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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 XVIII Congreso Internacional de Informática Educativa (TISE), realizado entre el 9 y 11 de Diciem-
bre de 2013 en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

TISE es un evento internacional basado en la investigación interdisciplinaria donde se estudian, analizan, intercambian 
y difunden resultados de investigaciones recientes en Informática Educativa y en la Interacción Humano-Computador 
en el aprendizaje y la cognición, a través de la presentación y discusión de trabajos científicos.
En la versión 2013 se presentaron 281 trabajos de investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dinamarca, España, Italia, México, Panamá, Perú y Uruguay, de los cuales, luego de una rigurosa evaluación por parte 
del Comité de Programa Internacional del evento, fueron aceptados el 24% de los trabajos completos (full papers). 
Todos los trabajos fueron evaluados por al menos dos evaluadores. 

Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 9, incluye trabajos de investigadores en el campo de la Informáti-
ca Educativa y la Interacción Humano-Computador de la región Iberoamericana. Contiene temáticas y tópicos sobre 
programas, estudios y experiencias prácticas pedagógicas, metodologías de aprendizaje con tecnología, tecnologías 
para personas con necesidades especiales, software educativo, E-learning, aprendizaje móvil, Interacción Humano-
Computador para el aprendizaje y la cognición, y realidad aumentada en educación.

El público principal del libro Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 9, son investigadores, profesores, alum-
nos y profesionales de las tecnologías de la información y educación que se desempeñan en los más diversos aspectos 
y dimensiones de la Informática Educativa y la Interacción Humano-Computador en el aprendizaje y la cognición, en 
particular, el diseño de nuevas e innovadoras tecnologías y formas de apoyo a la construcción de conocimiento con las 
TICs para aprender, enseñar, pensar y conocer.

Finalmente, queremos agradecer a los miembros del Comité de Programa Internacional, charlistas invitados y autores 
de los trabajos científicos presentados en TISE 2013, por sus valiosos aportes a nuestra innovadora y siempre desa-
fiante disciplina de estudio, trabajo, investigación y práctica en Informática Educativa y la Interacción Humano-Com-
putador en el aprendizaje y la cognición, para contribuir desde su nicho al desarrollo, la innovación y el mejoramiento 
de la educación en nuestra sociedad. 

Profesor Dr. Jaime Sánchez 
Presidente 

Profesora Dra. Márcia de Borba Campos
Vice-Presidente

Comité de Programa TISE 2013
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ABSTRACT 
This study aimed to examine the possibilities of using tablets to 

support the teaching-learning process based on the perception of 

vocational education teachers, teachers of Ifes - Serra campus. 

Therefore, it was used as a methodology to literature and case 

study, using as instrument for data collection a questionnaire. 

From the data analysis it was possible to realize the importance of 

giving teachers access to technology and the characteristics of the 

tablets, the ubiquity was cited by teachers as the most important, 

and application highlights were the research tools and storage 

files. The physical infrastructure, broadband network and its 

maintenance are necessary in education as the most challenging 

educational tablet. Through the study and pedagogical suggestions 

were unable to confirm that the tablet device can assist and 

encourage the educational process in the search for a more 

interactive education, dynamic and constructivist. 

 

RESUMO 
Este estudo objetivou analisar as possibilidades de uso de tablets 

como apoio ao processo de ensino-aprendizagem com base na 

percepção dos docentes de educação profissional, professores do 

IFES - campus Serra. Para tanto, foi utilizado como metodologia a 

pesquisa bibliográfica e o estudo de caso, utilizando-se como 

instrumento de coleta de dados um questionário. A partir da 

análise de dados foi possível perceber a importância em dar 

acesso aos professores às tecnologias e que das características dos 

tablets, a ubiquidade foi citada pelos docentes como a mais 

importante, e dos aplicativos destacaram-se as ferramentas de 

pesquisa e de armazenamento de arquivos. A infraestrutura física, 

de rede banda larga e sua manutenção na educação se impõem 

como o maior desafio do tablet educacional. Por meio do estudo e 

das sugestões pedagógicas apresentadas foi possível confirmar 

que o dispositivo tablet pode auxiliar e fomentar o processo 

educacional na busca por uma educação mais interativa, dinâmica 

e construtivista.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 Distance learning 

General Terms 
Experimentation, Theory. 

Palavras-chave 

Ensino-aprendizagem. Dispositivo Móvel. Tecnologias de 

Informação e Comunicação.   

 

1. INTRODUÇÃO 

Estamos cada vez mais atrelados à tecnologia, numa sociedade na 

qual somos parte de uma grande rede de usuários e recursos 

interconectados. Por meio das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), novas relações, novas concepções políticas, 

econômicas e culturais têm surgido por conexão dessa gama de 

informações disponíveis e acessíveis globalmente. 

A possibilidade de uso das TICs na educação abre um leque cada 

vez maior com o passar dos anos. A ideia do momento está 

voltada para a inclusão de dispositivos móveis na educação, como 

o uso de tablets, netbooks e, até mesmo, smartphones. 

De acordo com Moran: 

As tecnologias móveis desafiam as instituições a sair do ensino 

tradicional em que o professor é o centro, para uma 

aprendizagem mais participativa e integrada, com momentos 

presenciais e outros com atividades a distância, mantendo 

vínculos pessoais e afetivos, estando juntos virtualmente. [1] 

(p.30) 

De acordo com os resultados da pesquisa TIC Educação, Barbosa 

[2] analisa que o acesso às TIC se faz presente nas escolas 

brasileiras com um crescimento no uso de computadores portáteis 

para além das atividades de gestão escolar ou de laboaratórios de 

informática, com internet presente na maioria das escolas 

públicas.  

O grande desafio consiste na integração das TICs à prática 

pedagógica. 

Os dados da TIC Educação 2012 mostram o perfil de um 

professor cada vez mais conectado às oportunidades oferecidas 

pelas TIC. As proporções de acesso ao computador e à Internet 

são superiores à média da população. O acesso à Internet está em 

93% dos domicílios dos professores, proporção muito superior ao 

da população geral, com 40%. Entre os alunos das escolas 

públicas, 54% possui acesso à Internet em seus domicílios. [2] ( 

p.26). 

Apesar do acesso às tecnologias por parte dos professores, muitos 

sentem que não dominam e têm medo de revelar a sua dificuldade 

diante do aluno. Por isso e pelo hábito mantêm uma estrutura 

repressiva, controladora, repetidora. Os professores percebem que 

precisam mudar, mas não sabem como fazê-lo.[3] 
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Vale destacar que por meio das tecnologias móveis, como os 

tablets, há uma tendência de substituição dos livros de texto por 

conteúdos digitais, seja para diminuir o peso das mochilas dos 

alunos ou para baratear o acesso ao conteúdo não impresso (além 

de ser ecologicamente mais correto). Além disso, o professor 

pode aplicar testes e os alunos podem se envolver em projetos 

colaborativos sem a necessidade de se deslocarem para um 

laboratório para que atividades desse tipo sejam desenvolvidas. 

Para se ter uma ideia da importância do tablet na formação de 

professores das escolas públicas, a Assessoria de Comunicação 

Social do Ministério da Educação, através do Portal do MEC 

informou que só no ano de 2012: 

O MEC transferiu recursos a 24 estados e ao Distrito Federal 

para a compra dos equipamentos no valor de R$ 117 milhões, o 

equivalente a 382.317 tablets, destinados a escolas públicas. 

Foram licitados dois modelos — um com sete e outro com 9,7 

polegadas. A tela do equipamento tem resolução de 1.024x600 

pixels, armazenamento interno de 16 gigabytes e processador de 

um giga-hertz. [4] 

Por esses fatores, essa pesquisa buscou investigar e refletir sobre 

possibilidades de melhorias quanto à prática pedagógica a partir 

da inserção da ferramenta tablet no contexto do processo de 

ensino-aprendizagem. Para tanto, foi realizado um estudo com 

professores do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, visto 

que a instituição recebeu esses aparelhos.  

Para atingir este objetivo, foi preciso desdobrá-lo em três 

objetivos específicos: (1) dentificar as possibilidades do 

dispositivo tablet quanto aos recursos tecnológicos disponíveis 

como apoio ao processo de ensino-aprendizagem; (2) identificar 

as vantagens e desvantagens dos tablets em relação ao uso de 

computadores tradicionais e notebooks; e (3) levantar os desafios 

que se impõe e as sugestões pedagógicas quanto ao uso dos 

tablets de acordo com a experiência vivenciada pelos docentes do 

Ifes. 

 

2. USO DAS TECNOLOGIAS NA 
EDUCAÇÃO 

Quando se fala em tecnologias na educação, um ponto relevante a 

se observar é que elas estão presentes na vida e aprendizagem 

informal dos nossos alunos e que as Tecnologias da Comunicação 

e Informação (TICs), se bem aproveitadas, podem contribuir para 

a aprendizagem significativa na construção do conhecimento. 

O mundo moderno vive uma rápida evolução influenciada pelas 

descobertas científicas que estão sendo feitas a cada dia e em um 

intervalo menor de tempo. A Educação também tem evoluído, 

principalmente com a utilização adequada das TICs que 

viabilizam formas alternativas de aprendizagem, quebrando assim, 

o paradigma vigente. O uso das novas tecnologias também 

permite mudanças importantes, viabilizando ações que antes eram 

de difícil realização, inviáveis ou até mesmo inimagináveis, 

quebrando barreiras associadas ao tempo, espaço, paradigmas 

organizacionais e hábitos de comunicação [5]. 

Nesta mesma linha de pensamento, Lévy afirma que as 

tecnologias utilizadas como ferramentas pedagógicas na escola 

redefinem a função docente e agregam às práticas de ensino-

aprendizagem novos modos de acesso aos conhecimentos. [6] 

Augusto comumente afirma:  

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) em nossa prática docente pode ser um caminho para 

superação da ideia de aquisição passiva de informações e pode 

ser um instrumento para um ensino-aprendizagem mais reflexivo, 

colaborativo, crítico e criativo. [7] (p.8) 

Atualmente, muitas escolas recebem com frequência recursos 

tecnológicos para tornar o processo educacional mais atrativo, 

dinâmico e interativo. Somando isso com a devida qualificação de 

educadores, o uso de tecnologias na educação torna-se um 

processo cada vez mais viável. 

 

3. DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Inicialmente, Rodrigues destaca que: 

Essa evolução das tecnologias colocadas a serviço da educação 

vem acompanhada, nas últimas décadas, por mudanças 

comportamentais significativas, lideradas principalmente pelas 

gerações mais jovens. Exemplo disso é o fenômeno das redes 

sociais e o impacto que estão causando nos hábitos sociais. As 

tecnologias móveis, como os celulares, smartphones e tablets, são 

responsáveis por romper os limites de tempo e espaço, 

consolidando um novo paradigma de produção de conteúdos de 

forma colaborativa. [8] (p.8) 

Em concordância com o que afirmam Borges e França pode-se 

dizer que as tecnologias móveis são desafios que desestabilizam a 

hegemonia colocada nas atribuições do professor, que, até então, 

assumia a centralidade do conhecimento em sala de aula. A 

presença de dispositivos móveis como laptops e tablets no 

cotidiano da sala de aula coloca em jogo também a verticalização 

do conhecimento centrado de uma forma especial no professor, no 

livro didático, nas pesquisas em material impresso, pois o acesso 

instantâneo à informação permitido por esses dispositivos 

confronta essa hegemonia histórica das atribuições do professor, 

possibilitando uma relação mais horizontal entre professor, aluno 

e conhecimento. [9] 

No contexto dos dispositivos móveis vale destacar dois conceitos 

importantes: mobilidade e ubiquidade. 

Mobilidade é o termo utilizado para identificar dispositivos que 

podem ser operados a distância ou sem fio. Dispositivos que 

podem ser desde um simples BIP, até os mais modernos Pockets 

(computadores de mão).  

Sobre as vantagens da mobilidade, a mais notória é, sem dúvida, a 

possibilidade de acessar dados em qualquer lugar e a qualquer 

momento. Mas, existem outras vantagens. Com sistemas móveis 

bem planejados, é possível: 

Reduzir custos de comunicação, pois você não precisará ligar 

para outras pessoas para saber informações que seu dispositivo 

ou sistema já possui; Reduzir custos de entrada ou 

processamento de dados, já que, em vez de escrever em papel 

(que teria que ser redigitado), você escreverá num formato 

digital, que pode ser transmitido para outros dispositivos ou 

sistemas; Otimizar o tempo, já que você terá um sistema ao seu 

lado capaz de dar informações precisas de forma imediata e 

enviar e receber informações remotamente, dispensando 

deslocamento [10] ( p. 2). 

Nesse contexto, o que vem a ser ubiquidade? 

A ubiquidade é a propriedade daquilo que está presente em todos 

os lugares ao mesmo tempo, ou seja, algo onipresente [11]. 
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As ideias subjacentes ao conceito de computação ubíqua são 

simples e poderosas: computação fácil e disponível onde 

necessária; ou computadores em todos os lugares, todos 

conectados à Internet [12]. 

A partir dessas ideias infere-se que o objetivo maior da 

computação ubíqua é tornar o uso dos computadores tão simples, 

comum e rotineiro que as pessoas nem percebam sua presença, 

mesmo quando os utilizam, tal como aconteceu com outras 

tecnologias, como a escrita e a eletricidade, incorporadas 

totalmente por nós. 

 

Quando se fala em desafios, Jacquinot-Delaunay [13] (p. 166–

167), chama atenção para dois pontos referentes às inovações 

pedagógicas ligadas às TICs: 

• é preciso destacar que a convergência tecnológica com 

suas consequências sociais, culturais e educacionais 

introduz rupturas sem ocultar os ganhos anteriores; 

• existem divergências pedagógicas que acarretam a 

difícil integração, pela escola e a educação, das novas 

condições de acesso à informação e aos saberes, sendo 

imperiosa a necessidade de remediá-las. 

Daí conclui-se que mobilidade e ubiquidade são dois conceitos 

chave e intimamente relacionados quando se fala de inovações 

tecnológicas móveis. Esses conceitos remetem ao poder dos 

dispositivos móveis de serem operados a distância, sem fio, de 

qualquer lugar, de modo livre e contínuo através da Internet e 

desses dispositivos móveis, sendo que deles, o nosso foco são os 

tablets.   

 

4. USO DE TABLETS NA EDUCAÇÃO 

O uso dos tablets na educação pode ser visto como uma evolução 

do projeto UCA (um computador por aluno) do qual Moreira  

afirma que:  

[...] propõe uma nova forma de utilização da tecnologia digital, 

em especial dos computadores portáteis, nas escolas públicas 

brasileiras, visando à melhoria da qualidade da educação no país, 

a inclusão digital dos professores e alunos e, ainda, na área 

econômica, objetiva a inserção da cadeia produtiva brasileira no 

processo de fabricação e manutenção dos equipamentos. [14]  

(p.33) 

Moran defende o uso das tecnologias móveis na educação e alerta 

que essas tecnologias desafiam as instituições a sair do ensino 

tradicional em que os professores são o centro, para uma 

aprendizagem mais participativa e integrada. Destaca também a 

importância de serem tomadas ações voltadas para a formação dos 

professores quanto ao uso pedagógico da tecnologia.  

É exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no 

“tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, 

mas se alonga à produção das condições em que aprender 

criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a 

presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, 

inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes [15] ( 

p.28-29). 

A inserção de tablets nas instituições de ensino traz desafios a 

serem discutidos, como: entender as reais oportunidades 

oferecidas, o impacto desta ferramenta na qualidade da educação, 

os aplicativos que serão desenvolvidos, o diferencial deste 

dispositivo em comparação com computadores comuns. 

Para aprofundar na questão didática, Fantin afirma que:  

[...] pensar na potencialidade que o tablet oferece na escola – 

acessar e produzir imagens, vídeos, textos na diversidade de 

formas e conteúdos digitais – implica em repensar a didática e as 

possibilidades de experiências e práticas educativas, midiáticas e 

culturais na escola ao lado de questões econômicas e sociais mais 

amplas. E isso necessariamente envolve a reflexão crítica sobre 

os saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando na 

cultura digital. [16] (p.1) 

Em 2012 foi criado, na página virtual do FNDE, um link chamado 

“tablet educacional” para instruir professores sobre o uso de 

tablets na educação. É muito importante saber qual o tablet que 

você está usando e suas especificações técnicas para aproveitar ao 

máximo o dispositivo. Informações como modelo do tablet, 

velocidade de memória RAM, capacidade de armazenamento e 

resolução da tela são todas encontradas nesta página. 

O tablet educacional que está sendo entregue aos professores de 

escolas públicas, via programa governamental 

(http://www.fnde.gov.br/tableteducacional/inicio) possui 

basicamente: câmeras, entrada para cartão de memória, conectores 

externos, microfone, peso de 450 g., tela de LCD, sensor de 

orientação (paisagem ou retrato), modos de navegação do tipo 

Acelerômetro (permite o usuário fazer movimentos oscilatórios do 

plano do tablet e modificar a posição de objetos na tela) e 

multiTouch (deixa a tela do tablet sensível ao toque de mais de um 

dedo no mesmo instante), touchScreen, conectividade (Wi-fi e 

Bluetooth). 

De acordo com o site “Todos pela Educação”, o professor pode 

usar o tablet para preparar aulas, acessar a internet durante o 

contato com o aluno, estimular pesquisas, ler livros digitais, 

consultar conteúdos disponíveis, entre outros. [17]  

Sobre os aplicativos disponíveis neste tablet voltado para a área 

educacional temos: ferramentas Google, como o Google Pesquisa, 

Opção Voice, Google Play Store, Widgets Google; câmera para 

realizar gravações, tirar fotos, acessar vídeos e fotos; gravador de 

áudio; MEC Mobilidade; armazenamento gratuito de arquivos na 

nuvem (ferramenta Dropbox); aplicativo Astro (acessar conteúdos 

da memória interna e do cartão MicroSD do aparelho). 

O sistema operacional é o Android, um sistema criado para 

dispositivos móveis, desenvolvido pelo Google em 2005. Nos 

últimos anos ele se tornou a plataforma móvel mais popular do 

mundo.  

Todas essas funcionalidades à disposição dos professores para 

planejar e trazer para sala de aula uma exposição mais direta, 

dinâmica, interativa, significativa e construtiva do conhecimento, 

além, é claro de reduzir o peso do material didático, que estará 

disponível ao aluno com apenas um toque.     

 

5. METODOLOGIA   

Neste projeto utilizou-se como abordagem metodológica: a 

pesquisa exploratória e descritiva. 

Quanto à pesquisa exploratória temos que: 

A pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo o trabalho 

científico. São finalidades de uma pesquisa exploratória, 
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sobretudo quando bibliográfica, proporcionar maiores 

informações sobre determinado assunto; facilitar a delimitação de 

um tema de trabalho; definir os objetivos ou formular as 

hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque 

para o trabalho que se tem em mente. [18] (p.124) 

Gil salienta que: “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos” [19] (p. 65). 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada no uso de materiais já 

elaborados: livros, artigos científicos, revistas e documentos 

eletrônicos na busca e alocação de conhecimento sobre a o uso 

dos tablets na educação, correlacionando tal conhecimento com 

abordagens já trabalhadas por outros autores.  

Por isso, para alcançar os objetivos propostos, este trabalho 

classifica-se como pesquisa exploratória, pois buscou desencadear 

maior familiaridade com o tema proposto, desenvolvendo ideias e 

conceitos expostos juntamente com o levantamento do maior 

número de informações possíveis acerca do assunto em discussão. 

Quanto à pesquisa descritiva temos que: 

Nesse tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador 

interfira neles. Isto significa que os fenômenos do mundo físico e 

humano são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador. 

[18] (p. 124) 

A pesquisa descritiva está principalmente relacionada à descrição 

de fatos, sendo realizada no momento da coleta de dados 

buscando identificar, analisar e descrever os fatores 

condicionantes da aplicação do questionário de investigação, 

tendo como alicerce o conhecimento científico. 

O objetivo principal deste trabalho foi descobrir e discutir em que 

aspectos a inserção da ferramenta tablet pode melhorar o 

planejamento pedagógico e o ensino, no contexto da 

aprendizagem em sala de aula, tendo como sujeitos da pesquisa 

professores do Instituto Federal do Espírito Santo, que receberam 

os tablets e que estão lotados no campus Serra, local de oferta do 

Curso de Pós-graduação lato sensu em Informática na Educação.  

 

5.1 Contexto e Sujeitos da Pesquisa  

O local escolhido para desenvolvimento desta pesquisa foi o 

campus Serra do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes, que 

faz parte da Rede de Ensino Federal e há mais de 100 anos vem 

oferecendo ensino público de qualidade em sintonia com as 

demandas do mercado. Além disso, possui uma excelente 

infraestrutura, professores qualificados e profissionais 

administrativos capacitados para atender aos alunos, pois investe 

constantemente no desenvolvimento de novos métodos 

pedagógicos, no treinamento de professores e em infraestrutura de 

apoio.  

O campus Serra oferece cursos Técnico e Superior nas áreas de 

Informática e Automação Industrial. Possui salas de aula 

climatizadas, biblioteca ampla, laboratórios bem equipados, 

acesso à Internet e recursos multimídia. O campus tem 70 

docentes efetivos, sendo que destes, 16 se encontram afastados ou 

com licença.  

Assim, a realização deste estudo teve como sujeitos de pesquisa 

os professores desse campus pelo fato desta Pós-Graduação em 

Informática na Educação (PIE) ser ofertada pelo campus Serra, o 

que facilitou o acesso aos docentes. Corroborando com isso, em 

janeiro deste ano os 54 professores efetivos que se encontram em 

exercício receberam os tablets do governo federal, objeto que esta 

pesquisa visou explorar. Destes, 23 responderam ao questionário. 

 

5.2 Coleta dos Dados 

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário virtual, 

disponibilizado em um link (por meio de um formulário web 

elaborado a partir do Google Forms, aplicativo do Google que 

permite a criação, compartilhamento e disponibilização de 

formulário na web) e encaminhado aos docentes do Ifes – Campus 

Serra, e respondido durante os meses de janeiro e fevereiro de 

2014. O universo de pesquisa compreendeu 23 respostas obtidas 

pelos docentes. Este questionário foi a ferramenta metodológica 

que norteou a pesquisa, sendo que sua elaboração visou discutir 

questões relativas a percepção dos docentes quanto ao uso 

pedagógico do dispositivo tablet.  

 

6. ANÁLISE DOS DADOS 

Para coleta de dados utilizou-se questões abertas e fechadas, 

buscando obter informações mais abrangentes sobre o assunto 

objeto de pesquisa.  

Inicialmente, para conhecer o perfil dos entrevistados foram 

disponibilizados dois campos para resposta: nome e curso(s) em 

que leciona. Do total de 23 docentes, apenas dois não quiseram se 

identificar. Dos que se identificaram, 67% são do sexo masculino 

e 33% são do sexo feminino. Quanto aos cursos em que lecionam, 

52% dos entrevistados atuam em cursos da área de informática e 

48% em cursos da área de automação industrial. 

Para aprofundar no tema deste estudo, foram apresentadas 13 

questões com a finalidade de obter um parecer acerca do objetivo 

da pesquisa.  

A Primeira questão trata de uma análise a respeito da seguinte 

afirmação do Ministro da Educação, Aloízio Mercadante, quando 

da distribuição dos tablets: “Precisamos dar acesso às tecnologias 

novas. O aluno já é digital, nós somos analógicos e o Estado 

brasileiro é cartorial.” Você concorda com essa afirmação do 

Ministro da Educação, Aloízio Mercadante? 

 

 

Figura 1. Análise dos entrevistados quanto à afirmação do 
Ministro da Educação 

De acordo com a Figura 1, a maioria dos entrevistados, ou seja, 

61% concordam em partes com a afirmação do Ministro, seguida 
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de 26% que concorda plenamente e apenas 13% que discorda 

plenamente do que foi dito pelo Ministro. 

Com base nos dados apresentados percebe-se a importância de dar 

acesso aos professores às tecnologias. 

A segunda questão levantou o fato dos docentes estarem 

recebendo o tablet do governo para utilizar como um recurso 

auxiliar na elaboração de suas aulas e, em seguida, questionou 

“Qual sua expectativa para que não só o Ifes, mas toda a rede 

pública do estado receba esse dispositivo?”: 

 

Figura 2. Qual sua expectativa para que não só o Ifes, mas toda 
a rede pública do estado receba esse dispositivo? 

Pela Figura 2 vê-se que 30% dos entrevistados acreditam que toda 

a rede pública do estado receberá os tablets em até cinco anos, 

seguido de 22% que acredita que isso acontecerá em até três anos, 

17% acreditam que isso só ocorrerá em até 10 anos, outros 17% 

disseram que isso nunca acontecerá e apenas 13% acreditam que 

em até ano ano todas as escolas públicas do estado receberão os 

tablets do governo. 

Apesar de ser um programa governamental, alguns professores 

ainda veem a morosidade de ações desse tipo como um grande 

empecilho para que o objetivo do governo, o de que todos os 

professores da rede pública recebam os tablets e sejam 

capacitados para o seu uso, seja alcançado dentro de um prazo 

satisfatório. 

Pelo uso que fizeram até o momento do tablet educacional, os 

professores foram convidados a responder as duas questões que 

seguem, sendo uma quanto ao uso técnico (Figura 3) e a outra 

quanto ao uso pedagógico do tablet (Figura 4).  

 

Figura 3. Quanto ao uso técnico deste dispositivo, como você 
considera a contribuição dele para a educação? 

Pela Figura 3, quanto ao uso técnico do tablet, a maior parte, ou 

seja, 57% dos entrevistados consideram que ele desempenha um 

papel importante para a educação, seguido de 30% que afirmam 

que ele desempenha um papel médio e 13% que afirmam ser 

dispensável. 

 

Figura 4. Quanto ao uso pedagógico deste dispositivo, como 
você considera a contribuição dele para a educação? 

No que se refere ao uso pedagógico do tablet educacional (Figura 

4), os percentuais foram os seguintes: 43% disseram que o tablet 

desempenha um papel importante na parte pedagógica; 35% 

afirmam ter um papel médio e 22% que acreditam ser dispensável.  

Vemos, assim, que tanto para o uso técnico como para o uso 

pedagógico, nenhum entrevistado afirmou que o tablet é 

indispensável, apesar de grande parte o considerar importante.  

Essas duas questões confirmam a ideia de que o tablet 

desempenha um papel importante de apoio ao docente no 

planejamento e interatividade de suas aulas e não de um substituto 

do trabalho de nossos professores, indo de encontro com o 

pensamento de Lucena e Fuks (2000), segundo o qual, a educação 

tem evoluído, principalmente com a utilização adequada das TICs 

que viabilizam formas alternativas de aprendizagem. O uso das 

novas tecnologias, também, permite mudanças importantes, 

viabilizando ações que antes eram de difícil realização, inviáveis 

ou até mesmo inimagináveis, quebrando barreiras associadas ao 

tempo, espaço, paradigmas organizacionais e hábitos de 

comunicação. 

Por meio da Figura 5, os docentes puderam opinar a respeito de 

qual característica do tablet é a mais relevante para a 

aprendizagem dos seus alunos. 

 

 

 

Figura 5. Das características citadas referentes aos tablets, 
qual você considera a mais relevante para a aprendizagem dos 

seus alunos? 

Para 74%, a mais importante delas é a ubiquidade (a informação é 

acessível de qualquer lugar, a qualquer hora, a todo o tempo), 

seguida pela mobilidade (característica dos dispositivos que 

podem ser operados a distância ou sem fio) com 17%. Com 4% 

para ambas, aparecem como características menos relevantes, a 

facilidade de uso e a interatividade (ocorre quando do uso das 

TICs, pois permitem a interação entre duas ou mais pessoas).  
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Outra questão teve a intenção de verificar quais aplicativos 

presentes nos tablets mais contribuem para o planejamento das 

aulas. Assim, levantou-se o seguinte questionamento: “Dentre os 

aplicativos dos tablets abaixo, enumere os itens seguintes com 

notas de 1 a 4, sendo 1 o que na sua opinião mais contribui para o 

planejamento de suas aulas e 4 o que menos contribui”. 

Tabela 1 – Contribuição dos aplicativos dos tablets no 
planejamento das aulas 

APLICATIVO NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 

Aplicativos de pesquisa, 

como o Google Pesquisa, 

Google Play Store, 

Widgets Google. 

55% 20% 15% 10% 

Câmera para realizar 

gravações, tirar fotos, 

acessar vídeos e fotos. 

25% 30% 15% 30% 

Aplicativo de criação de 

textos. 

25% 40% 20% 15% 

Armazenamento gratuito 

de arquivos na nuvem 

(ferramenta Dropbox). 

40% 45% 10% 5% 

Depreende-se da tabela acima que dos aplicativos presentes nos 

tablets, o que mais contribui para o planejamento das aulas dos 

docentes pesquisados são as ferramentas de pesquisa, como o 

Google Pesquisa, Google Play Store, Widgets Google com 55% 

dos entrevistados atribuindo nota 1, ou seja, o que consideram 

mais proveitoso para o planejamento pedagógico, seguido da 

ferramenta Dropbox, com 40%, aplicativo de criação de textos 

com 25% e os recursos da câmera digital também com 25%.  

É importante destacar que o aplicativo de armazenamento gratuito 

de arquivos na nuvem (Dropbox) atingiu o maior percentual da 

nota 2, com 34%, apontando, que este, juntamente com as 

ferramentas de pesquisa são os aplicativos que os professores 

consideram mais relevantes no momento de planejar suas aulas.  

Com todas as características de praticidade que os tablets 

prometem, um questionamento importante a se fazer, tendo em 

vista o projeto UCA (Um Computador por Aluno), refere-se ao 

potencial dos tablets para substituir os computadores tradicionais 

(Desktops). Este é o assunto da Figura 6.     

 

Figura 6. Você considera que para os alunos, os tablets serão 
mais bem aceitos que os computadores tradicionais? 

Para a maior parte dos entrevistados, ou seja, 52%, os tablets 

serão parcialmente mais bem aceitos que os computadores 

tradicionais. Já 35% acreditam que o dispositivo móvel será sim 

mais bem aceito e apenas 13% acreditam que não. 

Os entrevistados tiveram que justificar sua escolha. Os que 

disseram PARCIALMENTE justificam que o tablet só é um 

recurso educacional eficaz se ambos os sujeitos - alunos e 

professores - tiverem acesso a essa tecnologia. Os que disseram 

SIM ressaltam a mobilidade, ubiquidade, realização de pesquisas, 

leitura de artigos, acesso a e-mail, aplicativos como o GPS, 

autonomia da bateria, tarefas com pouca digitação, uso em redes 

sociais e jogos. Afirmam sua utilidade em disciplinas de projeto 

para acompanhamento in loco e para registrar sua evolução e em 

desenvolvedores de aplicativos, para testes. Destacam que os 

alunos estão mais abertos ao uso de tecnologias móveis e que o 

tablet é um recurso mais leve e prático de carregar e manusear. Já 

os que disseram NÃO, pontuam limitações de ergonomia, de 

utilização de editor de texto, planilhas e destacam também 

dificuldades de uso de impressora, pendrive e para realizar 

simulações de sistemas dinâmicos. 

Outra questão discutiu a seguinte temática: uma das maiores 

vantagens e promessas dos tablets é diminuir o peso das mochilas 

dos alunos ao oferecer o leitor de livros didáticos digitais. Você 

concorda com essa afirmação? 

 

Figura 7. Uma das maiores vantagens e promessas dos tablets é 
diminuir o peso das mochilas dos alunos. Você concorda? 

Pela Figura 7, visualiza-se que 52%, isto é, a maioria dos docentes 

abordados concorda que os tablets tem essa grande vantagem de 

oferecer o leitor de livros didáticos digitais, 26% discordam da 

afirmação e 22% concordam parcialmente. 

Para justificar o SIM, os docentes destacam a questão ambiental 

ao deixar de produzir livros impressos, afirmam ser cada vez 

maior o número de opções de livros e apostilas digitais, com isso, 

a verba de impressão de livros poderia ser destinada a outros fins 

na educação. Os que disseram NÃO concordar destacam que essa 

vantagem é muito pequena, dado o potencial inerente aos tablets, 

que esses dispositivos não trazem valor ao conhecimento, pois o 

aluno deixa de praticar a caligrafia e o hábito de rascunhar e 

afirmam que o tablet parece mais uma imposição tecnológica e 

são meros discursos políticos. Já os que concordam 

PARCIALMENTE, apontam que essa vantagem é realmente 

benéfica, mas as características mais vantajosas são: tornar a aula 

mais interativa, ter acesso à informação em qualquer tempo e 

lugar, além de viabilizar maior mobilidade para os alunos. 

Como os docentes do Campus Serra receberam recentemente os 

tablets do governo federal, buscou-se aprofundar a experiência 

dos mesmos através do seguinte questionamento: “De acordo com 

sua percepção a respeito da utilização do tablet educacional, você 

acredita que os conteúdos que estão sendo produzidos para os 

tablets realmente utilizam todos os recursos multimídia 

disponíveis nestes dispositivos para tornar o ensino mais 

dinâmico, interativo e construtivo”? (Figura 8). 
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Figura 8. Está havendo utilização dos recursos multimídia 

presentes nos tablets? 

As respostas desta interrogação apontaram que a maioria dos 

entrevistados, ou seja, 70% acreditam que os tablets apenas estão 

servindo como leitores de textos com os mesmos conteúdos dos 

livros didáticos. Já o restante, ou seja, 30% concordam que os 

conteúdos produzidos realmente utilizam os recursos multimídias 

presentes nos tablets. 

Outra questão teve como foco discutir os desafios que se impõem 

ao inserir tablets nas escolas públicas. Os entrevistados 

enumeraram os itens seguintes com notas de 1 a 4, sendo 1 o que 

na sua opinião é o maior desafio e 4 o que é o menor desafio. 

Tabela 2 – Desafios que se impõem ao inserir tablets nas 
escolas públicas. 

DESAFIOS NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 

Infraestrutura física, de rede 

banda larga e sua manutenção. 

60% 15% 5% 20% 

Formação de professores 

adequada. 

45% 20% 15% 20% 

Conscientização dos alunos 

sobre o uso educacional da 

ferramenta. 

45% 25% 15% 15% 

Mudanças na escola 

(arquitetura escolar, 

organização do espaço-tempo, 

currículo, planejamento, etc.).  

45% 35% 10% 10% 

 

Pode-se observar por esta tabela que o maior desafio da inserção 

dos tablets nas escolas públicas segundo os docentes do campus 

Serra está associado à infraestrutura física, de rede banda larga e 

sua manutenção com 60%, seguido pelos demais cada um com 

45%. Vale destacar que mudanças na escola, bem como, a 

conscientização dos alunos sobre o uso educacional, aparecem 

como desafios medianos.  

Dado o perfil dos sujeitos, professores na sua grande maioria com 

formação tecnológica, entende-se o porquê do baixo destaque 

dado ao desafio “Formação de professores adequada”. Pelo fato 

de terem facilidade em trabalhar com a tecnologia, consideram 

que uma formação não é, muitas vezes, necessária. Porém, a 

questão que se coloca é a formação não apenas técnica, mas 

também pedagógica quanto ao uso de recursos tecnológicos na 

educação. A formação pedagógica é extremamente importante, 

dado o confronto, o sair do ensino tradicional, como uma 

transição, imposta pela inserção da tecnologia, para uma 

aprendizagem mais participativa, conforme Moran. Trata-se de 

uma formação para buscar modificar a prática docente. Mas essa 

necessidade parece não ter sido percebida pela maioria dos 

docentes.  

As questões que seguem são discursivas e buscaram obter a visão 

dos docentes a respeito do uso do tablet na educação, mas como a 

maioria dos professores o recebeu semanas antes do questionário 

ser enviado, talvez ainda não tenha utilizado o tablet 

suficientemente para fornecer maiores detalhes sobre seu uso 

pedagógico. 

Com relação à formação docente sobre o uso dos tablets foi feito 

o seguinte questionamento: “Seria necessária uma capacitação 

para saber aplicar os recursos dos tablets no campo educacional 

ou, pela sua experiência até aqui, já pode citar quais recursos 

tecnológicos deste dispositivo você considera relevantes?”.  

Com base nas respostas temos que: apenas uma parte dos 

professores (27%) considera que uma formação específica para 

orientação de como usar os tablets como apoio ao planejamento 

pedagógico é de suma importância. Vale ainda destacar que a 

maioria dos pesquisados (73%) preferiram citar os recursos que 

consideram relevantes nos tablets, como: permitir maior e mais 

rápida interação entre professor e alunos; acesso a ambientes de 

ensino a distância, sites do governo, portais educacionais, 

ferramentas de busca; possibilidade de acesso rápido a qualquer 

informação disponível na internet, inclusive durante as aulas; 

ferramentas para escrita de documentos, planilhas, leitor de livros 

e pdfs, tomar notas da aula, armazenamento de arquivo, 

apresentação de slides, tradutores, simuladores, construção 

colaborativa, junto com a possibilidade de projetar a tela. No 

nível básico, há várias ferramentas, vídeos e animações que 

podem facilitar o aprendizado. Nos níveis profissional e superior, 

não há muito material adaptado aos tablets. Alguns já usam 

aplicativos como Prezi, YouTube, CaptureNotes 2 e Google Docs 

e também fazem anotações das aulas (usando caneta stylus).  

Ainda com relação aos aplicativos questionou-se: “Os tablets 

oferecem uma gama de aplicativos e especificações para auxiliar 

no processo educacional. Já utiliza alguns deles ou pretende 

utilizar? Se sim, comente quais e o seu uso”. 

Alguns professores citaram que pretendem utilizá-lo para 

desenvolvimento de softwares para Android, ou seja, o que 

importa nesse caso é o ambiente operacional. Outros professores 

apenas utilizam o dispositivo para registrar frequência. Alguns já 

utilizam planilha eletrônica que fica na nuvem (Dropbox) para 

controlar o andamento de projetos feitos pelos alunos e também 

vídeos que são disponibilizados no Portal do Professor, 

aplicativos para simulação de circuitos eletrônicos, programação, 

cálculos, elaboração de provas, fechamento de pautas, recurso de 

pesquisa por voz, jogos educativos,  leitor de livros e pdfs, 

ferramentas de busca, navegadores, YouTube, Facebook, Twitter, 

Google Drive, Google Tradutor, Google +, Google Acadêmico, 

Google Docs, Kindle, Hangouts, Acrobat, Office, Kingsoft Office, 

Evernote Office. 44% dos pesquisados utilizam pouco ou ainda 

não utilizam com muita frequência os aplicativos do tablet 

educacional. 

Como fechamento, na última questão foi solicitado aos 

professores que apresentassem sugestões quanto à aplicação do 

uso dos tablets no contexto educacional. 

Sendo assim, os docentes apresentaram as seguintes sugestões: 

infraestrutura adequada de rede sem fio, simuladores e aplicações 

de testes on-line chat e interação com o professor; sistema 

acadêmico adaptado; construção colaborativa ser mais 

incentivada; ter um aplicativo para realizar avaliação 

individualizada e direcionada, de acordo com a evolução e 
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capacidade de cada aluno; facilitar a criação de conteúdo pelo 

professor para o aluno estudar fora da sala de aula, como vídeos e 

áudios; avaliação de ferramentas de anti-vírus para dispositivos 

Androids; ter projetores multimídia wireless para utilizar os 

tablets para dar aula; aplicativos a fim de fazer com que os alunos 

raciocinem sobre situações do mundo real, mas em seu contexto 

geopolítico. Além disso, pode-se vislumbrar a questão de 

gravação de vídeos por parte dos alunos, o que pode ser alinhada 

a alguma estratégia de aprendizagem que possibilite o "olhar" do 

aluno para alguma questão abordada pelo professor. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Discutir a temática das TICs é algo inovador porque novas 

relações, novas concepções têm surgido por intermédio dessa 

gama de informações disponíveis e acessíveis globalmente. 

Estamos cada vez mais atrelados à tecnologia e somos parte de 

uma grande rede de usuários e recursos interconectados.   

Essa busca incessante por informação vem de encontro com o uso 

de tecnologias na educação, uma vez que os estudantes querem ter 

acesso rápido ao conteúdo desejado, de tal modo que os 

dispositivos portáteis podem se tornar em breve uma das 

principais ferramentas de aquisição e transmissão ativa de 

conteúdo. 

Diante desta ideia, o presente estudo visou investigar e refletir 

sobre possibilidades de melhorias quanto à prática pedagógica a 

partir da inserção da ferramenta tablet no contexto do processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, buscou-se abordar as aplicações 

possíveis na educação do recurso tecnológico tablet, uma espécie 

de computador portátil, na visão de professores da educação 

profissional, bem como levantar conceitos relacionados ao uso de 

tecnologia móvel na educação.    

Para desenvolver essa temática, traçou-se um objetivo geral que, 

por meio do questionário virtual e do material bibliográfico, 

buscou analisar as possibilidades de uso de tablets como apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem com base na percepção dos 

docentes de educação profissional do Ifes – campus Serra. 

Para atingir este objetivo, foi preciso desdobrá-lo em três 

objetivos específicos obtendo com estes as seguintes conclusões: 

O primeiro objetivo específico buscou identificar as 

possibilidades do dispositivo tablet quanto aos recursos 

tecnológicos disponíveis como apoio ao processo de ensino-

aprendizagem. Foi possível atender este objetivo por meio da 

Tabela 1 onde são apontados os aplicativos mais relevantes 

presentes dos tablets, a saber: aplicativos de pesquisa, como o 

Google Pesquisa, Google Play Store, Widgets Google; 

armazenamento gratuito de arquivos na nuvem (ferramenta 

Dropbox); câmera para realizar gravações, tirar fotos, acessar 

vídeos e fotos e o aplicativo de criação de textos.  

Além disso, por meio das respostas obtidas em uma das questões 

os pesquisados citaram outros recursos tecnológicos de vídeos e 

animações, internet para acesso a ambientes de ensino a distância, 

portais educacionais e informações rápidas, inclusive durante as 

aulas; recurso para fazer anotações das aulas, simuladores, entre 

outros 

O segundo objetivo específico teve a preocupação de identificar 

as vantagens e desvantagens dos tablets em relação ao uso de 

computadores tradicionais e notebooks. Foi possível traçar por 

meio da análise da Figura 6, um comparativo das vantagens e 

desvantagens dos tablets em comparação com os computadores 

tradicionais. Para os entrevistados, o tablet só é um recurso 

educacional eficaz se ambos os sujeitos - alunos e professores - 

tiverem acesso a essa tecnologia. As vantagens citadas referem-se 

a mobilidade, ubiquidade, praticidade e acesso facilitado na 

realização de pesquisas, leitura de artigos, autonomia da bateria, 

tarefas com pouca digitação, jogos e desenvolvedores de 

aplicativos, para testes. Destacam que os alunos estão mais 

abertos ao uso de tecnologias móveis e o tablet é um recurso mais 

leve e prático de carregar e manusear. Já as desvantagens dos 

tablets em comparação com os desktops e notebooks referem-se a 

limitações de ergonomia, de utilização de editor de texto, 

planilhas e destacam também dificuldades de uso de impressora, 

pendrive e para realizar simulações de sistemas dinâmicos, 

respondendo este objetivo específico.   

O terceiro e último objetivo específico propôs levantar os desafios 

que se impõe e as sugestões pedagógicas quanto ao uso dos 

tablets de acordo com a experiência vivenciada pelos docentes do 

Ifes. Para responder esta questão final, foi necessário analisar a 

Tabela 2, que levantou os desafios, juntamente com a última 

questão que levantou as sugestões pedagógicas indicadas pelos 

próprios docentes pesquisados. Pela Tabela 2 temos que os 

maiores desafios são: infraestrutura física, de rede banda larga e 

sua manutenção; mudanças na escola (arquitetura escolar, 

organização do espaço-tempo, currículo, planejamento, 

etc.); conscientização dos alunos sobre o uso educacional da 

ferramenta e a formação de professores adequada. Já com base nas 

respostas obtidas na última questão, podemos verificar algumas 

sugestões pedagógicas indicadas pelos docentes pesquisados para 

os tablets auxiliarem ainda mais a sua prática docente, dentre as 

quais temos: simuladores e aplicações de testes on-line  e chat de 

interação com o professor; construção colaborativa ser mais 

incentivada; aplicativo para realizar avaliação individualizada e 

direcionada, de acordo com a evolução e capacidade de cada 

aluno; facilitar a criação de conteúdo pelo professor para o aluno 

estudar fora da sala de aula, como vídeos e áudios que pode ser 

alinhada a alguma estratégia de aprendizagem que possibilite o 

"olhar" do aluno para alguma questão abordada pelo professor; 

aplicativos a fim de fazer com que os alunos raciocinem sobre 

situações do mundo real, mas em seu contexto geopolítico, 

respondendo este último objetivo específico.  

Após toda essa síntese, o nosso objetivo geral de analisar as 

possibilidades de uso de tablets como apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem com base na percepção dos docentes de 

educação profissional - professores do Ifes, campus Serra - foi 

respondido, principalmente por meio das três últimas questões do 

questionário virtual, que buscou extrair a percepção dos docentes 

quanto ao uso do tablet e demonstrou que essa ferramenta pode 

sim auxiliar e fomentar o processo educacional para obter uma 

educação mais interativa, dinâmica e construtivista. 

Consideramos que, apesar da pesquisa ter ocorrido em um 

contexto específico, ela traz resultados que indicam que mesmo 

com alguns desafios para uma rápida adoção, as escolas podem ter 

muitos ganhos ao incentivar o uso dos tablets.  
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ABSTRACT 

This paper discusses the concept and features of tribalism 

proposed by Meffesoli. From this, presents a case study involving 

the young field of Fetraf / South - Rio Grande do Sul, in order to 

identify the groups formed through a questionnaire addressed to 

that group. The study perceives the existence of groups that are 

interconnected by social ties. Moreover, it is noticed that 

cyberspace also contributes significantly to the persistence of ties 

among the youth, including supporting the learning process of 

that public. This is due to the flexibility and adaptability which is 

characteristic of the net. 

Keywords 

Tribes. Cyberculture. Young Field. Training Groups. Net. 

1. INTRODUÇÃO 
Trabalhar com adolescentes, principalmente provenientes de 

zonas rurais é algo que suscita muitas dúvidas, incertezas, 

motivações e desejos. Neste sentido é necessário saber quem é 

este jovem, quais seus anseios e suas vontades, e o que eles 

querem do ensino e o que desejam para sua vida profissional. Para 

auxiliar aos professores a descobrir estas questões podemos fazer 

uso das tecnologias digitais, principalmente da internet. Nesse 

sentido, [1, 2, 3]  afirmam que cabe aos educadores à tarefa de 

planejar e introduzir tais tecnologias no convívio escolar. 

Corroborando com tal proposta, [4] afirma que as tecnologias 

devem promover o desenvolvimento de competências e 

habilidades cognitivas básicas de seus utilizadores, explorar a 

aprendizagem de uma forma interativa e lúdica, permitindo as 

pessoas novos processos educativos, novas experiências, novas 

descobertas e novas formas de aprender. 

Assim, surgem várias questões que devem ser estudadas, como: O 

que o ciberespaço contribui para a aprendizagem desse público de 

alunos? A contribuição do ciberespaço para a formação de grupos 

(que denominaremos tribos e conceituaremos mais tarde), e como 

isso auxilia no processo de ensino? 

Para [5], presente, passado e futuro se juntam por meio de 

recursos tecnológicos digitais que possuem uma 

hipertextualidade. Com a hipertextualidade temos a ideia de que 

as informações estão conectadas através de links, ligando 

elementos textuais por meio do ciberespaço. São as conexões por 

meio dos nós que articulam textos escritos, imagens, sons, 

simulações ou animações e que possibilitam pensar numa relação 

mais intensa entre aquilo que é posto – o real – e o que está em 

potência. Possibilitando várias possibilidades, desde estar à toa na 

rede até traçar um caminho através dos vários links. Assim 

infinitas portas vão se abrindo no sentido de se aprofundar ou se 

ampliar conhecimentos sobre determinado tema. 

Em relação a formação dos grupos, por parte de adolescentes, 

podemos dizer que este fenômeno é chamado de tribalismo, que 

segundo [6], antes de ser político, econômico ou social, o 

tribalismo é um fenômeno cultural.  Revolução dos sentimentos 

que ressalta a alegria da vida primitiva, da vida nativa. 

Para as tribos contemporâneas o que está em jogo é não se 

importar com o objetivo a ser atingido, o projeto econômico, 

social a ser realizado, e sim estar ali pelo prazer de estar junto, da 

intensidade do momento, de aproveitar o mundo tal como ele é. O 

tribalismo lembra, empiricamente, a importância do sentimento de 

pertencimento, a um lugar, a um grupo como fundamento 

essencial de toda vida social.  

Assim, este artigo encontra-se disposto em cinco seções. A seção 

II procura conceitar Tribos e sua caracterização. A seção III 

procura conceituar o momento pós-moderno pelo que estamos 

passando, cultura digital. Já a seção IV procura explorar um 

estudo de caso envolvendo o jovem do campo da Fetraf/Sul a fim 

de identificar os grupos formados através de um questionário 

aplicado junto a esse grupo. Na seção V apresentam-se as 

considerações finais, seguidas pelas referências que compõem o 

artigo. 

2. TRIBOS 
[6] usa o termo socialidade para descrever o neotribalismo pós-

moderno e sua dimensão comunitária. Se opondo a ideia de que o 

indivíduo e o individualismo seriam a marca essencial de nosso 

tempo. 

E não é somente na formação de grupos de jovens que o 

tribalismo está presente, ele tem contaminado muitas instituições 
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sociais, e é um fenômeno que existe há muito tempo, em 

universidades, na imprensa, na política, em sindicatos, em clubes, 

em igrejas, etc. E é em função dos gostos sexuais, das 

solidariedades das escolas, das relações de amizades, das 

preferências filosóficas ou religiosas que vão se construir as redes 

de influência, a camaradagem e outras formas de ajuda mútua, que 

constituem o tecido social.  

 “Rede das redes”, em que o afeto, o sentimento, a emoção sob 

suas diversas modulações têm um papel essencial. [...] a 

socialidade é a concentração de pequenas tribos que se dedicam, 

de qualquer modo, a se ajustar, a se adaptar, se acomodar entre si. 

O que é certo é que não é a partir de um indivíduo único que se 

faz a vida em sociedade.  [6, p. 14]. 

A grande questão e talvez uma mudança de paradigma seja que o 

que é levado em consideração é o pensamento e ação do grupo, 

deixando de lado a crítica individual. Segundo [6] pode-se dizer 

que o individualismo teórico que lhe serve de suporte teórico não 

são mais aceitos. 

A massa, ou povo, diferentemente do proletariado ou de outras 

classes, não se apoiam em uma lógica de identidade. [...] A 

metáfora de tribo permite dar conta do processo de 

desindividualização, da saturação da função que lhe é inerente, e 

da valorização do papel que cada pessoa é chamada a representar 

dentro dela. Como as massas estão em permanente agitação, as 

tribos que nelas se cristalizam são estáveis, podendo a qualquer 

momento as pessoas que fazem parte de uma tribo evoluir para 

outra. [6, p. 31]. 

[6] apresenta um quadro (Quadro 1) que demonstra a transição do 

social para a socialidade. 

 

Social Socialidade 

Estrutura mecânica 

(Modernidade) 

Estrutura complexa ou orgânica 

(Pós-modernidade) 

Organizações econômico-

políticas 

Massas 

 

 

 

Indivíduos (função) Pessoa (papel) 

 

 

 

Grupos contratuais Tribos afetuais 
 

 

O pós-moderno apontado para descrever o tribalismo, mostra o 

declínio do individualismo, a morte do sujeito. O sujeito 

preocupa-se com o aqui e agora, com um presente vivido 

coletivamente (conforme demonstrado pelo Quadro 1). Segundo 

[7] podemos falar em mudança de sensibilidades, falas e práticas. 

O tribalismo é precedido pelas noções da comunidade emocional, 

da potência e da socialidade que o fundamentam. E é seguido pelo 

policulturalismo e pela proxemia que são suas consequências.  

 

2.1 Comunidade Emocional 
Maffesoli utiliza-se da análise sócio-histórica que Max Weber. 

Nesta análise ele nos diz que comunidade emocional se trata de 

uma categoria, ou seja, algo que nunca existiu de verdade, mas 

que pode servir como revelador de situações presentes. As 

grandes características atribuídas a essas comunidades emocionais 

são: o aspecto efêmero, a composição cambiante, a inscrição 

local, a ausência de uma organização e a estrutura quotidiana [6]. 

Dentro da análise, ainda ressalta, que a ligação entre a emoção 

partilhada e a comunalização aberta é que suscita essa 

multiplicidade de grupos, que chegam a constituir uma forma de 

laço social, no fim das contas, bem sólido. Trata-se de uma 

modulação que, tal como um fio condutor que percorre o corpo 

social, é permanente. Permanência e instabilidade serão os dois 

polos em torno dos quais se articulará o emocional. 

A emoção ou a sensibilidade devem de algum modo, ser 

consideradas como um misto de objetividade e de subjetividade. 

A alma e o corpo, o espírito e a matéria, o imaginário e a 

economia, a ideologia e a produção, não se opõem de maneira 

radical. Na verdade estas entidades (e as situações concretas que 

elas representam), se conjugam para produzir uma vida 

quotidiana.  

Portanto, pode-se dizer que a comunidade emocional é instável, 

aberta, o que pode torná-la, sob muitos aspectos, anômica com 

relação à moral estabelecida. 

 

2.2 Socialidade 
A socialidade nos remete a ideia de massas, levando em 

consideração o pensamento das massas em detrimento ao 

pensamento de um único indivíduo. Ela pode estruturar-se em 

instituições ou em determinados movimentos políticos, sendo que 

ela é superior a todos. O maciço desengajamento político 

observado em nossos dias não significa uma acelerada 

desestruturação, mas o indício de uma vitalidade renovada.  

O conceito de povo pode ser empregado sem intenção particular, 

tal como a palavra “social” tomada no sentido mais simples. É 

possível mostrar que sua interpretação remete-se a um conjunto de 

práticas e de representações alternativas à ordem do político. 

De acordo com Maffesoli, tomando como base Marcel Mauss, 

temos a distinção de pessoa e indivíduo. O indivíduo é livre, ele 

contrata e se inscreve em relações igualitárias. Ao contrário da 

pessoa, que é tributária dos outros, aceita um dado social e se 

inscreve em um conjunto orgânico [6]. O indivíduo tem uma 

função e a pessoa um papel. Ou seja, a: 

• Característica do social - o indivíduo tem uma função na 

sociedade. Essa função pode funcionar no âmbito de um 

partido, de uma associação, de um grupo estável, entre 

outros; 

• Característica da socialidade - a pessoa representa 

papéis, tanto dentro de sua atividade profissional quanto 

nas diversas tribos de que participa.  

 

2.3 Policulturalismo 
Se a modernidade pôde ser obscurecida pela política, a pós-

modernidade poderia ser pelo clã. O que tende a predominar é 

uma sociedade mecânica dos indivíduos racionais entre si, e de 

seus conjuntos com o Estado. No caso da tribo, seremos 

confrontados com uma solidariedade orgânica que vai acentuar o 

todo. 

versus 

Quadro 1.  Deslocamento do que está ocorrendo [6]  
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Precisamos ficar atentos às atitudes grupais que têm tendência a se 

desenvolver em nossas sociedades, indo além de um 

individualismo ou de um narcisismo de fachada.  

A multiplicação de pequenos grupos com afinidades em comum, 

nas megalópoles modernas, coloca o problema de suas relações 

mais ou menos conflituais. A hipótese do “sentimento partilhado” 

que obriga a repensar o papel do Terceiro. A relação Indivíduo-

Estado sofre algum percalço, mas ainda está bem delimitada.   

Assim, as “[...] sociedades contemporáneas están cruzadas por 

fenómenos como el pluriculturalismo y su correspondiente 

multiplicidad de las representaciones simbólicas que pueblan la 

comunicación entre los sujetos sociales.” [8, p. 248]. 

 

2.4 Proxemia 
A proxemia significa a sucessão de “nós” que são constituídos 

pela própria socialidade. “A constituição dos microgrupos, das 

tribos que pontuam a espacialidade [...] em função de uma ética 

específica e no quadro de uma rede de comunicação.” [6]. 

A formação de microgrupos se dá através das relações 

estabelecidas entre os membros, de forma superficial, vindo a 

caracterizar o vetor de agregação. 

Essa superficialidade trata-se de uma forma de reconhecimento.  

Para que os laços sociais tornem-se duradouros é necessária à 

existência de uma religação, que permita a manutenção do 

agrupamento em sociedade [6]. 

3. CIBERCULTURA 
A pós-modernidade é o terreno do desenvolvimento da 

cibercultura. Na pós-modernidade, o sentimento é de compressão 

de tempo e espaço, onde o tempo real e as redes telemáticas 

desterritorializam a cultura, tendo um forte impacto nas estruturas 

econômicas, sociais, políticas e culturais [7]. 

Lemos, aponta em seu livro, que segundo McLuhan, a conjunção 

de uma tecnologia retribalizante (o ciberespaço) com a socialidade 

contemporânea vai produzir a cibercultura. Dizendo que a 

homogeneidade e o individualismo da cultura do impresso cede, 

pouco a pouco, lugar a conectividade e à retribalização da 

sociedade. 

A cibercultura será uma configuração sociotécnica onde haverá 

modelos tribais associados às tecnologias digitais, opondo-se ao 

individualismo da cultura do impresso, moderno e tecnocrática. 

Com a cibercultura, estamos diante de um processo de aceleração, 

realizando a abolição do espaço homogêneo e delimitado por 

fronteiras geopolíticas e do tempo cronológico e linear, dois 

pilares da modernidade ocidental [7,  p.73].  

[9, p. 26] conceitua esta era da cultura digital “ [...] como o estudo 

dos fenômenos sociais associados à internet e outras novas formas 

de comunicação em rede”.  

As diversas formas da cibercultura contemporânea (a 

efervescência social da Internet; as comunidades virtuais, as festas 

rave e a música eletrônica, o underground high-tech com os 

cyberpunks; o ativismo dos cypherpunks) mostram o encontro das 

tecnologias digitais com a socialidade contemporânea (relatada 

por Maffesoli em sua obra). Surge então conceito de 

cibersocialidade, que é a sinergia entre a socialidade 

contemporânea e as novas tecnologias do ciberespaço. A 

socialidade marca os agrupamentos urbanos contemporâneos, 

diferenciado-se da sociabilidade, pois a socialidade coloca ênfase 

na tragédia do presente, no instante vivido além de projeções 

futuristas ou morais, nas relações banais do cotidiano, nos 

momentos não institucionais, racionais ou finalistas da vida de 

todo o dia. 

Podemos pensar que compreendendo como são formadas as 

tribos, poderemos entender em parte, como nosso aluno, em 

especial, o público adolescente, se identifica e como age. Assim, 

nós professores poderemos interagir melhor com eles, permitindo 

melhorar práticas, metodologias e técnicas de ensino. Não nos 

esquecendo de que a grande questão que leva a formação de tribos 

é a proximidade de gostos, a possibilidade de estar ali por estar, a 

possibilidade de busca por afeto, à vontade de estar junto, em que 

o que importa é o compartilhamento de emoções.  Além do que a 

cibercultura possibilita a interação entre sujeitos, a busca por 

informações atuando como instrumento de novas formas de 

sociabilidade e de vínculos associativos e comunitários. 

3.1 Princípios da Cibercultura 
[10] definem os três princípios norteadores da cultura digital. O 

primeiro é o da liberação da emissão. A liberação envolve o 

processo de consumir, produzir e distribuir informações sobre 

quaisquer formatos através de redes telemáticas.  

A conexão ou inteligência coletiva é o princípio que envolve a 

circulação das informações através de redes abertas criando, com 

isso, uma interconexão planetária entre os envolvidos no 

processo. 

Por fim, o terceiro princípio, reconfiguração social, política e 

cultural, modificando, com isso, as estruturas sociais, as 

instituições e as práticas comunicacionais, que se dão por meio da 

retroalimentação do sistema infocomunicacional. 

Os princípios da cibercultura permitem com que pensemos de 

forma mais colaborativa, cooperativa, aberta e plural, conforme os 

mesmos autores. 

4. PESQUISA EXPLORATÓRIA 
O computador não serve apenas para realizar tarefas humanas, 

como somar, processar e ensinar, mas pressupõe o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas e meta-cognitivas de 

cada indivíduo, através de situações de aprendizagem que 

possibilitem uma melhor compreensão do mundo em que se vive 

[11]. 

A autora acima citada afirma que as tecnologias têm um enfoque 

transformador, uma vez que: alteram a estrutura de interesses de 

cada indivíduo; modificam a forma de pensar de cada indivíduo; 

alteram a natureza da comunidade. 

sendo assim, a cultura digital pode ser útil no processo formativo 

de jovens do campo. Neste caso, em particular jovens 

provenientes do projeto Juventude Rural e as Redes Sociais de 

Aprendizagem. Os jovens do campo são provenientes da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf/Sul - 

Rio Grande do Sul).  

 

4.1 Contexto da Pesquisa 
O projeto envolveu a realização de uma pesquisa sobre as 

condições de uso e utilização dos locais existentes em termos de 

informatização com a finalidade de se realizar um diagnóstico 
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prévio das necessidades estruturais desses contextos em nível 

histórico-cultural.  

A partir disso, envolveu o estudo de ferramentas computacionais 

adequadas para o processo de desenvolvimento e modelagem de 

instrumentos multimidiáticos de aprendizado. 

Nessa direção [12], afirma que a multimídia é um sistema de 

comunicação entre o homem e computador que requer um 

computador como meio de apresentação e tem como 

características:  

•  O acesso não linear - o usuário não fica preso a uma 

sequência de tempo;  

• A interatividade - o usuário torna-se um espectador 

ativo do processo; 

• A integração entre os programas aplicativos - 

permitindo a integração entre as várias mídias. 

Os instrumentos multimidiáticos foram dispostos no formato 

digital e incorporados em blogs, redes sociais e ambientes virtuais 

de aprendizagem.  

O formato digital é um meio socializador e integrador de várias 

mídias; o que permitiu formar os jovens da Fetraf/Sul e, estes 

pudessem repassar os conhecimentos adquiridos no processo 

formativo em mídias, a fim de tornarem-se multiplicadores do 

processo. 

Como se tratava de um projeto extensionista que utilizava 

recursos advindos do Ministério das Comunicações, foi possível 

observar que a extensão assume-se como “um mecanismo de 

socialização do conhecimento e de retroalimentação para as 

atividades de pesquisa [...]” envolvendo profissionais oriundos de 

várias áreas do conhecimento, o que permite modificar o contexto 

social do contexto que se apresenta [13, p. 264]. 

 

4.2 Tribos e o Jovem do Campo 
Como o intuito deste artigo é verificar a formação de tribos, a 

partir do contexto dos jovens da Fetraf/Sul – Rio Grande do Sul, 

foi elaborado um questionário de cunho qualitativo.  

O questionário procurou vislumbrar os anseios e perspectivas dos 

participantes. Foi desenvolvido na ferramenta Google Drive, que 

oferece um único local para armazenar, acessar, criar formulários, 

editar e compartilhar documentos, arquivos e pastas de todos os 

tipos.  

Os dados obtidos foram organizados em uma planilha eletrônica o 

que permitiu a construção de gráficos, e, posterior análise das 

informações. 

O questionário visionava seis dimensões:  

• Contexto tecnológico - a fim de analisar o acesso e uso 

das tecnologias digitais no campo; 

• Sociedade e família - a fim de conhecer a constituição 

da comunidade local, inserção em nível sindical; 

• Infraestrutura - a fim de analisar se há incentivos de 

permanência no campo; 

• Campo/cidade - a fim conhecer trajetórias entre o 

campo e a cidade; 

•  Saúde - a fim de analisar as condições de trabalho do 

jovem; 

•  Universidade/campo - a fim de analisar a interferência 

que a universidade tem sobre a vida no campo.  

Ele foi respondido por 41 pessoas, sendo que 31 (76% da 

amostra) do gênero masculino, enquanto que 10 (24% da amostra) 

do gênero feminino. 

Levando em consideração os elementos que constituem o 

tribalismo, descritos por [6] - comunidade emocional, socialidade, 

policulturismo e proxemia, vamos tentar aproximá-los através do 

questionário aplicado, em nível do ciberespaço a fim de contribuir 

para a aprendizagem do público. 

Os jovens foram questionados a respeito de quais meios 

tecnológicos dispõem em sua casa. Pela resposta dos respondentes 

percebe-se que 100% da amostra, utilizam os meios massivos 

rádio e televisão, surgidos no século passado, constituindo a era 

do mass media [14].  

Ou seja, a informação trafega em apenas um único sentido, de um 

emissor (produtor e criador de conteúdos) para um receptor 

(consumidor daquilo que é produzido e criado). Neste sistema 

unidirecional, o receptor assume uma resistência mínima e a 

realimentação ocorre através de estudos de mercado e padrões de 

compra e aquisição de produtos e/ou serviços. 

Outra observação frente a isso, é que 100% da amostra também 

utiliza celulares enquanto que 68% utiliza computadores portáteis, 

contribuindo para a disseminação da cultura digital. Uma vez que 

a tecnologia móvel “permite comunicação multimodal de qualquer 

lugar para qualquer lugar [...]” [15, p. 17].  

Outro dado a ser observado, se refere ao fato de que o acesso à 

internet está presente em 71% das comunidades, e que 51% dos 

elementos da amostra fazem uso do sinal oferecido. Além disso, 

61% utilizam-na de forma diária, o que, contribui para a 

disseminação da cultura digital. Porém, o sinal de internet é 

considerado regular ou ruim para 72% dos indivíduos. 

Além disso, 80% deles pretende continuar no campo. Dentre as 

alegações mais comuns, destacam-se: a qualidade de vida 

oferecida pelo campo, a promoção do desenvolvimento rural, a 

valorização da agricultura por meio de programas e investimentos 

públicos, a própria tranquilidade do campo, entre outros fatores. 

Mas o que mais chama a atenção é que muitos permanecem no 

campo em virtude da família. Pelo que se percebe a constituição 

social “família” representa um laço muito forte para a construção 

da comunidade emocional dos indivíduos.  Trata-se de uma “[...] 

relação social na medida em que a orientação da ação social [...] 

baseia-se em um sentido de solidariedade”. [16, p. 77]. O que 

reforça isso são os 83% dos jovens proprietários da própria terra. 

Aliado a isso, percebeu-se também que 93% deles fazem uso de 

redes sociais, sendo que 100% desses fazem uso do Facebook. 

[15] destacam que uma sociedade em rede tem como 

características:  

• A globalização de atividades em nível social e 

econômico; 

• A presença de uma cultura digital, constituída por um 

sistema interconectado e de mídias;  

• A transformação em nível temporal e espacial. 

Assim, 97% dos jovens acreditam que a constituição de um 

espaço virtual destinado à discussão de assuntos do meio rural 

possa ser um canal que permita a socialidade de ideias em torno 

de temas em comum (apresentados no Gráfico 1), possibilitando 
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criar um meio articulador e multiplicador da aprendizagem da 

comunidade onde vivem. 

 

 

 

 

 

Pelo que se percebe no Gráfico 1 a temática gestão da propriedade 

envolvendo processos sustentáveis representa a principal temática 

de estudo. Sustentabilidade “[...] é fruto de um processo de 

educação pela qual o ser humano redefine o feixe de relações que 

entretém com o universo, com a Terra, com a natureza, com a 

sociedade e consigo mesmo dentro dos critérios [...] de equilíbrio 

ecológico, de respeito à Terra e à comunidade de vida, da 

solidariedade para com as gerações futuras e da construção de 

uma democracia sociológica” [17, p.149].  

A educação, segundo o mesmo autor, reforça o processo 

emancipatório do indivíduo.  Ela permite a apropriação dos 

conhecimentos e experiências acumuladas, além da determinação 

de critérios de seleção que fazem-nos refletir e avaliar os 

conhecimentos do passado. Além disso, enriquece os 

conhecimentos e experiências futuras, servindo como forma de 

conhecer a si próprio, a realidade onde se está inserido de forma a 

poder modificá-la.  

Em nível cultural, a vida social dos jovens  “[...] no puede ser 

explicada sociológicamente si no se estudian las formas a través 

de las cuales esa vida social se recrea a sí misma en la 

cotidianidad: el comer, el pasearse, la vida en la plaza y en el 

grupo de amigos. Al tomar en cuenta estos eventos Maffesoli 

enfatiza el estudio de aspectos de la vida social: lo emotivo, lo 

afectivo, la dimensión festiva y lúdica de la vida. [8, p. 249]. 

A partir disso, os jovens da Fetraf/Sul – Rio Grande do Sul, 

participam de grupos de jovens, do sindicato, dos clubes 

esportivos e fazem parte da comunidade religiosa local. Isso faz 

com que a cultura se difunda, com suas peculiaridades e riquezas 

em elementos simbólicos, indo de encontro com que Maffesoli 

preconiza acima. 

Por fim, a ideia de proxemia. É a partir do “local”, “território”, da 

proxemia, que se determina a vida em sociedade. Isto é, 

“Devemos estar atentos ao componente relacional da vida social. 

O homem em relação. Não apenas a relação interindividual, mas 

também a que me liga a um território, a uma cidade, a um meio 

ambiente natural que partilho com outros.” [6, p. 198). Por isso, 

mesmo distantes em nível demográfico1 , os jovens podem usar os 

                                                                 

1 No caso do questionário, 66% dos jovens são da zona norte do 

estado gaúcho, enquanto que 17% do sul, 10% representa o 

noroeste do estado, seguindo por 7% da serra. 

sistemas teleinformáticos para criar nós que recriem a 

proximidade de contato, e assim, desenvolvendo a ideia de 

socialidade. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pelo que se percebe no estudo de caso, “[...] a vida social 

contemporânea [compõe-se] por uma multiplicidade de esferas 

sociais [...] cujo grau de intensidade e permanência varia de 

acordo com a qualidade dos laços sociais construídos durante as 

interações.” [18, p. 40].  

Sendo assim, o indivíduo contemporâneo é um sujeito múltiplo, 

fragmentado, cujas fronteiras são delimitadas pelo “sentimento de 

pertença”2 e por objetivos que são compartilhados entre os 

membros do grupo, neste caso jovens da Fetraf/Sul – Rio Grande 

do Sul. 

Dessa forma, as tecnologias digitais, através da internet, podem 

contribuir no processo formativo e na aprendizagem do público 

alvo, pelo fato de criarem um elo mais flexível e adaptável, em 

prol dos objetivos do grupo; nesse caso permanecer no campo 

para a promoção de seu desenvolvimento em nível 

socioeconômico, minimizando o êxodo rural.  

Além disso, a internet é um meio de socialidade contemporânea 

como afirmado por [6, 18].  A socialidade se dá pelos interesses 

do coletivo que são organizados em comunidades dos quais se 

inserem. 

Na comunidade cada um “[...] torna-se produtor, criador, 

compositor, montador, apresentador, difusor de seus próprios 

produtos [e/ou serviços]” [14, p. 82].  

Assim, o caso apresentado proporcionou a criação de parcerias 

interestaduais, o desenvolvimento de materiais didáticos e um 

relatório vivencial de atividades descritas. 
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ABSTRACT 
Distance education consists of students learning and teachers 

teaching in different places. To this end, it is necessary to adopt 

technological resources to exchange knowledge times. Today, 

many distance learning courses use Virtual Learning 

Environments as virtual classroom, bringing several tools that 

promote interaction among them the forum. So this paper aims to 

analyze the use of forum tool, the perception of students and 

professors of Graduate sensu lato in Computing in Education Ifes. 

The research was based on qualitative and quantitative approach 

with the methodology consisted Case Study. The study concluded 

that the forum tool has been adopted in various aspects by the 

research subjects, however negatives that can be worked from the 

perspective of supporting improvements in teaching practices in 

distance education. 

 

RESUMO 
A educação a distância consiste em alunos aprendendo e 

professores ensinando em locais distintos. Para tal, torna-se 

necessário adotar recursos tecnológicos que permitam momentos 

de troca de saberes. Atualmente, muitos cursos a distância usam 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem como sala de aula virtual, 

trazendo várias ferramentas que promovem a interação, dentre 

elas o fórum. Assim este trabalho se propõe a analisar a utilização 

da ferramenta fórum, a partir da percepção de alunos e professores 

do curso de Pós-graduação latu sensu em Informática na 

Educação do Ifes. A pesquisa se pautou na abordagem qualitativa 

e quantitativa, tendo como metodologia o Estudo de Caso. Pelo 
estudo realizado concluímos que a ferramenta fórum foi aprovada 

em vários aspectos pelos sujeitos da pesquisa, contudo foram 

apresentados pontos negativos que podem ser trabalhados na 

perspectiva de subsidiar melhorias nas práticas docentes na EaD. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 Distance learning 

General Terms 
Experimentation, Theory. 

Palavras-chave 
Fórum, educação a distância, ambiente virtual de aprendizagem, 

moodle, interação. 

1. INTRODUÇÃO 
Considerando que na educação a distância (EaD) o ensino e 

aprendizagem ocorem com a separação temporal e física dos 

agentes envolvidos no processo, torna-se fundamental reformular 

as práticas docentes existentes ou criar novas práticas apoiando-se 

nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).   

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é constituido por 

diversos recursos ou ferramentas de comunicação e interação 

online. Podemos dizer que um AVA é uma sala de aula virtual 

onde a comunicação estabelecida pode ser assíncrona (não 

simultânea, os agentes envolvidos não precisam responder 

imediatamente) ou síncrona (simultânea, resposta imediata).  

Em se tratando da EaD as diversas formas de comunicação são 

importantes, mas podemos destacar a comunicação assíncrona que 

possibilita acesso em tempos distintos garantindo certa 

flexibilidade aos usuários. Estes são alguns dos motivos pelo qual 

escolhemos para esta pesquisa o fórum, uma ferramenta 

assíncrona na qual os participantes iniciam e respondem tópicos 

de discussão que ficam gravados e podem ser acessados a 

qualquer momento pelos usuários. Outras motivações para 

escolha da ferramenta fórum foram a presença marcante da 

utilização nas disciplinas do curso pesquisado e ainda a 

oportunidade de produzir reflexões que possam subsidiar 

melhorias da prática docente na EaD.  

Assim este trabalho se propõe a discutir a utilização da ferramenta 

fórum, a partir da percepção dos alunos e professores, da turma 

2012, do curso de Pós-Graduação latu-sensu em Informática na 

Educação (PIE) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A 

pesquisa consiste num Estudo de Caso cuja análise de dados se 

deu de forma qualitativa e quantitativa.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Educação a Distância 
A EaD despontou há pelo menos 150 anos em escala mundial, 

mas seu crescimento e desenvolvimento ocorreu, em especial, nas 

três ultimas décadas. Teve grande fervor na década de 90, com o 

surgimento de grandes universidades que se inspiravam na 

Universidade Aberta de Londres, criada em 1969. Assim, os 

governos em todo mundo passaram a interessar-se pela EaD para 

atender as pressões sociais pelo acesso a educação superior [1]. 

No Brasil, a EaD passou por diferentes etapas evolutivas 

tornando-se mais significativa em 1970, com programas de 

teleducação, ganhando hoje cada vez mais espaço com as 

tecnologias de informação e comunicação (TIC). A modalidade a 

distância se tornou um compromisso nacional a partir do século 

XX quando foi incluída na Lei 9.394, de 20.12.1996 no seu Art. 

80º que diz que: “[...] o Poder Público incentivará o 
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desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 

educação continuada” [2].  

A partir daí foram aprovados Decretos e Portarias regulamentando 

os aspectos concernentes à lei. Foi criada também, na época, a 

Secretaria de Educação a Distância (SEED) que atuava nos 

assuntos inerentes aos processos de ensino pelas TIC, sendo hoje 

extinta e tendo seus programas vinculados a SECADI (Secretaria 

de Educação Continuada, alfabetização, diversidade e inclusão). 

O conceito de educação a distância se resume em: 

A ideia básica de educação a distância é muito simples: alunos e 

professores estão em locais diferentes durante todo ou grande 

parte do tempo em que aprendem e ensinam. Estando em locais 

distintos, eles dependem de algum tipo de tecnologia para 

transmitir informações e lhes proporcionar um meio para 

interagir. [3] ( p. 1) 

De acordo com o Decreto 5.622, de 19.12.2005, capitulo I, Art. 

1º, que regulamenta o artigo 80 da LDB, a EaD é caracterizada 

como:  

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios de tecnologias de informação e comunicação, 

com estudantes e professores desenvolvendo atividades em 

lugares e tempos diversos. [4] 

A separação espaço-temporal representa, de acordo com Oliveira 

[1], “[...] o principal desafio e trunfo para a expansão da EaD” e 

deve ser entendida como processo educativo que abrange diversos 

meios de comunicação – desde material impresso, telefone, 

televisão, rádio e até, mais recentemente, a internet  (p. 34). Esta 

forma de ensino promove uma maneira diferente de interação 

entre os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

pois com as distintas fontes de informação disponíveis permitem 

certa autonomia do aprendiz que acessa um estudo flexível e 

independente. 

O avanço das TIC, bem como, o advento e popularização do 

computador e da internet, originaram variados modelos de EaD 

em busca de um novo paradigma educacional, utilizando como 

principal mediador tecnológico os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA). Estes ambientes trazem consigo 

ferramentas necessárias à mediação entre a instituição formadora, 

os aprendizes e educadores. 

2.2 O AVA Moodle 
Um AVA é constituído por diversos recursos ou ferramentas 

disponibilizados numa plataforma de EaD. Estas ferramentas 

podem ser selecionadas pelo mediador do curso de acordo com as 

demandas do público-alvo. Na instituição pesquisada neste 

trabalho a plataforma utilizada é o Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) que consiste em um 

sistema voltado para o gerenciamento de cursos a distância tendo 

código aberto e gratuito. 

O Moodle se tornou muito popular e desde o início de seu projeto 

teve incorporado conceitos pedagógicos relacionados ao 

construtivismo, que possibilita uma melhor interação entre os 

participantes. Foi desenvolvido originalmente como parte da tese 

de doutorado em ciência da computação e educação de Martin 

Dougiamas na Universidade de Curtin na Austrália [5]. 

A plataforma favorece o aprendizado formal e intencional e está 

nas tendências atuais do processo de aprendizagem em rede.   Os 

vários recursos permitem aos usuários a oportunidade de interagir 

e cooperar na construção e no compartilhamento do 

conhecimento.  

Dentre os recursos disponíveis para comunicação e 

desenvolvimento de atividades, destacamos baseado em Santos 

[6]:  

• Chat: permite a realização de uma discussão síncrona, em 

tempo real; 

• Fórum: permite a realização de discussões assíncronas; 

• Mensagens: permite que os alunos mandem mensagens entre 

si ou com tutores a partir da própria plataforma; 

• Escolha: pergunta com opção de múltiplas respostas; 

• Glossário: permite que os participantes criem e atualizem 

uma lista de definições como em um dicionário; 

• Questionário: permite criação e configuração de testes 

múltipla escolha ou abertos, que podem ser corrigidos 

automaticamente mostrando as respostas corretas ou 

corrigidos posteriormente pelo tutor/professor;  

• Wiki: coleção de páginas web que qualquer pessoa pode 

adicionar ou editar; 

• Repositórios de conteúdo: uma tarefa que permite que um 

documento seja anexado; 

• Biblioteca virtual: local onde o tutor ou professor posta 

documentos extras para os alunos. 

A presente pesquisa foi realizada em fóruns ocorridos no AVA 

Moodle que é a plataforma utilizada nos cursos a distância 

ofertados pelo Ifes. 

2.3 A Ferramenta Fórum 
O fórum, objeto de estudo da pesquisa, é um dos gêneros que 

emergiram com o desenvolvimento das TIC. A palavra fórum 

significa lugar de reunião, e na internet é um espaço virtual que 

reúne as opiniões de uma comunidade discursiva. No fórum pode-

se publicar, responder ou apenas ler uma postagem que fica 

armazenada em uma homepage [7]. De acordo com Paiva e 

Rodrigues: 

Os fóruns online caracterizam-se principalmente pela relação 

dialógica que acompanham os variados discursos produzidos por 

seus participantes virtuais. Segundo Barkhtin (1986), o 

dialogismo refere-se à ideia de que os enunciados produzidos 

pelos interlocutores respondem a enunciados anteriores, 

direcionados a um público específico, o que vai de encontro à 

noção de ocorrência isolada de produções discursivas [7] (p. 

171). 

O fórum é uma ferramenta assíncrona, pois uma vez inserido um 

tópico de discussão no ambiente virtual os interlocutores possuem 

acesso irrestrito, o qualquer momento, as informações anteriores. 

Isso lhes concede meios de reflexão posteriores. No fórum pode-

se interagir com quem postou uma mensagem hoje, ou com quem 

publicou sua mensagem dias antes ou depois.  

Conforme Silva e Santos [8], o fórum apresenta uma interface 

valiosa que potencializa a construção colaborativa e dialógica. É 

muito utilizado em cursos à distância devido a sua capacidade de 
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propiciar a interação entre alunos e professores. Essa interação 

ocorre através de mensagens, que podem utilizar as linguagens 

textual, visual e audiovisual. As formas como as mensagens são 

postadas por cada participante variam de acordo com o objetivo 

proposto pelo fórum, tendo como característica básica o registro 

permanente das mensagens postadas, que podem ser visualizadas, 

respondidas ou comentadas. 

Diferente das ferramentas de comunicação síncronas, como o 

chat, o fórum possibilita participações mais aprofundadas, pois 

alunos e professores podem refletir e pesquisar sobre o tema em 

discussão antes de postar as suas contribuições. Dessa forma, 

evitam-se mensagens redundantes, apenas colaborando com o que 

já foi exposto pelo grupo. 

O objeto de estudo deste trabalho são os fóruns ocorridos no 

AVA Moodle, utilizado no curso pesquisado, assim serão 

descritos os tipos de fóruns que podem ser encontrados neste 

ambiente, isso não quer dizer que eles sejam os únicos. Os três 

tipos de fórum apresentados a seguir são encontrados em todas as 

disciplinas do curso e não possuem caráter avaliativo: 

• Hora do cafezinho: neste fórum as discussões e interações 

ocorrem livremente, professores e alunos podem criar a 

quantidade de tópicos de discussões que julguem 

necessários.  

• Fórum de notícias: é um fórum pré-definido em todas as 

disciplinas da plataforma Moodle. Nele apenas o 

professor/tutor pode criar tópicos. É destinado ao envio de 

avisos e notícias que permite que o aluno pergunte, responda 

ou opine no tópico criado.   

• Fórum de dúvidas: é um fórum criado semanalmente dentro 

da disciplina que está sendo estudada. Este espaço está 

disponível para o aluno postar dúvidas ou comentários sobre 

as atividades referentes à semana vigente.  

A seguir serão apresentados alguns tipos de fóruns utilizados no 

curso pesquisado que geralmente tem caráter avaliativo e são 

empregados de acordo com as necessidades do professor/tutor 

diante do público-alvo e do conteúdo ministrado na disciplina: 

• Fórum perguntas e respostas: neste fórum o professor/tutor 

lança no enunciado do fórum perguntas que devem ser 

respondidas por cada aluno. Pode ser respondido com a 

criação de um novo tópico ou em um tópico já criado por um 

colega. É solicitado que sempre que possível e para 

caracterizar uma discussão, concorde ou discorde das 

opiniões enviadas pelos colegas, fazendo a devida 

justificativa. 

• Fórum de discussão: o professor/tutor lança no enunciado 

do fórum o assunto a ser discutido, geralmente solicita 

opinar, mostrar-se favorável ou desfavorável a um tema, 

relatar experiência, relatar o conhecimento prévio sobre um 

assunto, etc. Neste tipo de fórum, geralmente é solicitado que 

o aluno comente a opinião dos colegas para acentuar o 

debate.  

• Fórum de apresentação: cada aluno cria um tópico para 

compartilhar um material produzido em formato de imagem, 

por exemplo. Os colegas e professor ou tutor exibem 

comentários sobre a produção.  

• Fórum de trabalho em grupo: o enunciado do fórum 

descreve todo o processo do trabalho final da disciplina 

(apresentado no encontro presencial), as atividades a serem 

realizadas, e abre espaço para criação de tópicos para o grupo 

interagir e compartilhar o andamento do trabalho.   

No caso do curso considerado na pesquisa, os fóruns avaliativos 

geralmente são fechados, ou seja, o professor ou tutor sugere o 

tema a ser discutido e fornece os devidos mecanismos de 

mediação para que o mesmo promova a interação. Mas, 

encontramos também os fóruns abertos, como no caso do fórum 

“Hora do cafezinho”, onde o aluno abre um tópico de discussão 

livremente. 

Vale destacar que os participantes da sala podem ser divididos em 

grupos, o que ocorre com a PIE, que tem os alunos separados por 

polo visando favorecer o acompanhamento por parte dos tutores. 

Dessa forma, alguns fóruns se apresentam divididos por grupos, 

por exemplo, o “Fórum de dúvidas” e outros, como o Fórum 

“Hora do cafezinho”, permitem a interação entre todos os 

participantes. 

2.4 A Interação no Contexto da Ead 
A EaD é uma modalidade educacional constituída por dois 

elementos básicos e de fundamental importância: um curso 

estruturado, cujo conteúdo pode ser disponibilizado aos 

estudantes em distintas mídias e a comunicação assíncrona, que 

não se realiza face a face, e sim com a utilização de meios de 

comunicação [9]. 

A eficácia da comunicação de um curso a distância depende, em 

grande medida, da compreensão da natureza da interação e de 

como facilita-la por meio de comunicações transmitidas via 

tecnologia. Segundo Moore e Keaskley [3], o conceito de 

interação nasceu com John Dewey sendo desenvolvido por Boyd 

e Apps (1980). De acordo com esses autores “[...] a interação 

implica a inter-relação do ambiente e das pessoas com os padrões 

de comportamento em uma situação” (p. 240). Na educação a 

distância a interação é a inter-relação entre professores e alunos, 

nos ambientes cuja característica é a separação geográfica [3]. 

Moore e Keaskley [3] apresentam a teoria da Distância 

Transnacional, onde a distância é tratada como um fenômeno 

pedagógico e não geográfico. Admite-se a existência da distância 

geográfica, mas releva-se que sua superação é possível por meio 

de procedimentos diferenciados na elaboração da instrução e na 

promoção da interação. A separação determina que os instrutores 

planejem, apresentem conteúdos, interajam e desempenhem os 

processos de ensino diferentes dos aplicados no ambiente 

presencial. Com base nesse conceito os autores apontam três 

importantes tipos de interação. A primeira é a interação aluno-

conteúdo que é um processo auxiliado por um ou mais professores 

onde cada aluno interage com o conteúdo e o transforma em 

conhecimento pessoal. Em seguida temos a interação aluno-

instrutor que consiste na mediação que o instrutor deve realizar 

entre o aluno e o conteúdo apresentado. Essa mediação 

corresponde à motivação ao aprendizado, a aplicação do conteúdo 

ou manipulação de informações, as avaliações de progressão do 

aluno, etc. A terceira forma de interação apresentada é a aluno-

aluno que significa a interação de um aluno com outros alunos. 

Essa forma talvez seja uma das mais importantes, pois geralmente 

os alunos consideram a interação com os colegas estimulante e 

motivadora [3]. 
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Na educação a distância todas estas formas de interação são 

importantes, mas destacamos a interação aluno-aluno que tem se 

destacado no ensino online devido às formas de comunicação 

trazidas pelas TIC. Os fóruns, mensagens e chats são alguns dos 

exemplos, mas inúmeras outras formas de comunicação podem 

ocorrer no AVA e na web. Destacamos que as discussões entre os 

alunos são valiosas como um modo para ajuda-los a refletir em 

grupo sobre o conteúdo estudado. 

2.5 Avaliação da Aprendizagem no Ensino 
Online 
A avaliação da aprendizagem online requer modificações no 

modelo tradicional do ensino presencial que está marcado por 

métodos de julgamento de resultados que algumas vezes não 

transmite a realidade do que foi aprendido. Esse modelo que 

persiste com o tempo demanda à construção de novas práticas de 

aprendizagem e de avaliação. Dentre as novas praticas Silva e 

Santos [8] nos colocam a perspectiva da interatividade no ensino 

online que valoriza a autonomia, a dialógica, a participação e a 

colaboração. 

A avaliação da aprendizagem a ser proposta no ensino a distância 

deve ser um processo constante e contínuo, onde devem ser 

levados em consideração aspectos qualitativos e quantitativos. 

Assim deve-se ser capaz de avaliar o conhecimento adquirido 

construído e não apenas a aquisição de conhecimento transmitido.  

Um aspecto importante a ser considerado na pratica avaliativa 

online é a interatividade. Se docentes e discentes não entenderem 

esse conceito a fundo poderão subutilizar as potencialidades que 

as TIC proporcionam. Aprofundar a interatividade possibilita 

agregar sugestões de atuação capazes de redimensionar a pratica 

avaliativa entendida como pedagogia da transmissão. 

Uma vantagem em relação ao ensino presencial é que no ensino 

online a avaliação é continua, podendo guardar os registros das 

interações, que uma vez armazenadas no AVA podem ser 

analisadas a qualquer momento, tanto por alunos como 

professores. Essa funcionalidade permite também a coparticipação 

dos alunos na construção do curso. O professor atua como 

mediador, mas não assume a postura de superioridade diante dos 

alunos [8]. 

Além de ser contínua, a avaliação na EaD deve ter como objeto a 

reflexão transformada em ação onde educador e aprendizes 

refletem permanentemente para a construção do conhecimento. 

Isso é impulsionado no AVA por ferramentas, que permitem ao 

aluno autonomia e dialógica. Assim, entende-se que “[...] a 

educação e a avaliação interativas deverão construir em cada 

situação de aprendizagem a livre expressão dos fundamentos da 

interatividade” [8] (p. 31). 

A interação e a comunicação no contexto virtual são muito 

importantes, pois na troca de experiências, reflexões e sentimentos 

entre sujeitos se promove o aprendizado coletivo e colaborativo. 

Na EaD o diálogo virtual, que também se dá por meio de 

momentos assíncronos, fortalece as relações interpessoais e 

afetivas entre aluno-aluno, professor-aluno, favorecendo o 

processo avaliativo em vários frentes. 

2.6 A Perspectiva Avaliativa nos Fóruns 
As contribuições dos alunos no fórum promovem ótimas ocasiões 

de avaliação, uma vez que, os fóruns são considerados 

importantes instrumentos de aprendizagem coletiva. Há 

estudantes que trazem respostas e questões que engrandecem os 

debates; outros que escrevem muito e contribuem pouco; e alguns 

que não se expõem [8]. Mas, todos estes casos devem ser 

considerados no processo avaliativo. 

Na EaD a avaliação é dinâmica e os elementos disponibilizados 

caminham conforme as atividades se desenvolvem. Nele ficam 

gravados as impressões sobre as leituras, o posicionamento 

teórico nos debates, as dúvidas, questionamentos e proposições, 

que são veiculados por ferramentas síncronas e assíncronas. No 

método colaborativo e participativo o aprendizado ocorre em 

função desta comunicação estabelecida, onde inclusive o silêncio 

é significativo, pois pode sinalizar retraimento que deve ser 

superado por incentivos [8]. 

Uma das formas de avaliação nos fóruns pode ocorrer pela 

intervenção do avaliador: ao levantar um questionamento, o 

professor deve buscar espaços de intervenção enquanto faz o 

aluno refletir. Este acompanhamento com as intervenções permite 

identificar, por exemplo, o nível de conhecimento e de 

empolgação do aluno diante do assunto. Isso só é possível, pois 

houve diálogo [8]. 

O diálogo possibilita o surgimento de um vínculo proximal que 

incentiva a participação e promove a avaliação participativa. De 

acordo com Palloff e Pratt [8], “[...] o diálogo gerado em um 

curso online pode ser uma fonte muito rica de material de 

avaliação se o professor estiver alerta ao que os alunos escrevem” 

(p. 59). Assim, o espaço de interação representado pelo fórum 

promove um ambiente de participação ativa que abre diálogo para 

todos os envolvidos. 

Contudo, este método demanda uma postura descentralizadora do 

professor avaliador, pois estudantes tendem a dialogar mais com o 

professor e nem tanto com os colegas. Isso advém da educação 

tradicional que colocava o professor no centro. No fórum, o 

professor/tutor pode e deve adotar uma postura mediadora, mas 

não no sentido de centralizar as discussões para si e sim para 

acentuar o debate.  

O sucesso do processo educativo online está relacionado com a 

participação e integração social da comunidade de aprendizagem. 

Assim, o fórum representa um aliado por sua capacidade de 

potencializar a troca de ideias, debates e contato com distintas 

realidades profissionais e sociais. Contudo, para que o fórum seja 

de fato considerado no processo avaliativo é imprescindível que 

sejam estabelecidos critérios claros relacionados à participação do 

aluno [8]. 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1. Cenário Teórico-metodológico 

A presente pesquisa foi conduzida pela seguinte questão 

investigativa, assim resumida: Como a ferramenta fórum do 
AVA Moodle é percebida por professores e alunos em um 
curso ofertado a distância? Buscando responder esta questão foi 

realizada uma pesquisa cuja aplicação metodológica foi o Estudo 

de Caso.  

Conforme Yin “[...] um estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 
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fenômeno e contexto não estão claramente definidos.” [10] (p. 

32). Realizar um estudo de caso compreende um método 

abrangente que leva em consideração a lógica de planejamento, as 

técnicas para coleta de dados e as abordagens específicas, além da 

análise dos mesmos. Estudos desta natureza podem mesclar 

evidências qualitativas e quantitativas [10]. 

Assim, metodologicamente realizamos vários momentos de 

pesquisa buscando o material necessário para composição da 

análise, reflexão e síntese. Foi realizada revisão bibliográfica 

buscando conhecer o contexto da pesquisa e o referencial teórico 

no que tange a EaD, AVA, o fórum no Moodle, avaliação a partir 

de fóruns, a interação na EaD. Para a coleta de dados foram 

elaborados e aplicados questionários (entre os meses de dezembro 

de 2013 e janeiro de 2014) junto aos alunos e professores das 

turmas de 2012 do curso pesquisado. Além disso, foram 

realizadas observações em busca de evidências, em alguns dos 

fóruns propostos nas disciplinas do curso a partir do AVA 

Moodle.  

O questionário dos professores compôs-se de oito perguntas 

abertas sendo que as análises foram qualitativas. O questionário 

foi elaborado na ferramenta Google Drive e divulgado via e-mail 

com apoio da orientadora. O questionário dos alunos, dado o 

maior universo (100 alunos), foi elaborado majoritariamente com 

perguntas fechadas de múltipla escolha (nove questões) e uma 

pergunta aberta, sendo, portanto realizada uma análise em maior 

parte de forma quantitativa. O questionário foi elaborado e 

divulgado da mesma forma que o dos professores.  

3.2. O Universo da Pesquisa  

A pesquisa foi realizada com alunos e professores do curso de 

Pós-graduação em Informática na Educação (PIE) que visa 

capacitar profissionais/professores quanto ao uso de tecnologias 

no processo de ensino-aprendizagem.  

O Curso possui carga horária de 360 horas, distribuídos em 12 

disciplinas que incluem atividades teóricas e práticas, individuais 

e/ou em grupo, seminários e outras ações educativas. Além disso, 

há 120 horas destinadas à orientação e elaboração de um artigo 

científico como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Quanto aos professores: 

Para a turma 2012 da PIE houve nove professores que são 

conteudistas (quem edita o conteúdo) e formadores (gestores das 

disciplinas). Uma característica da PIE é, sempre que possível, 

manter o mesmo professor conteudista para atuar como formador. 

Assim, destes nove professores sete (7) responderam ao 

questionário e foram denominados nos resultados da pesquisa 

como: professoras PR1, PR2, PR3 e PR4; professores PR5, PR6 

e PR7. Os nomes fictícios foram utilizados para manter o 

anonimato.  

Observamos que as graduações dos professores, sujeitos da 

pesquisa, são diversificadas abrangendo áreas de engenharia, 

licenciaturas, pedagogia, psicologia e informática. Todos os 

professores que participaram da pesquisa possuem mestrado, 

sendo um em administração, três em educação, um em psicologia 

e dois em informática. Um professor possui doutorado em 

educação. Os professores participaram de cursos e capacitações 

voltados à EaD.  

Quanto aos alunos: 

A presente pesquisa foi realizada com os alunos ingressados pelo 

Edital 39/2012 de todos os polos onde houve oferta do curso. Os 

polos com oferta neste edital foram: Aracruz, Domingos Martins, 

Pinheiros e Vitória. No início do curso haviam 163 alunos 

matriculados (soma dos 4 polos) dos quais 156 contribuíram para 

o diagnóstico do perfil dos alunos realizado pela coordenação do 

curso por meio de questionário online. A partir deste diagnóstico, 

traçaremos um perfil básico do universo dos alunos (soma de 

todos os polos), para um conhecimento prévio dos sujeitos da 

pesquisa. 

Tivemos acesso aos resultados do diagnóstico com mediação da 

orientadora e depreendemos que: 68% dos alunos são do sexo 

feminino; 79% têm entre 20 e 40 anos de idade; 68% dos alunos 

ganha mais de três salários mínimos; 46% possuem somente 

graduação e 49% já possui especialização; 47% são graduados em 

instituição privada, sendo 47% em cursos de licenciatura e 24% 

em pedagogia; 72% possui maior disponibilidade para estudar a 

noite; todos possuem computador sendo que 81% acessam 

internet banda larga; 65% já participaram de curso a distância e 

consideram como aspecto mais importante em um curso a 

distância os recursos tecnológicos utilizados (35%) e os tutores 

(28%); das dificuldades para realizar o curso, 36% apontaram a 

falta de disponibilidade e tempo para realizar todas as atividades e 

20% a disciplina para realizar as atividades e cumprir os prazos 

(Fonte: diagnóstico realizado pela coordenação da PIE em 2012). 

Com isso, percebemos previamente que antes do início do curso 

os alunos já apontavam dificuldades para realização do curso a 

distância como falta de disponibilidade e tempo para realizar as 

atividades e falta de disciplina para realizar as atividades e 

cumprir os prazos. Isso subsidiou inclusive questionamentos nas 

perguntas do questionário da presente investigação que serão 

descritos adiante. Vale ressaltar que na data de aplicação dos 

questionários o numero de alunos já havia reduzido para 100 

alunos (considerando os 4 polos) e destes, 59 responderam ao 

questionário cujos resultados serão analisados adiante. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.1. O Fórum na Visão dos Professores 

O AVA apresenta diversas ferramentas que proporcionam a 

interação entre os sujeitos envolvidos em um curso a distância, 

seja por meio de chat, mensagens, fóruns, videoconferência, etc. 

Diante disso, o professor deve se apropriar dos recursos 

disponíveis para promover as várias formas de interação. Neste 

contexto, foi feita a seguinte pergunta aos professores: “Que 

importância você atribui ao uso de fóruns, em relação às outras 

formas de interação, em um curso a distância?”. 

Dentre as respostas obtidas vale destacar a fala da professora PR1 

sobre a importância dos fóruns em relação às demais ferramentas 

no que diz respeito à possibilidade dos alunos exporem suas 

opiniões e do PR6 que menciona a questão da organização e 

resgate das interações. 

  
 
 
 

PR1: Nos fóruns os alunos têm mais liberdade para expor seus 

pontos de vista que outras ferramentas em EaD e têm tempo para 

refletirem sobre suas contribuições. 

PR6: [...] o fórum permite o registro organizado das interações 

possibilitando mais conforto para o aluno/tutor/professor já que o 

acesso é assíncrono e o resgate das interações pode ser facilmente 

feito.  Além disso, a sua organização permite um olhar do todo 

oferecendo ao participante facilidade para interagir de forma mais 

eficiente alimentando a possibilidade de discussões e debates de 

forma mais profunda. 
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Percebemos que a maioria dos professores considera o fórum uma 

ferramenta importante na comunicação, interação, provocação, 

autoajuda, compartilhamento de informações, debate, etc. Mas, se 

observou também o desapontamento da PR3 que considera o 

fracasso do fórum na prática, ou seja, na promoção de discussões 

propriamente ditas. 

 

 

 

As contribuições dos alunos no fórum promovem ótimas ocasiões 

de avaliação. Assim, nos detemos a questionar os professores 

sobre a “importância do fórum para a avaliação a distância”. A 

PR4 pontua quatro itens que podem ser considerados na avaliação 

dependendo da aplicação do fórum, como pode ser visto a seguir. 

 

 

 

 

 

As respostas dadas pelos outros professores não falaram 

exatamente do fórum em relação à avaliação, mas deram a 

entender a importância do mesmo como elemento do processo 

avaliativo, pois na EaD as várias ferramentas do AVA atuam 

juntas promovendo uma avaliação da aprendizagem constante e 

contínua onde o conhecimento é construído coletivamente. 

Podemos exemplificar com a fala do PR5 sobre a coleta das 

opiniões e do PR6 que menciona a flexibilidade de tempo. 

 

 

 

 

 

Nesta questão mais uma vez a PR3 se mostra insatisfeita com o 

fórum na perspectiva avaliativa, pois segundo ela na teoria há 

possibilidades avaliativas interessantes, mas na prática não 

ocorrem. 

 

 

 

A insatisfação mostrada pela professora PR3, talvez esteja ligada 

ao fato de que muitas vezes o fórum é elaborado para promover 

discussões e essas não ocorrem espontaneamente. Os professores 

acabam de certa forma “forçando” o aluno a comentar a fala de 

outros colegas (Figura 1).  

 

Figura 1. Enunciado de fórum 

De acordo com Silva e Santos [8], para que o fórum seja de fato 

considerado no processo avaliativo é imprescindível que sejam 

estabelecidos critérios relacionados à participação do aluno.  

Diante disso, perguntamos “Como foi o planejamento da 

utilização do fórum na(s) sua(s) disciplina(s)? Quais os principais 

objetivos a serem alcançados a partir de sua utilização?”. As 

contribuições contidas nas respostas foram rasas, mas podemos 

destacar a professora PR4 que escreveu como foi seu 

planejamento e quanto aos objetivos disse serem os mesmos da 

pergunta anterior. O professor PR6 não menciona planejamento, 

mas falou de maneira interessante acerca dos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A expectativa para esta pergunta era obter respostas sobre a forma 

como ocorreu o planejamento e sobre os objetivos propostos nos 

fóruns nas disciplinas, mesmo que sinteticamente. Mas parece que 

o foco maior foi nos objetivos como aponta a PR2. Outras 

respostas não foram suficientemente claras, dizendo que os 

objetivos foram ou não alcançados, mas sem dizer 

especificamente quais eram. 

 

 

 

Mesmo que as respostas a esta pergunta não tenham sido tão 

completas como esperado o sentimento é de que os professores 

tem consciência de que utilizar o fórum exige a definição de 

objetivos claros. O professor ao realizar o planejamento do fórum 

deve se colocar no lugar do aluno que irá interagir e do tutor que 

irá mediar. 

Após o reconhecimento inicial com perguntas sobre importância 

do fórum na EaD, importância do fórum na avaliação, 

planejamento e objetivos do fórum, questionamos aos professores 

sobre “Quais as dificuldades ou falhas que merecem destaque 

quando da utilização do fórum no planejamento de sua(s) 

disciplina(s)?”.  Essa pergunta é chave, pois a partir dela 

refletiremos oportunidades de melhorias da prática docente na 

EaD.  

Iniciamos com a fala da professora PR1 que levanta duas 

importantes questões no contexto da PIE: as contribuições rasas 

dadas por muitos alunos nos fóruns e a falha da mediação do tutor 

nas discussões.  

 

 

 

 

Ainda com relação à fala da PR1, podemos dizer que muitas 

vezes o aluno responde apenas para cumprir o que foi pedido 

PR3: Teoricamente é uma ferramenta muito importante para 

comunicação geral e interação. Infelizmente não acontece muito na 

prática. 

PR5: Neste tipo de atividade coletamos mais as opiniões, os 

posicionamentos com relação a um tema específico. 

PR6: Na EaD cada participante tem o seu tempo e disponibilidade 

diferentes, desta forma, o fórum, por ser assíncrono possibilita a 

participação dentro destes limites pessoais. 

PR3: Também, teoricamente, pode ser usada para avaliar de maneira 

democrática e efetiva já que deixa exposta as respostas de todos e 

pode ampliar os feedbacks. Porém, não é tão eficiente na prática 

PR4: O planejamento foi feito em conjunto com a designer 

instrucional e o outro professor, sempre de modo a potencializar a 

interação. 

PR6: Dependendo do fórum, os objetivos normalmente são: 1. 

estimular, sensibilizar e mobilizar os participantes para o debate de um 

determinado assunto; 2. possibilitar discussões aprofundada sobre um 

determinado tema; 3. incentivar a coordenação de debates; 4. enxergar 

pontos de vista diferenciados sobre um determinado assunto. 

PR2: Geralmente, utilizo o fórum como premissa do que vai ser 

desenvolvido ou para saber o que o aluno pensa/conhece a respeito de 

um assunto.  

PR1: Muitos alunos acabam dando contribuições "rasas", 
demonstrando que não leram o conteúdo. A principal falha é a 
não participação do tutor, pois este deve ser sujeito ativo nos 
fóruns, buscando aumentar o nível da discussão. 

PR4: [...] a) é capaz de se apropriar desse conhecimento de modo a 

discuti-lo com propriedade, exemplificando, etc.; b) consegue 

perceber adequadamente a posição do outro em termos daquele 

conhecimento; c) media adequadamente em relação à opinião 

expressa pelo colega; d) estimula a construção social do 

conhecimento, etc. 
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redigindo comentários vazios do tipo “concordo”, “discordo”, 

sem justificar, sem expor o seu ponto de vista. Existe ainda a 

questão de que alguns alunos, talvez pela falta de tempo dedicado 

a realização das tarefas, acabam por não ler corretamente o 

enunciado, interpretando-o erroneamente e postando algo 

diferente do que foi solicitado. 

Conforme a fala da professora esta falha esta relacionada à falta 

de mediação do tutor. Isso é um ponto crucial a ser analisado, mas 

não é o único fator implicante.  

Vale destacar o apresentado em Nunes [11] que observa em seu 

levantamento que falta aos tutores uma atuação mais pró-ativa 

“[...] estimulando os alunos a fazerem perguntas, postando dicas, 

informes, recomendações ou mesmo para estabelecer um vínculo 

mais afetivo com os mesmos” (p.234).  

Para aprofundar a análise, foi realizado um levantamento das 

contribuições dos tutores nos fóruns da turma pesquisada para o 

Polo de Vitória. Foram analisados os fóruns de cinco disciplinas 

com tutores distintos (Tabela 1). Podemos perceber pela tabela 

que de dez fóruns realizados houve 596 registros de alunos, entre 

postagens de cada aluno e comentários à postagem do colega, e 

apenas 75 registros de contribuições dos tutores. 

Tabela 1. Análise de fóruns no Polo Vitória 

Disciplina 
Nº de 

fóruns 
Alunos 

participantes 

Contribuições 
às postagens 
dos colegas 

Contribuições 
dos tutores 

1 2 68 103 37 

2 2 155* 15 0 

3 1 35 11 0 

4 3 72 86 28 

5 2 47 4 10 

TOTAL 10 377 219 75 

 

Podemos ainda depreender da tabela que nas disciplinas cujos 

fóruns tiveram mais contribuições de tutores (disciplinas 1 e 4)  

houve um aumento no número de  postagens de alunos 

(considerando postagens de cada aluno e comentários à postagem 

do colega) e talvez uma maior interação. Temos a seguir um 

exemplo de discussão em fórum com a mediação do tutor. 

 

Figura 2. Fórum com mediação do tutor 

Ainda neste contexto podemos apontar a fala do PR6 que discorre 

sobre a falta de direcionamento do fórum aos objetivos da 

disciplina e fóruns muito abertos e simultâneos. 

 

 

 

 

 

 

Outros professores comentaram questões como a criação de vários 

tópicos por alunos que dificultam o acompanhamento e a falta de 

Leitura dos enunciados e respostas anteriores que rompem com o 

objetivo de construção do conhecimento.  

Assim, perguntamos “Quanto ao feedback  a ser fornecido pelo 

tutor, considera importante para que haja mediação e construção 

do conhecimento a partir das discussões nos fóruns?” 

 PR1 e PR4 afirmaram ser de fundamental importância. 

 

 

 

 

O professor PR7 fez uma colocação importante levantando a 

questão das condições do tutor em fazer a mediação. 

 

 

 

De fato o tutor tem muitas dificuldades como já foram elencados 

nas respostas da pergunta anterior. Talvez fosse importante um 

apoio maior dos professores na mediação e uma organização do 

fórum que se adequasse a realidade do tutor. Como disse o PR5 

na questão anterior ele acha melhor a criação de um único tópico 

no fórum, para que todos os alunos respondam nele, pois vários 

tópicos criados podem dificultar o acompanhamento e talvez até a 

interação.  

O fórum promove diversas situações de interação em diferentes 

momentos pela característica assíncrona. Assim, o aluno lê o 

enunciado e as respostas dos colegas deixando o feedback de 

acordo com sua disponibilidade de tempo respeitando o prazo em 

que o fórum estiver aberto. Neste contexto foi questionado aos 

sujeitos da pesquisa: “Quanto às interações, considera o tempo de 

abertura e encerramento do fórum suficiente para que ocorram? E 

quando o aluno responde ao fórum instante antes do seu 

encerramento, considera que a interação ocorreu?”. 

Iniciaremos pela resposta dada pelo PR7 que foi enfático ao dizer 

que o tempo é suficiente, mas que alguns alunos deixam para 

última hora. O “deixar para ultima hora” é também apontado pela 

professora PR1 que fala da falta de programação dos alunos nas 

tarefas, mas diz que mesmo assim considera a participação. 

 

 

 

 

 

 

 

PR6: O uso incorreto por parte dos professores/tutores, como por 

exemplo, deixar os alunos debaterem entre si sem fazer intervenções 

apropriadas em direção aos objetivos da disciplina, e também sem fazer 

emergir conclusões a partir do debate.  Outro erro muito frequente é um 

fórum muito aberto sem questões problematizadoras.  Ou ainda muitos 

fóruns simultâneos. 

PR1: O feedback do tutor é fundamental para que o nível da discussão 

seja elevado e direcionado ao que se espera da atividade. 

PR4: É fundamental e faz falta quando não ocorre. 

PR7: Sim, porém nem sempre o tutor consegue fazer a mediação, seja 

por falta de tempo ou por não acompanhar as respostas dos alunos. 

 

PR7: O tempo de abertura e encerramento é suficiente, porém, uma 

parte dos alunos só responde às atividades da semana no seu último 

dia, com isso a interação (que é um dos principais objetivos dos 

fóruns) fica prejudicada ou inexistente. 

PR1: O grande problema do tempo é a falta de programação dos 

alunos. O ideal seria que a presença deles no AVA fosse diária. 

Entretanto, muitos somente acessam o ambiente no final de semana o 

que não permite o eficaz uso dos fóruns de discussão. Mas mesmo 

assim, a participação é considerada, mesmo não sendo na forma ideal. 
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Para verificar a participação dos alunos no fórum, foi realizado 

um levantamento em nove fóruns de cinco disciplinas para o Polo 

Vitória. Esse levantamento analisou o número de respostas dadas 

pelos alunos desde a abertura do fórum (1º dia) até o 

encerramento (11º dia). Os dados são apresentados na Figura 3 

que mostra que há uma maior movimentação no fórum no 6º e 7º 

dia, possivelmente devido ao fim de semana e no 10º e 11º dia. 

Isso mostra que muitos alunos tem mais disponibilidade para 

acessar o ambiente nos finais de semana e alguns alunos acabam 

acessando nos últimos dias provavelmente pressionados pelo 

fechamento do fórum.  Isso reitera a fala dos professores de que 

alguns alunos de fato deixam para realizar a tarefa nos últimos 

dias. 

 

Figura 3. Período de abertura de fórum x quantidade de 
respostas – Polo Vitória 

Assim, para esta pergunta concluímos que os professores 

consideram o tempo de abertura e encerramento do fórum 

suficiente, contudo alguns alunos deixam para fazer nos últimos 

dias pressionados pelo encerramento da tarefa. Assim, mesmo 

considerando a resposta para avaliação foi admitido que o fórum 

torna-se menos eficaz como apontado pelos PR5.  

 

 

Com a análise da questão anterior podemos perceber que talvez os 

alunos estejam desmotivados a participar dos fóruns. Por isso, 

questionou-se “Que estratégias podem ser utilizadas para instigar 

a participação do aluno no fórum?”. 

Vários professores falaram sobre perguntas mais motivadoras, 

propor discussões, fazer provocações inteligentes, dar orientações 

mais detalhadas, utilizar dinâmicas de interação, etc. como 

apontados pelas PR2 e PR6. 

 

 

 

 

 

Estas sugestões mostram que há muitos caminhos para que as 

interações sejam mais efetivas num fórum. Cabe colocá-las em 

prática para colher os resultados. Um ponto bem importante que 

foi apontado pela PR2 é a questão do aluno falar de suas 

experiências, isso valoriza o que o aluno já sabe sobre o assunto 

motivando-o. 

Essa afirmação é corroborada em Nobre [12] (169) que afirma 

que o recurso fórum “[...] precisa ser mais bem explorado pelos 

professores, gerando realmente discussões que possam ser 

estimuladas pelos tutores a distância” e que o aluno na maioria 

das vezes tem sua postagem “[...] como simples cumprimento da 

atividade sem buscar uma reflexão, uma discussão realmente do 

assunto com outros colegas”. 

A última pergunta solicitou que os professores “destacassem os 

principais fóruns planejados em sua(s) disciplina(s) e o porquê da 

escolha”. As respostas foram focadas em citações de fóruns e a 

maioria não disse o porquê da escolha. Assim, jugou-se não ser 

necessário transcrever e interpretar as respostas.  

4.2. O Fórum na Visão dos Alunos 

As perguntas foram em maior parte fechadas de múltipla escolha, 

assim a análise é mais quantitativa com o uso de gráficos. Dos 

100 alunos cursando, 59 participaram da pesquisa respondendo ao 

questionário. A partir dos dados coletados podemos concluir:  

• 85% dos alunos consideram que o fórum na interação 

professor-aluno é importante ou indispensável (Figura 4). 

 
Figura 4. Interação professor-aluno 

• 82% dos alunos consideram que o fórum na interação aluno-

aluno é importante ou indispensável (Figura 5). 

 
Figura 5. Interação aluno-aluno 

• 78% dos alunos julgam que o fórum no alcance dos objetivos 

nas disciplinas e no curso é importante ou indispensável 

(Figura 6). 

 
Figura 6. Fórum quanto alcance dos objetivos 

PR5: Sim. Os posts logo no seu encerramento não considero tão 

eficaz como quem participou desde a sua abertura. 

PR2: Lançar perguntas, fazer provocações inteligentes, propor 

discussões que permita ao aluno falar de si, de sua experiência de 

vida. 

PR6: Duas estratégias: (1) questões problematizadoras que desafiem 

a curiosidade e o debate. (2) pontuação atrelada à participação mais 

qualitativa do que quantitativa. 
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• 66% dos alunos acreditam que o tempo de abertura e 

encerramento do fórum suficiente para postar as opiniões e 

31% algumas vezes (Figura 7). 

 

Figura 7. Tempo de abertura e enceramento do fórum 

• 54% dos alunos declararam responder o fórum após ler 

algumas postagens dos colegas e 42% possui esta prática 

algumas vezes (Figura 8). 

 

Figura 8. Leu postagens dos colegas 

• Maioria dos alunos (52%) declarou contribuir apenas 

algumas vezes opinando nas postagens dos colegas (Figura 

9).  

 

Figura 9. Opinou as postagens dos colegas 

• 83% dos alunos acham os fóruns ligados ao conteúdo das 

aulas (Figura 10) 

 
Figura 10. Fórum e conteúdo das aulas 

• 73% dos alunos consideram que o fórum como método 

avaliativo desempenha contribuição importante ou 

indispensável (Figura 11). 

 

Figura 11. Fórum como método avaliativo 
 

• Do ponto de vista da aprendizagem 80% dos alunos 

considera o fórum importante ou indispensável (Figura 12). 

 

Figura 12. Fórum na sua aprendizagem 

A questão de número 10 foi aberta e era obrigatória a resposta. 

Mesmo assim houve contribuições importantes. A pergunta foi a 

seguinte: “Qual a importância das discussões dos fóruns no curso 

realizado? Cite pelo menos um fórum em uma das disciplinas que 

tenha, em sua opinião, contribuído significativamente para sua 

aprendizagem.”. 

Trechos de algumas respostas dadas consideradas como pontos 

positivos da ferramenta fórum: 

Tabela 2. Contribuições positivas 

“Sem este recurso com certeza o curso na modalidade a distância sairia muito prejudicado, pois as discussões

feitas ali trazem conhecimentos e opinião de todos, além disso, tudo fica registrado.” 

“O curso EaD necessita desse tipo de discussão, [...]. Essa troca contribui para aprendizagem de todos.”

“A interação com os colegas, tutores e professores foi importantíssima para que conseguíssemos transpor

todas as disciplinas e concluir o curso.”

“Acredito que o fórum é uma ferramenta indispensável para a construção de conhecimento de modo coletivo,

pois facilita a compreensão dos conteúdos estudados através das discussões e interações estabelecidas.”

“Os fóruns acrescentam bastante, pois compartilhamos com os colegas nossas experiências e com a

contribuição deles podemos aprimorar algo que já desenvolvemos, essa troca é muito gratificante.”

“Os fóruns oferecem uma troca de informações importante porque proporciona discussões e com isso

reflexões acerca do assunto tratado o que aprimora significativamente o aprendizado.”  
Trechos de algumas respostas dadas consideradas como pontos 

negativos da ferramenta fórum: 
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Tabela 3. Contribuições negativas 

“[...] pode ser prejudicial caso o número de textos concorra com as leituras obrigatórias, ou mesmo se as

participações forem mal direcionadas com postagens excessivas ou fora do contexto. Ainda considero

imprescindível a mediação de tutores fomentando e direcionando as ações da turma e dos alunos.”

“[...] considero o fórum uma ferramenta importante, mas esta ferramenta apenas agrega valor se bem mediada

pelo tutor, a mediação é fator indispensável em todos os momentos da EaD.”

“Vejo os fóruns como o momento das discussões em sala de aula (ensino presencial), sendo assim, sua

contribuição esta relacionado aos debates, porém como esses são feitos de forma assíncrona acaba tornando

o debate ‘frio’.”

“Muitas vezes os fóruns agregam conhecimentos importantes, porém se tornam cansativos e até impossível de 

ler todas as postagens devido a tantas outras atividades que temos que cumprir.” 
 

As respostas dadas deixaram claro que os alunos admitem a 

importância do fórum na EaD, seja para a interação, debate, troca 

de opiniões, método avaliativo, etc. Entretanto, alguns alunos 

admitem nem sempre ler as postagens dos colegas ou emitir 

consideração sobre as mesmas, e alguns deixam claro que nem 

sempre o tempo para responder o fórum é suficiente. Isso 

evidencia que apesar da importância atribuída ao fórum, ele 

possui pontos que podem ser melhorados como: a falta de 

mediação do tutor nas discussões, a falta de tempo dos alunos 

para dedicação aos estudos, o grande número de atividades 

concomitantes que são solicitadas no decorrer do curso, dentre 

outros fatores. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, analisar a percepção 

de alunos e professores sobre a utilização da ferramenta fórum em 

um curso a distância. Especificamente buscamos entender 

teoricamente a ferramenta fórum e seus desmembramentos na 

EaD, observar os fóruns ocorridos no curso pesquisado, elaborar e 

aplicar questionários aos sujeitos da pesquisa e analisar e 

interpretar os questionários aplicados. 

Utilizando o Estudo de Caso como aplicação metodológica, 

podemos dizer que houve um aprofundamento do objeto de 

estudo, mas pela característica da pesquisa, é difícil uma 

generalização plena dos resultados. No entanto, concluímos que 

os resultados obtidos foram satisfatórios e dotados de 

imparcialidade devido à preocupação em não expor as próprias 

opiniões. 

Assim, pelas análises realizadas nos questionários aplicados aos 

discentes concluímos que maior parte deles considera o fórum 

importante ou indispensável: na interação professor-aluno e 

aluno-aluno; no alcance dos objetivos das disciplinas e do curso; 

como método avaliativo na EaD; e no aprendizado. Grande parte 

dos alunos declarou que o fórum está ligado conteúdo das 

disciplinas. Mais da metade dos alunos revelou: que o tempo de 

abertura e encerramento do fórum é suficiente para postar as 

opiniões; que contribui algumas vezes opinando as postagens dos 

colegas; e que lê algumas postagens dos colegas antes de postar a 

própria. 

Quanto aos docentes concluímos que eles também reconhecem a 

importância que o fórum desempenha para a EaD, seja para a 

comunicação, interação social, avaliação, provocação, autoajuda, 

compartilhamento de informações e opiniões, debates, 

aprendizagem coletiva, etc. Contudo, há também pontos negativos 

como falta de organização e tempo dos alunos para interagir, falta 

de mediação do tutor, falta de organização e tempo do tutor na 

mediação das discussões, falta de planejamento na utilização do 

fórum, dentre outros, que fragilizam o desempenho esperado da 

ferramenta.  

Num contexto geral, concluímos que a ferramenta fórum foi 

considerada importante em vários aspectos pelos sujeitos da 

pesquisa, contudo foram apresentados pontos negativos que 

podem ser trabalhados na perspectiva de subsidiar melhorias na 

prática docente na EaD.  

 

6. REFERÊNCIAS 

 

[1] OLIVEIRA, Elsa Guimarães. Educação a distância na 
transição paradigmática. Campinas, São Paulo: Papirus, 

2003. 

[2] BRASIL. Congresso Nacional. Presidente da República. Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso em 

22.09.2013. 

[3] MOORE, M.; KEARSLEY, G. Educação à distância: uma 

visão integrada. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 

[4] BRASIL. Congresso Nacional. Presidente da República. 

Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/Decreto/D5622.htm>. Acesso em 22.09.2013. 

[5] TORI, Romero. Educação sem distância: as tecnologias 

interativas na redução de distâncias em ensino aprendizagem. 

São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010, 254 p. 

[6] SANTOS, Carlos Alberto dos. Guia básico para o uso do 
Moodle. 2009.Disponível em: <www.if.ufrgs.br/~cas/tutor-

_moodle_alunoUFRGS.pdf > Acesso em out. 2013. 

[7] PAIVA, V. L. M.; RODRIGUES JR., A. S. Fóruns online: 
intertextualidade e footing na construção do 
conhecimento. In: MACHADO, I. L.; MELLO, R. (Orgs.). 

Gêneros: reflexões em análise do discurso. Belo Horizonte: 

UFMG, 2004. 

[8] SILVA, Marco; SANTOS, Edméa (orgs.). Avaliação da 
aprendizagem em educação online. São Paulo: Edições 

Loyola, 2006, 363 p. 

[9] SARTORI, Ademilde Silveira. A comunicação na educação 
à distância: o desenho pedagógico e os modos de 
interação. Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 

(2007). Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. 

Universidade do Minho, Portugal. Disponível em: 

<http://www.lasics.uminho.pt/ojs../index.php/anuario/article/

view/733> Acesso em nov. 2013. 

[10] YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 

Trad. Daniel Grassi. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

[11] NUNES, Vanessa Battestin. Processo avaliativo de tutores 
a distância em um curso de Pós-graduação e reflexões 
sobre mudanças de condutas. Tese (Doutorado) – UFES, 

Vitória, ES, 2012. 

[12] NOBRE, Isaura A. M. Docência Coletiva: saberes e fazeres 
na educação a distância. Tese apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do 

Espírito Santo, 2013. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

46

Formação de Grupos para Aprendizagem Colaborativa: 
Um mapeamento sistemático da literatura  

Jucilane Rosa Citadin Avanilde Kemczinski                  Alexandre Veloso de Matos 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC – CCT – DCC – PPGCA 

Rua Paulo Malschitzki s/n – Campus Universitário Prof. Avelino Marcante 

+55 47 4009-7900 

jucilane.rosa@gmail.com avanilde.kemczinski@udesc.br alexandre.matos@udesc.br 

 

ABSTRACT 
Group formation for collaborative learning is an important task 

because it should allow the interaction of group members. It may 

seem a simple task, but it becomes complex when the number of 

students and / or the number of criteria for grouping grow. This 

article describes a systematic survey of the literature on group 

formation for collaborative learning in order to answer the 

following research questions: a) Which are the ways or forms 

used for the group formation; b) Which are the approaches used; 

c) Which are the criteria used; d) Which are the algorithms used e 

e) Which are data or characteristics of students used to form 

groups. This mapping is important because it helps researchers 

identify wich forms, approaches and criteria are most used for 

group formation, and point out the main data used to form groups. 

The results show that the most common form to the group 

formation is the automatic way; with selected approach; using 

heterogeneous criteria or both (both homogeneous and 

heterogeneous). Data collected from the system and the user 

model and / or student model are the most used data for the group 

formation.  

RESUMO 
A formação de grupos para a aprendizagem colaborativa é uma 

tarefa importante, pois deve permitir a efetiva interação dos 

membros de um grupo. Pode parecer uma tarefa simples, mas 

torna-se complexa à medida que cresce o número de estudantes 

e/ou os critérios definidos para o agrupamento. Este artigo 

descreve um mapeamento sistemático da literatura sobre formação 

de grupos como suporte à aprendizagem colaborativa, a fim de 

responder as seguintes questões de pesquisa: a) Quais as maneiras 

ou formas utilizadas para a formação de grupos; b) Quais as 

abordagens utilizadas; c) Quais os critérios utilizados; d) Quais os 

algoritmos utilizados e e) Quais os dados ou características dos 

estudantes utilizadas para a formação de grupos. Este mapeamento 

é importante pois ajuda os pesquisadores a identificar a forma, a 

abordagem e o critério mais utilizados para a formação de grupos, 

além de apontar os principais dados utilizados na formação de 

grupos. Os resultados apontam que a forma mais utilizada para a 

formação de grupos é a forma automático; com abordagem 

selecionado; utilizando o critério heterogêneo ou ambos (tanto 

homogêneo como heterogêneo). Dados coletados do sistema e o 

modelo do usuário e/ou do estudante são os mais utilizados para a 

formação de grupos. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [ Computers and Education ]: Computer Uses in 

Education - collaborative learning.  

Termos Gerais 
Documentation, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Formação de grupos, aprendizagem colaborativa, CSCL, 

mapeamento sistemático. 

1. INTRODUÇÃO 
A colaboração tem um papel importante na construção do 

conhecimento. No entanto, a colaboração por si só não produz 

resultados na aprendizagem, ela depende da efetiva interação dos 

envolvidos em um grupo. Por isso, criar condições para uma 

efetiva interação em um grupo é uma preocupação da CSCL 

(Computer-Supported Collaborative Learning) [5]. 

Aprendizagem colaborativa apoiada por computador (do inglês, 

CSCL) estuda como as pessoas aprendem juntas com o auxílio 

dos computadores. Em CSCL, os estudantes não são apenas 

indivíduos, mas são parte de um grupo, e o processo de 

aprendizagem se dá no processo do grupo [12]. Por isso, a 

formação de grupos é importante para a aprendizagem 

colaborativa. 

A formação de grupos pode ser feita de diferentes maneiras [14], 

baseando-se em diferentes abordagens [9], critérios e 

características dos estudantes. Por exemplo, um grupo pode ser 

formado manualmente pelo professor ou automaticamente por um 

sistema; pode ser um grupo homogêneo ou heterogêneo, levando 

em consideração diferentes características dos estudantes; ou pode 

ainda ser um grupo misto, considerando tanto características 

homogêneas quanto heterogêneas, entre outros. 

Assim, para entender melhor a formação de grupos, este trabalho 

apresenta um mapeamento sistemático da literatura sobre a 

formação de grupos como suporte para aprendizagem 

colaborativa, a fim de responder as seguintes questões de 

pesquisa: a) Quais as maneiras ou formas utilizadas para a 

formação de grupos; b) Quais as abordagens utilizadas; c) Quais 

os critérios utilizados; d) Quais os algoritmos utilizados e e) Quais 

os dados ou características dos estudantes utilizadas para a 

formação de grupos. O artigo segue a seguinte estrutura: a seção 2 

apresenta uma fundamentação sobre aprendizagem colaborativa, 

formação de grupos e a relação da formação de grupos com a 
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aprendizagem. A seção 3 apresenta a metodologia utilizada para o 

mapeamento sistemático. A seção 4 apresenta os resultados e 

discussão sobre a formação de grupos; e por fim apresenta-se a 

conclusão e referências bibliográficas. 

2. APRENDIZAGEM COLABORATIVA E 
FORMAÇÃO DE GRUPOS 
Dillenbourg [4] numa definição mais ampla descreve a 

aprendizagem colaborativa como uma situação em que duas ou 

mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas. Assim, 

pode-se afirmar que aprendizagem colaborativa e formação de 

grupos estão intrinsecamente ligadas. Desta forma, as seções 2.1, 

2.2 e 2.3 a seguir detalham melhor as visões de aprendizagem 

colaborativa, formação de grupos e a relação da formação de 

grupos com a aprendizagem adotadas neste trabalho. 

2.1 Aprendizagem Colaborativa 
A aprendizagem colaborativa é uma abordagem centrada no aluno 

e orientada ao grupo, onde os alunos são ativos e responsáveis 

pela sua própria aprendizagem e o professor deixa de ser o centro 

das atenções e passa a promover ações para que o aluno possa 

progredir por seus próprios esforços [3]. Devido à abordagem 

centrada no aluno e orientada ao grupo, as interações entre os 

pares destacam-se como o fator mais importante na aprendizagem 

colaborativa, embora sem excluir outros fatores, tais como o 

material de aprendizagem e a interação com os professores [5]. 

Criar condições para que uma efetiva interação ocorra no grupo é 

um dos propósitos da CSCL [5], na qual os estudantes não são 

apenas indivíduos, mas sim membros de um grupo [12]. 

Perguntas como: Qual o tamanho ideal de um grupo? Grupos 

homogêneos são melhores que grupos heterogêneos? Que dados 

considerar para a formação de grupos? Deve-se juntar meninos e 

meninas?, entre outras, têm inspirado diversas pesquisas em 

aprendizagem colaborativa [4]. 

2.2 Formação de Grupos 
A formação de grupos tem sido estudada por décadas em 

diferentes áreas como psicologia, sociologia e educação [10]; e 

pode ser feita de diferentes maneiras e considerando diferentes 

abordagens, critérios e características ou dados dos estudantes. 

Wessner e Pfister [14] falam que a formação de grupos para 

aprendizagem colaborativa pode ser feita “fora” ou “dentro” do 

sistema. De forma geral, se o grupo é formado “fora” do sistema, 

então deverá ser informado ao sistema quem pertence a cada 

grupo. Se o grupo é formado “dentro” do sistema, então o sistema 

identifica quem pertence a cada grupo. Adaptou-se esta 

classificação para a forma como o grupo é gerado, utilizando 

manual (“fora”) ou automático (“dentro”). Se o grupo for 

manual, então é gerado externamente e informado posteriormente 

ao sistema, ou é gerado diretamente no sistema, no entanto de 

forma manual pelo professor ou instrutor. Se o grupo é 

automático, então é gerado automaticamente pelo sistema, que 

identifica os integrantes do grupo através de parâmetros e critérios 

definidos anteriormente. 

Ounnas et al. [9] definem três diferentes abordagens para a 

formação de grupos: randômico, auto-selecionado e selecionado 

pelo professor. Randômico é quando o professor ou o sistema gera 

o grupo aleatoriamente, distribuindo os estudantes em cada grupo 

sem algum critério específico definido. Auto-selecionado é 

quando os estudantes negociam a formação de grupos entre si, ou 

quando o grupo é formado de acordo com o interesse do estudante 

em algum tópico, por exemplo. Selecionado, é quando o professor 

ou instrutor determina os parâmetros e critérios para a formação 

de grupos, gerado posteriormente pelo sistema. 

Além dessas abordagens, Ounnas [8] refere-se aos seguintes 

critérios para a formação de grupos: homogêneo, heterogêneo ou 

baseado em alguma regra específica. Gogoulou et al. [6] 

apresentam uma ferramenta para a formação de grupos 

homogêneos, heterogêneos ou mistos. Adaptando estas 

classificações, utiliza-se como critério grupos homogêneos, 

heterogêneos, ambos e outros. Homogêneo é quando o grupo 

adotar estudantes de características similares para a formação de 

grupos. Heterogêneo é quando o grupo adotar estudantes de 

características diferentes para a formação de grupos. Ambos é 

quando o grupo for misto, isto é, adotar estudantes homogêneos 

em alguma(s) característica(s) e heterogêneo em outras, ou 

quando permitir formar tanto grupos homogêneos quanto grupos 

heterogêneos. E outros é quando não for possível classificar ou 

quando adotar algum critério não mencionado especificamente 

(por exemplo, gerado randomicamente pelo professor).  

Estas classificações serão adotadas neste mapeamento para ajudar 

a responder as questões de pesquisa propostas. 

2.3 Formação de Grupos X Aprendizagem 
Como dito anteriormente, formação de grupos tem sido estudada 

por décadas e está intrinsicamente ligada à aprendizagem 

colaborativa, uma vez que em CSCL os alunos são vistos sempre 

como parte do grupo [10, 12]. Uma questão importante em 

relação à formação do grupo em CSCL é a formação do grupo 

“ideal” para que ocorra efetivamente a colaboração e a 

aprendizagem, no entanto, essa é uma questão difícil, visto que as 

características e condições iniciais do grupo interagem entre si de 

forma complexa [4]. Vários estudos têm sido feitos para avaliar o 

efeito de diferentes critérios na formação do grupo. Manukyan et 

al. [7] concluem que grupos homogêneos são melhores para a 

difusão de conhecimento em ambientes complexos. Já Wang et al. 

[13]  propõe a formação de grupos heterogêneos e concluem que 

os níveis de satisfação e o processo de colaboração nos grupos 

gerados por eles foram melhores que os grupos gerados 

randomicamente. Desta forma, vemos que o efeito da formação do 

grupo pode ser diferente para diferentes tarefas [4, 7, 12, 13]. Por 

isso, essa questão não será tratada neste mapeamento, visto que 

para esta questão tão complexa acreditamos ser necessário um 

trabalho específico para isso, pois a pergunta sobre o grupo 

“ideal” se desdobraria em várias outras perguntas como, por 

exemplo, em que condições ou que combinação de critérios e 

características seriam as mais apropriadas para uma determinada 

abordagem. Assim, a seção 3 a seguir descreverá a metodologia 

adotada e as questões de pesquisa estabelecidas para este 

mapeamento. 

3. METODOLOGIA DO MAPEAMENTO 
SISTEMÁTICO 
Para conduzir o mapeamento sistemático foi utilizado o modelo 

proposto por Pettersen et al. [11]. Este modelo é composto por 

cinco etapas: 1) 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 são descritas as questões 

de pesquisa propostas; na Seção 3.2 é detalhado o processo de 
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condução da busca dos artigos; na Seção 3.3 é descrita a análise 

dos artigos, identificando os critérios de inclusão e os critérios de 

exclusão adotados para a seleção dos artigos; por fim na Seção 3.4 

apresentam-se as duas etapas finais, classificação e extração dos 

dados, produzindo o mapeamento final dos dados. 

3.1 Questões de Pesquisa 
O mapeamento proposto neste artigo visa responder as seguintes 

questões de pesquisa: 

• QP1: Quais as maneiras ou formas utilizadas para a 

formação de grupos? 

• QP2: Quais as abordagens utilizadas? 

• QP3: Quais os critérios utilizados? 

• QP4: Quais os algoritmos utilizados? 

• QP5: Quais os dados ou características dos estudantes 

utilizados para a formação de grupos? 

3.2 Condução da Busca 
A busca foi realizada nos seguintes Mecanismos de Busca 

Acadêmica (MBA): Web of Science, Scopus, IEEE Xplore, ACM, 

Science Direct, Springer e Periódicos da CAPES, de forma a 

identificar o maior número possível de artigos para o estudo. Estes 

sete MBAs foram escolhidos, pois estão entre os 10 mais bem 

avaliados em uma análise quantitativa de 40 MBAs [2] e devido a 

sua relevância na área de Ciência da Computação. 

Foram utilizadas duas expressões principais para a condução da 

busca, ilustradas a seguir nas Figuras 1 e 2, respectivamente, onde 

o asterisco (*) é o caractere coringa; e com o intuito de buscar 

artigos referentes a trabalhos desenvolvidos com quantidades 

maiores de estudantes (massa) e aplicados em ambientes virtuais 

de aprendizagem (Learning Management System – LMS). 

( ((team OR group) NEAR/AND (formation OR 

composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL)  

AND ((massi* OR large*) NEAR/AND (team OR group OR 

class)) ) 

 

Figura 1.  Expressão de busca utilizada para massa. 
 

( ((team OR group) NEAR/AND (formation OR 

composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL)  AND  

(("learning management system" OR LMS) OR ("virtual learning 

environment" OR VLE) OR ("elearning" OR "e-learning" OR 

"online leaning" OR "distance learning")) ) 

 

Figura 2.  Expressão de busca utilizada para LMSs. 
 

Devido à condução da busca em sete diferentes MBAs, a 

expressão de busca foi adaptada em cada um deles, de acordo com 

as necessidades e a disponibilidade de cada ferramenta em relação 

à expressão adotada sem, no entanto, perder a ideia principal da 

formação de grupos para aprendizagem colaborativa. Por 

exemplo, se o MBA disponibilizava a expressão NEAR para 

buscar palavras próximas, o NEAR, foi utilizado. Se o MBA não 

disponibilizava esta opção (NEAR), o AND foi utilizado. Além 

disto, a busca foi realizada considerando campos específicos para 

busca em títulos, resumos e palavras chaves, de acordo com os 

campos disponíveis em cada MBA; e limitada ao período de 2004 

a 2014. Como o ano de 2014 ainda está em aberto, é importante 

ressaltar que a busca foi efetuada até maio de 2014. Alguns MBAs 

apresentaram problemas em relação às expressões de busca, 

mesmo para opções básicas como o caractere coringa (*) ou para a 

condução da busca nos campos específicos (títulos, resumos e 

palavras-chaves). Por isso, nestes casos, as buscas foram efetuadas 

de forma genérica (em todos os campos ou considerando apenas 

formação de grupos e aprendizagem colaborativa) ou na opção de 

busca avançada através de comando de busca, e a avaliação se o 

artigo se encaixava nas necessidades da busca foi feita 

posteriormente através dos critérios de inclusão e exclusão. 

Devido à busca de forma genérica no MBA da Springer, foi 

utilizado o refinamento disponível e foram considerados apenas 

artigos de Ciência da Computação. Como o mapeamento 

sistemático deve ser reproduzível por qualquer pesquisador, a 

Tabela 1 (próxima página) detalha melhor a busca realizada em 

cada MBA. 

3.3 Análise dos Artigos 
Para facilitar a seleção de artigos, foram definidos alguns critérios 

de inclusão e exclusão. Os seguintes critérios de inclusão foram 

adotados: 

• CI1: Artigos escritos em inglês; 

• CI2: Artigos disponíveis para download (de acordo com 

a assinatura da nossa universidade) na íntegra em PDF; 

• CI3: Artigos primários (mapeamentos e/ou revisões 

sistemáticas e artigos teóricos não foram considerados como 

primários); 

• CI4: Artigos completos (notas ou artigos não completos 

foram desconsiderados). 

Após realizar a busca nos MBAs definidos na Seção 3.2, foram 

pré-selecionados todos os artigos que satisfizeram todos os 

critérios de inclusão citados acima. Destes artigos, foram 

excluídos todos aqueles que satisfizeram um ou mais dos critérios 

de exclusão definidos a seguir: 

• CE1: Artigos duplicados; 

• CE2: Artigos em que a sigla CSCL não significar 

Computer-Supported Collaborative Learning; 

• CE3: Artigos nos quais a expressão de busca seja 

satisfeita com os termos presentes apenas nas referências, 

biografia do autor, agradecimentos ou conclusão; 

• CE4: Artigos que não descrevam a formação de grupos 

como suporte para aprendizagem colaborativa. 

3.4 Classificação e Extração dos dados 
Dos 167 artigos encontrados pelos MBAs, após aplicarem-se os 

critérios de inclusão e exclusão, restaram 30 artigos considerados 

relevantes para o mapeamento proposto (ver Apêndice).  

Estes 30 artigos foram analisados e classificados de acordo com a 

forma, a abordagem e o critério utilizado para a formação de 

grupos conforme descrito na seção 2.2. Além disso, foram 

extraídos dados referentes aos algoritmos utilizados e aos dados 

ou características dos estudantes utilizados para a formação de 

grupos. Outros critérios utilizados para a formação de grupos 

também foram selecionados e os dados utilizados foram 

agrupados de forma a permitir uma análise destas informações. 

A Tabela 2 (próxima página) sumariza a classificação e extração 

dos dados do mapeamento. Os resultados são apresentados e 

discutidos na terceira página a seguir.   
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Tabela 1. Condução da busca por MBA 

  

Tabela 2. Classificação e extração dos dados

Artigo Forma Abordagem Critério Critérios 
complementares 

Algoritmo Dados relacionados - 
Agrupados 

1 automático selecionado heterogêneo Papéis algoritmo evolutivo 

(aglomeração 

deterministica) 

modelo do estudante 

2 automático selecionado homogêneo e/ou 

heterogêneo 

Papéis framework modelo do estudante  

3 automático selecionado homogêneo e/ou 

heterogêneo 

multi-características algoritmo genético modelo do estudante  

4 automático selecionado homogêneo e/ou 

heterogêneo 

análise de atividades 

colaborativas 

anteriores 

profundidade dos 

dados 

modelo do estudante 

5 automático selecionado homogêneo e/ou 

heterogêneo 

multi-características Semi-Pareto 

Optimal Set  

modelo do estudante 

6 automático selecionado heterogêneo _ _ dados do sistema + 

modelo do estudante 

7 automático selecionado heterogêneo Papéis + estilo de 

aprendizagem 

protótipo 3D dados do sistema + 

questionário  

8 automático selecionado _ conhecimento + 

interesse 

otimização por 

enxame de 

partículas reforçado 

(EPSO) 

dados do sistema + 

modelo do estudante 

9 automático selecionado homogêneo e/ou 

heterogêneo 

personalidade + estilo 

de aprendizagem 

algoritmo genético  dados do sistema + 

questionário 

MBA/Pesquisa/Campo  Expressão 

WoS 

Pesquisa 

Tópico 

( ((team OR group) NEAR (formation OR composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL) 

AND ((massi* OR large*) AND (team OR group OR class)) ) 

( ((team OR group) NEAR (formation OR composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL) 

AND (("learning management system" OR LMS) OR ("virtual learning environment" OR VLE) OR 

("elearning" OR "e-learning" OR "online leaning" OR "distance learning")) ) 

Scopus 

Document Search 

TITLE-ABS-KEY 

(((team OR group) AND (formation OR composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL) AND 

((massi* OR large*) AND (team OR group OR class))) 

( ((team OR group) AND (formation OR composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL) ) 

AND (("learning management system" OR LMS) OR ("virtual learning environment" OR VLE) OR 

("elearning" OR "e-learning" OR "online leaning" OR "distance learning")) 

IEEE 

Advanced Search 

Command Search 

Metadata Only 

( ((team OR group) AND (formation OR composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL) AND 

((massi* OR large*) AND (team OR group OR class)) ) 

( ((team OR group) AND (formation OR composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL) AND 

(("learning management system" OR LMS) OR ("virtual learning environment" OR VLE) OR 

("elearning" OR "e-learning" OR "online leaning" OR "distance learning")) ) 

ACM 

Advanced Search 

Command Search 

(( (Abstract:team or Abstract:group) AND (Abstract:formation or Abstract:composition)) AND 

(Abstract:"collaborative learning" OR Abstract:CSCL)) 

ScienceDirect 

Advanced Search 

TITLE-ABSTR-KEY 

( ((team OR group) AND (formation OR composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL) AND 

((massi* OR large*) AND (team OR group OR class)) ) 

( ((team OR group) AND (formation OR composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL) ) 

AND (("learning management system" OR LMS) OR ("virtual learning environment" OR VLE) OR 

("elearning" OR "e-learning" OR "online leaning" OR "distance learning")) 

Springer 

Search 

Genérica 

( ((team OR group) NEAR/1 (formation OR composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL) 

AND ((massi* OR large*) NEAR (team OR group OR class)) ) 

( ((team OR group) NEAR/1 (formation OR composition)) AND ("collaborative learning" OR CSCL) 

AND  (("learning management system" OR LMS) OR ("virtual learning environment" OR VLE) OR 

("elearning" OR "e-learning" OR "online leaning" OR "distance learning")) ) 

CAPES 

Busca Avançada 

Assunto/Contém 

((team OR group) AND (formation OR composition)) 

("collaborative learning" OR CSCL) 
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Tabela 2. Classificação e extração dos dados (continuação)

Artigo Forma Abordagem Critério Critérios 
complementares 

Algoritmo Dados relacionados - 
Agrupados 

10 e 

11 

automático selecionado _ necessidades do 

estudante + teorias de 

aprendizagem 

framework dados do sistema  

12 automático selecionado _ _ _ modelo do estudante + 

modelo do grupo  

13 automático selecionado heterogêneo competências + estilo 

de aprendizagem + 

interações 

otimização por 

enxame de 

partículas (PSO) 

modelo do estudante + 

dados do sistema 

 

14 automático selecionado heterogêneo _ _ dados do sistema 

15 automático auto-selecionado homogêneo e/ou 

heterogêneo 

criatividade + 

afinidade  

grafo e filtragem 

colaborativa 

dados do sistema  

16 automático selecionado heterogêneo perfomance + 

avaliação previa dos 

estudantes (task 

analysis) 

grafo - clique dados do estudante 

17 manual ou 

automático 

selecionado heterogêneo estilo de 

aprendizagem 

_ dados do sistema + 

questionário  

18 e 19 automático auto-selecionado homogeneo conhecimento + 

estilo de 

aprendizagem 

algoritmo genético dados do sistema + 

questionário  

20 e 21 automático selecionado heterogêneo conhecimento _ dados do sistema 

22 manual   randômico conforme escolha 

do "professor" - 

randômico 

_ scripts IMS-LD _ 

23 manual randômico homogêneo e/ou 

heterogêneo 

disciplina _ classificação conforme a 

cultura 

24 automático selecionado heterogêneo _ random, Hete-A e 

VALCAM 

modelo do estudante 

25 automático randômico ou 

selecionado 

homogêneo multi-características clusterização - 

PickSimilarTeams 

_ 

26 automático selecionado _ interesse + 

habilidades 

colônia de abelhas modelo do estudante 

27 manual randômico ou 

selecionado 

homogêneo e/ou 

heterogêneo 

_ _ questionário 

28 manual ou 

automático 

auto-selecionado 

ou selecionado 

homogêneo e/ou 

heterogêneo 

estilo de 

aprendizagem 

_ modelo do estudante + 

questionário 

29 automático selecionado homogêneo e/ou 

heterogêneo 

habilidade + estilo de 

aprendizagem + 

preferências 

algoritmo genético modelo do estudante + 

questionário 

30 automático selecionado homogêneo e/ou 

heterogêneo 

multi-características auto-aprendizado - 

regressão linear 

múltipla 

modelo do estudante 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 30 artigos analisados, houve seis artigos que foram mapeados 

em conjuntos de dois artigos cada, isto é, 3 conjuntos de dois 

artigos (10 e 11; 18 e 19; 20 e 21) por tratarem-se de evoluções de 

um mesmo trabalho, restando portanto 27 trabalhos analisados.  

A primeira análise, referente à forma utilizada para a formação de 

grupos, aponta para automático como sendo a forma mais 

utilizada para a formação de grupos, sendo mais de 80% 

classificados desta forma. Além disso, houve dois trabalhos que 

permitiam a formação de grupos tanto de forma manual quanto 

automática, conforme ilustrado na Figura 3. 

Na análise em relação à abordagem utilizada para a formação de 

grupos, pode-se observar que a abordagem selecionado destaca-se 

como a mais utilizada, sendo que 74% dos trabalhos utilizam esta 

abordagem. E outros três trabalhos utilizam mais de uma 

abordagem, além de selecionado, totalizando cerca de 85% dos 

trabalhos, conforme ilustrado na Figura 4. 

 

 
Figura 3.  Formação de grupos por forma. 

 

 
Figura 4.  Formação de grupos por abordagem. 

 

 

 
Figura 5.  Formação de grupos por critério. 

 

Em relação ao critério utilizado para a formação de grupos, pode-

se observar que heterogêneo e ambos (tanto homogêneo quanto 

heterogêneo) foram os critérios mais utilizados, com 74% dos 

trabalhos classificados nestes critérios, conforme ilustrado na 

Figura 5. Além do critério, conforme esta classificação de 

homogêneo ou heterogêneo que foi adotada, outros critérios são 

utilizados para a formação de grupos, em conjunto com esta 

classificação. Por exemplo, homogêneo ou heterogêneo em 

relação a outro critério como estilo de aprendizagem ou 

personalidade, entre outros. Assim, a Figura 6 (próxima página) 

ilustra a variedade de critérios complementares possíveis para a 

formação de grupos, conforme os trabalhos analisados. 

Pode-se observar que estilo de aprendizagem destaca-se entre os 

trabalhos analisados, com sete dos trabalhos mencionando este 

critério (cerca de 26%). Em segundo lugar estão quatro trabalhos 

que mencionam ser multi-características, isto é, utilizam várias 

características para a formação de grupos; e em terceiro lugar têm-

se três trabalhos que mencionam o conhecimento prévio do 

estudante, e três trabalhos que utilizam papéis designados aos 

estudantes no grupo como critérios para a formação de grupos. 

Desta forma, observa-se que a formação de grupos pode ser 

bastante variada em relação aos critérios complementares 

utilizados. Em outros estão contados os trabalhos que não 

mencionavam algum critério complementar. 

Outra análise feita neste trabalho foi em relação aos algoritmos 

utilizados para a formação de grupos e aos dados utilizados por 

estes algoritmos. A Figura 7 (próxima página) ilustra a relação de 

algoritmos e dados, sendo que os algoritmos foram numerados de 

1 a 16, representados nas linhas horizontais do gráfico; e os 

dados,  representados pelas sete linhas verticais do gráfico, são 

descritos nos sete quadros das linhas verticais, respectivamente. 

Ao lado da Figura 7 segue a legenda dos algoritmos para facilitar 

a identificação. 
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Figura 6.  Critérios complementares utilizados. 

 

Legenda 
Algoritmos 

1 algoritmo 

evolutivo 

(aglomeração 

determinística) 

2 algoritmo 

genético 

3 auto-

aprendizado - 

regressão 

linear múltipla 

4 clusterização 

5 colônia de 

abelhas 

6 framework 

7 grafo 

8 Hete-A 

9 otimização por 

enxame de 

partículas 

10 profundidade 

dos dados 

11 protótipo 3D 

12 random 

13 scripts IMS-

LD 

14 semi-pareto 

optimal set 

15 VALCAM 

16 Outros 

algoritmos 

Figura 7.  Relação algoritmos x dados. 
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Em relação aos algoritmos, observa-se que algoritmos genéticos e 

otimização por enxame de partículas se destacam com mais de 

uma ocorrência (2 vezes cada) e também a classificação como 

outros algoritmos, para quando não foi especificado o algoritmo 

utilizado. 

Em relação aos dados utilizados, destacam-se as colunas de dados 

do sistema, onde foram tabulados os trabalhos que mencionavam 

coletar dados do sistema ou plataforma, como o Moodle por 

exemplo, e/ou da navegação do estudante no sistema, atividades 

do estudante na plataforma, entre outros; e de modelo do 

estudante, onde foram tabulados dados do modelo do usuário e/ou 

do estudante como perfil do estudante, preferências, nível de 

conhecimento, competências, habilidades, dados acadêmicos, 

portfólio, entre outros.  

Na tabulação para outros algoritmos, vemos que se destacam as 

colunas de dados do sistema, modelo do estudante e também 

questionário, que é geralmente utilizado para identificar o estilo 

de aprendizagem do estudante, entre outros dados. 

Desta forma, pode-se observar que os dados do sistema e o 

modelo do estudante são os dados mais utilizados para a formação 

de grupos, independentemente do algoritmo utilizado.  

5. CONCLUSÃO 
A aprendizagem colaborativa apoiada por computador (do inglês, 

CSCL) depende da efetiva interação dos membros do grupo 

criado, de sorte que a formação de grupos é importante para a 

aprendizagem colaborativa. Assim, este trabalho efetuou um 

mapeamento sistemático da literatura sobre a formação de grupos 

como suporte para aprendizagem colaborativa, a fim de responder 

a cinco questões de pesquisa em relação a formação de grupos. 

Os resultados obtidos apontam que a forma mais utilizada para a 

formação de grupos é a forma automático; com abordagem 

selecionado; utilizando o critério heterogêneo ou ambos (tanto 

homogêneo como heterogêneo), em conjunto com critérios 

complementares, como por exemplo, o estilo de aprendizagem. 

Os dados do sistema, coletados do sistema ou da plataforma 

através da navegação do estudante no sistema, atividades do 

estudante na plataforma, entre outros; e os dados do modelo do 

estudante, contendo o perfil do estudante, preferências, nível de 

conhecimento, competências, habilidades, entre outros, são os 

dados mais utilizados para a formação de grupos.  

Este mapeamento é importante no sentido em que ajuda os 

pesquisadores a identificar a forma, a abordagem e o critério mais 

utilizados para a formação de grupos, além de apontar os 

principais dados utilizados na formação de grupos. Pode-se 

afirmar em relação aos dados a importância do modelo do usuário 

e/ou estudante para a formação de grupos para aprendizagem 

colaborativa. 

Destacamos ainda que este mapeamento não tratou a questão do 

grupo “ideal”, por tratar-se de uma questão complexa, conforme 

descrito na seção 2.3. Além disso, ao tabular os dados observamos 

que dos artigos tabulados neste mapeamento poucos avaliavam os 

efeitos da formação do grupo na aprendizagem. A maioria 

analisava apenas o algoritmo proposto. A partir deste 

mapeamento, propõe-se como trabalho futuro , um mapeamento 

específico para  a questão do grupo “ideal”, com uma busca que 

permita avaliar esta questão de forma mais abrangente; e avaliar a 

aplicabilidade dos algoritmos encontrados na formação de grupos 

em plataformas MOOC (Massive Open Online Courses), pois 

estas podem ser consideradas uma evolução dos ambientes 

virtuais de aprendizagem [1] e tem como uma de suas 

características chave a escalabilidade [15], isto é, atender a uma 

grande quantidade de estudantes inscritos para os cursos abertos 

online.  
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ABSTRACT 
For the students of discipline Data Structure to acquire offered 

competences and skills, we propose the development of a learning 

object from the logic of "Solitaire" playing cards game. It is 

supposed that this learning will be reached through ludic activities 

without exhaustive repetition of same content. In the first 

development phase, with real playing cards, the students 

understand the rules of the game and the concepts of data 

structure included on it. Then study algorithms for 

implementation of data structure of recursion, stack, queue and 

linked list and at last, develop codification in Java programming 

language. Abstract concepts "become real" making learning faster 

and more effective. 

 

RESUMO 
Para que os alunos da disciplina Estruturas de Dados adquiram as 

competências e habilidades oferecidas, estimula-se o 

desenvolvimento de um objeto de aprendizagem a partir da lógica 

do jogo de baralho "Paciência". Dessa forma, pretende-se que a 

conquista desse aprendizado seja realizada por meio de atividades 

lúdicas, sem que haja necessidade da repetição exaustiva de 

atividades do mesmo conteúdo. Na primeira fase de 

desenvolvimento, com o baralho físico, os alunos entendem as 

regras do jogo e os conceitos das estruturas de dados nele 

implícitos. Em seguida, estudam os algoritmos para 

implementação das estruturas de dados de recursão, pilhas, filas e 

listas ligadas e, por último, desenvolvem a codificação em 

linguagem de programação Java. Assim, os conceitos abstratos 

são “materializados” possibilitando o aprendizado significativo. 

Categories and Subject Descriptors 
D. 3.m – Miscellaneous: Teaching Algorithms and Data 

Structures with the construction of Learning Objects and Java 

programming. 

K.3.2 [Computer and Science Education]: Computer science 

education, information systems education. 

E.1 [Structure Data]: Arrays, lists, stacks and queues. 

General Terms 
Algorithms, Theory, Programming. 

Keywords 

Learning Objects, Data Structures, Linked List, Queue, Stack, 

Java Programming, Learning of Data Structures. 

Keywords 
Objeto de Aprendizagem, Estruturas de Dados, Filas, Pilhas, 

Listas Ligadas, Programação Java, Aprendizagem de estruturas de 

dados. 

1. INTRODUÇÃO 
Com a tecnologia em constante processo de avanço e inovação, o 

uso e a criação de novos ambientes virtuais de aprendizagem, 

assim como, de objetos de aprendizagem, segundo o IEEE [9], 

está em forte crescimento. Considerando, também, o barateamento 

e as facilidades para aquisição de computadores e para a utilização 

da internet e das novas tecnologias, o que propicia uma 

quantidade maior de professores e alunos utilizando dessas 

tecnologias e dos objetos de aprendizagem para que sejam 

alcançados os objetivos do ensino. Porém, Silveira e Carneiro 

[17] destacam a necessidade de "haver uma relação entre as 

questões de usabilidade e as questões pedagógicas para se garantir 

um bom design de software educacional em geral". 

Para Lucena [10], "as metodologias utilizadas nos processos de 

ensino e aprendizagem são desenvolvidas tendo como pressuposto 

uma concepção epistemológica que se expressa em um modelo 

educacional potencializado nas práticas pedagógicas". Para alunos 

da área de Computação, pode-se observar que o aprendizado, 

concretizado a partir da criação de um objeto de aprendizagem, é 

mais eficiente do que um aprendizado em que os exercícios de 

fixação sobre determinado conteúdo é prioritário. A partir deste 

ponto de vista, os conceitos abstratos podem ser demonstrados e 

ilustrados a partir dos objetos de aprendizagens.  

Complementando, Silva [16] afirma que "quanto mais um objeto 

de aprendizagem puder ser utilizado em diferentes contextos, 

maior será a sua granularidade". Neste sentido, aplica-se o uso dos 

objetos de aprendizagem para o entendimento dos conceitos e, 

posteriormente, na construção do próprio objeto de aprendizagem,  

através do qual os conceitos de pilha, fila, recursão e lista ligada 

são simulados e inseridos juntamente à lógica, num jogo de 

baralho chamado paciência. Assim, segundo Carneiro e Silveira 

[1, 2], a criação de um objeto de aprendizagem está relacionada 

diretamente à didática educacional, pois vai além da utilização de 

um objeto de aprendizagem como simples ferramenta de apoio 

didático, nesse caso, a "construção" do objeto de aprendizagem o 

eleva a posição de conteúdo aplicado.  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

56

Dessa forma, um grupo de professores que leciona a disciplina 

Estrutura de Dados para alunos dos cursos de Bacharelado em 

Ciência da Computação e Tecnologia na área de Computação, 

desapontados com os baixos resultados em avaliações 

tradicionais, desenvolveu um projeto interdisciplinar que envolve 

as disciplinas Algoritmos, Estruturas de Dados, Linguagem de 

Programação e Comunicação e Expressão para a criação de um 

objeto de aprendizagem nomeado Projeto Paciência.  

O objetivo do projeto foi o de despertar o interesse de todos os 

alunos pelos estudos das estruturas de dados pilha, fila, lista 

ligada e dos algoritmos de recursividade. Puderam-se observar 

resultados muito positivos com uma significativa melhora do 

aprendizado e, consequentemente, das notas. Dessa forma, 

segundo Cazella et al [3] o desenvolvimento de um objeto de 

aprendizagem, pelos alunos de Tecnologia e Ciência da 

Computação, seguindo as metodologias e regras propostas pelos 

professores, pode garantir um aprendizado qualificado, assim 

como, o desenvolvimento das habilidades e competências 

envolvidas na disciplina Estruturas de Dados.  

Neste artigo, a metodologia utilizada durante o processo de 

construção do objeto de aprendizagem Projeto Paciência e que dá 

suporte ao ensino das Estruturas de Dados será apresentada. 

Projeto este desenvolvido pelos próprios alunos. Para isso, os 

conceitos de estruturas de dados estudados no projeto são 

apresentados, bem como, as dificuldades de aprendizado destas 

estruturas e o processo de construção do objeto de aprendizagem 

para o jogo paciência.  

2. ESTRUTURAS DE DADOS 
O estudo da disciplina de Estruturas de Dados é muito importante 

e fundamental para os cursos superiores na área de computação, 

uma vez que a programação de computadores faz parte dos 

currículos e da formação exigida de um egresso na área. Segundo 

Niklaus Wirth [18], criador da linguagem Pascal na década de 

1950 e utilizada até hoje para o ensino de algoritmos e estruturas 

de dados, ressalta que um programa de computador é resultante da 

"soma" entre algoritmos e estruturas de dados. Da mesma forma 

que os números podem ser representados em diferentes sistemas, 

as informações podem ser armazenadas em diferentes estruturas. 

Pode-se dizer que um programador pode utilizar diferentes 

métodos de forma a armazenar, eficientemente, as informações na 

memória de um computador para serem processadas.  

Os algoritmos utilizados em Estruturas de Dados foram 

recentemente definidos em uma reportagem da revista Veja [14] 

os quais, "são uma sequência de instruções, (...), que permite que 

se chegue a uma conclusão sobre que tipo de ação tomar". O 

estudo de algoritmos é muito importante, pois segundo Cormen 

[4], mesmo que o hardware do computador seja o melhor e o 

sistema operacional o mais avançado, "se os algoritmos forem 

ruins, nada funcionará direito. O algoritmo é o cérebro, é a rede 

neural". 

Segundo Drozdek [5], o campo da disciplina de Estruturas de 

Dados "é concebido para construir ferramentas para serem 

incorporadas e usadas em programas de aplicação e para encontrar 

estruturas de dados que possam realizar certas operações 

rapidamente e sem impor muita carga à memória do computador". 

Assim, Estruturas de Dados é a disciplina que reúne modelos 

matemáticos, que complementam e dão continuidade aos estudos 

da disciplina de algoritmos, abordando estruturas para 

armazenamento, organização e manuseio de dados dentre as quais 

são destacadas pilha, fila, lista ligada e árvores, definidas no 

Quadro 1.  

Quadro 1. Definição dos Conceitos de Estruturas de Dados. 

Estruturas 
de Dados 

Definição 

Pilha 

É uma estrutura de dados linear cujas 

informações podem ser acessadas somente 

por uma de duas extremidades, seja para 

armazenar ou recuperar informações. 

Podemos exemplificar como uma pilha de 

pratos de um restaurante onde o último 

prato colocado na pilha é o primeiro a ser 

retirado. Assim, a estruturas de dados de 

Pilha utiliza o conceito "LIFO (do inglês, 

last in/ first out)". 

Fila 

É uma estrutura de dados linear cujas 

informações podem ser acessadas por ambas 

as extremidades, no entanto, uma para 

armazenar novos elementos e a outra para 

remover as informações. Podemos 

exemplificar como uma fila de 

supermercado onde a primeira pessoa que 

entra na fila é a primeira pessoa a ser 

atendida. Assim, a estruturas de dados de 

Fila utiliza o conceito "FIFO (do inglês, 

first in/first out)". 

Lista Ligada 

É uma coleção de nós e ligações, onde os 

nós armazenam as informações e as ligações 

conectam os nós. Assim, os nós podem estar 

armazenados em qualquer parte da memória 

e a passagem de um nó para outro se dá a 

partir das ligações que guardam o endereço 

da memória onde se localiza o próximo nó. 

Árvores 
É um tipo abstrato de dados que armazena 

elementos de maneira hierárquica. 

 

Pereira [13] descreve algumas aplicações das estruturas de dados 

que podem ser observadas em:  

• pilha: para o controle do fluxo de uma execução de um 

programa desenvolvido por diversos módulos, para a 

avaliação de expressões aritméticas e para a implementação 

de uma estratégia de solução com base em tentativa e erro;  

• fila: para a coloração de regiões de uma imagem, para a 

simulação de um experimento que determina o tempo médio 

que um cliente espera numa fila de banco até que seja 

atendido e para a simulação do funcionamento de um 

servidor de impressão;  

• lista ligada: para a implementação de mapeamentos entre 

conjuntos, para os polinômios univariados e para as filas de 

prioridades;  

• árvores: para busca de informações, para índices remissivos e 

para arquivos indexados.  

Pode-se resumir o estudo de Estruturas de Dados no estudo e 

analise das diferentes formas de armazenamento dos dados, 

visando a escolha da estrutura mais eficiente para resolução do 

problema. Porém, a escolha da estrutura a ser utilizada, para 

resolver determinado problema, deve ser realizada com sabedoria, 

pois esta escolha afetará a performance do algoritmo em pelo 

menos dois pontos importantes: memória utilizada e  tempo de 

execução do algoritmo.  
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2.1 Dificuldades no Aprendizado 
Muitos estudantes da área de computação apresentam dificuldades 

para o aprendizado dos conteúdos das disciplinas de Algoritmos e 

Estruturas de Dados, pois são assuntos, muitas vezes, novos e 

abstratos que envolvem muito raciocínio lógico, podem até ser 

exemplificados em situações corriqueiras, mas quando 

implementadas em computadores, operam nos bastidores das 

aplicações e, por isso, os processos envolvidos na sua execução 

não são perceptíveis e são difíceis de serem associados às 

situações cotidianas. Além disso, outros aspectos podem ser 

associados ao processo de aprendizagem tais como:  

• falta de conhecimentos básicos sobre algoritmos;  

• falta de prática em exercícios de raciocínio lógico;  

• pouca dedicação aos estudos.  

Observa-se a necessidade da participação ativa do aluno no 

processo de ensino aprendizagem, entretanto, muitas vezes, o 

aluno coloca-se no papel de receptor de conteúdos, limitando a 

sua participação à realização de anotações, exercícios ou 

simplesmente à cópia dos resultados dos exercícios, esse fato, 

pode até ser ocasionado em decorrência do “não entendimento”, 

por parte do aluno, do conteúdo que foi explicado durante a aula. 

Dessa forma, o aluno está suscetível ao aprendizado mecânico ou, 

a nenhum aprendizado. Para Ausubel, apud Puga [15], a 

aprendizagem pode ser mecânica ou significativa, as quais são 

brevemente descritas no Quadro 2.  

Quadro 2.  Tipos de aprendizagem, segundo Ausdubel 

Tipo de 
Aprendizagem 

Descrição 

Aprendizagem 

significativa 

Uma nova informação relaciona-se com 

algum conhecimento que o individuo já 

possui. 

Aprendizagem 

Mecânica 

Uma nova informação que tem pouca, 

ou nenhuma associação com conceitos 

relevantes já conhecidos pelo individuo. 

 
Pode-se caracterizar que o processo de aprendizagem das 

estruturas de dados é um processo mecânico, sendo que o 

estudante recebe um novo conteúdo, cujo qual, não é facilmente 

associado aos conceitos já aprendidos, dificultando, dessa 

maneira, a sua assimilação e aplicação. Diante do cenário de 

estudos da disciplina de Estrutura de Dados, este trabalho tem 

como principal objetivo ilustrar alguns dos assuntos abordados, 

possibilitando que o aprendizado torne-se significativo ao 

estudante. Para isso, será utilizado o estudo de caso denominado 

“Projeto-Paciência”, o qual será ilustrado por meio de um Objeto 

de Aprendizagem (OA) que, de forma lúdica, exemplificará o uso 

das estruturas de recursividade, pilha, fila e lista ligada.  

De acordo com Puga [15], “no âmbito do processo educacional 

formal, a ideia central é que os conceitos sejam abordados do 

nível mais geral para o nível mais específico (top-down), isto é, ao 

se programar o conteúdo de uma disciplina, os conceitos mais 

gerais e inclusivos devem ser apresentados primeiro; então, de 

maneira progressiva, novos conceitos devem ser apresentados”.  

Moreira e Masini [11] descrevem alguns pressupostos para a 

aprendizagem significativa, dentre eles:  

• deve existir relação entre o que está sendo aprendido e o que 

o estudante já conhece;  

• o indivíduo deve estar disposto a relacionar o que será 

aprendido com outros conhecimento de sua estrutura 

cognitiva.  

O jogo Paciência, também conhecido como Solitaire, é bastante 

conhecido, podendo ser jogado com um simples baralho ou de 

forma eletrônica em computadores, tablets e até mesmo celulares, 

possibilitando que seja estabelecida a relação de conteúdo 

estudado e a aplicação prática. O processo de aprendizagem 

baseado na construção do objeto de aprendizagem se dá nas 

seguintes etapas:  

• jogo com o baralho físico;  

• associação dos elementos do jogo aos conceitos de estrutura 

de dados;  

• estudo dos algoritmos das estruturas de dados;  

• implementação dos algoritmos  em linguagem de 

programação;  

• associação da lógica do jogo aos conceitos de estruturas de 

dados;  

• desenvolvimento dos algoritmos de lógica do jogo Paciência;  

• implementação dos algoritmos de lógica do jogo Paciência 

na linguagem de programação;  

• desenvolvimento da interface do jogo;  

• explorando a interface do jogo e verificando a lógica do jogo 

Paciência.  

Após a realização de todas as etapas descritas para o projeto 

paciência, acredita-se que os alunos assimilem as estruturas de 

dados em sua construção, utilização e aplicação.  

3. OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
Os objetos de aprendizagem, apesar de não existir um consenso 

sobre sua definição, podem ser definidos, como uma entidade, 

digital ou não, que pode ser usada ou reutilizada durante o 

aprendizado que tem uma tecnologia como suporte. [8, 9].  

Carneiro e Silveira [1, 2] dizem que "a avaliação do uso de 

objetos de aprendizagem pelos alunos ainda é foco de poucas 

pesquisas". Ela diz que os poucos relatos ou instrumentos 

existentes não concluem como os resultados obtidos podem ser 

utilizados de forma que os objetivos pedagógicos propostos pelos 

professores sejam efetivamente atingidos, dessa forma, a permitir 

que os alunos consigam explorar os objetos de aprendizagem 

atingindo os objetivos propostos.  

Silva [16] afirma que a essência dos objetos de aprendizagem está 

fundamentada a partir de quatro características:  

• acessibilidade, que diz respeito a capacidade de localizar e 

acessar componentes instrucionais de vários locais e entregá-

los para outros locais;  

• reutilização, refere-se a flexibilidade para incorporar 

componentes instrucionais em múltiplas aplicações e 

contextos;  

• durabilidade,  é a capacidade de suportar a evolução da 

tecnologia e/ou alterações sem redesenho caro, 

reconfiguração ou recodificação;  

• interoperabilidade,  é  habilidade de utilizar componentes 

instrucionais desenvolvidos em um sistema em outro sistema.  

Para Silva, um objeto de aprendizagem está ligado à didática 

educacional que define uma sequência dos conteúdos a serem 

aprendidos e dos recursos utilizados a partir de determinado 

assunto a ser estudado. Nesse sentido, os objetos de aprendizagem 

são classificados em:  
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• fundamental: refere-se a um recurso digital elementar, por 

exemplo, uma imagem ou um som;  

• combinado fechado: são objetos de aprendizagem que só têm 

sentido quando os recursos digitais são combinados; 

• combinado aberto: é o objeto de aprendizagem desenvolvido 

pela integração de diversos recursos, porém passíveis de 

reutilização;  

• gerador de apresentação: são os objetos de aprendizagem 

desenvolvidos pela combinação de recursos fundamentais e 

fechados;  

• gerador de instrução: são os objetos de aprendizagem mais 

complexos e que abrangem as características dos outros 

objetos de aprendizagem.  

Observa-se que o uso dos objetos de aprendizagem facilita o 

aprendizado do aluno, possibilitando  que através de diferentes 

recursos sejam estabelecidas conexões entre o conceito estudado e 

a realidade.  

Prata et al [12] observa que a produção de objetos de 

aprendizagem permeia reflexões sobre:  

• a importância do planejamento pedagógico e as questões 

cognitivas;  

• a necessidade de padronização;  

• a acessibilidade;  

• a interoperabilidade;  

• a efetividade e uso dos objetos de aprendizagem;  

• a mudança de paradigma na educação;  

• as políticas de incentivo para formação de uma comunidade 

de aprendizagem na produção de objetos de aprendizagem.  

Prata [12] reforça a necessidade do "desenvolvimento de material 

educacional com uso de novas tecnologias, para enriquecimento 

do processo de ensino/aprendizagem". 

Dessa forma, verifica-se que a utilização de objetos de 

aprendizagem durante o processo de estudo do aluno pode 

facilitar que ele aprenda determinado conteúdo de forma menos 

convencional e que garanta as competências e habilidades, 

objetivos da disciplina.  

Por esse motivo, a partir de uma metodologia de ensino que 

envolva a tecnologia, o desenvolvimento de um objeto de 

aprendizagem pelos próprios alunos pode facilitar o aprendizado 

dos conteúdos.  

Assim, é perceptível que a fundamentação técnica é um fator 

importante para que os objetos de aprendizagem tenham um bom 

funcionamento. Mas, também é verdade que para que os objetivos 

dos objetos de aprendizagem sejam alcançados, é necessária a 

utilização dos adequados princípios didáticos e pedagógicos.  

4. OBJETO DE APRENDIZAGEM 
PROJETO PACIÊNCIA 
Os objetos de aprendizagem, apesar de não existir um consenso 

sobre sua definição, podem ser definidos, como uma entidade, 

digital ou não, que pode ser usada ou reutilizada durante o 

aprendizado que tem uma tecnologia como suporte. [8, 9]. Dessa 

forma, o projeto paciência pode ser considerado um objeto de 

aprendizagem.  

O jogo Paciência envolve o uso de baralho tradicional com 52 

cartas. Cada carta possui um naipe {paus, ouro, copa, espada} 

associado a um valor do conjunto {A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

J, Q, K}. As cartas são embaralhadas e dispostas em uma fila, o 

jogador deve selecionar e organizar cada uma das cartas numa 

sequência numérica decrescente em quatro pilhas e, depois de 

arranjadas todas as cartas, o jogador deve transportá-las para uma 

lista ordenada, conforme a Figura 1.  

 
Figura 1. Esquema do Jogo Paciência 

 
Os dados de cada uma das 52 cartas devem ser armazenados em 

uma estrutura de vetor, no qual cada carta é representada por um 

registro contendo naipe e valor. As cartas (vetor) devem ser 

embaralhadas aleatoriamente aplicando-se o conceito de 

recursividade. Em seguida, as cartas devem ser dispostas em uma 

fila. A cada jogada, uma carta da fila é disponibilizada para ser 

transferida, ou não, dependendo da situação, para uma das listas 

ligadas, nas quais se deve incluir as cartas em cores alternadas e 

em ordem decrescente. As cartas das listas ligadas devem ser 

transportadas para as pilhas, sendo uma pilha para cada naipe, nas 

quais as cartas devem ser posicionadas em ordem crescente. A 

partir do manuseio e da manipulação de um baralho, com as 

regras do jogo paciência, os alunos conseguem observar como os 

conceitos de recursão, pilha, fila e lista ligada são aplicados, para 

então desenvolverem as regras lógicas para o desenvolvimento 

dos algoritmos que visam possibilitar resolver o jogo paciência, 

no entanto, com a obrigatoriedade do uso das estruturas de dados.  

Com os algoritmos desenvolvidos, o próximo passo é o 

desenvolvimento destes algoritmos numa linguagem de 

programação, neste caso, a linguagem Java orientada a objetos, 

que possui como objetivo principal a compilação de um programa 

uma vez para ser posteriormente executado em diversos sistemas 

de computadores [7].  

Segundo Gita (2013), uma metáfora que permite explicar os 

objetos de aprendizagem tanto do ponto de vista pedagógico 

como de sua implementação computacional, é o uso de um 

paradigma de orientação a objetos que pode auxiliar educadores e 

matemáticos a encontrar uma linguagem comum que permita uma 

implementação mais fácil dos objetos de aprendizagem. E essa 

linguagem de programação pode ser a linguagem Java.  

Para o melhor entendimento das estruturas de dados aplicadas no 

projeto paciência, todas as bibliotecas de manipulação das 

estruturas de pilha, fila e lista ligada são desenvolvidas pelos 

alunos, apesar da linguagem Java já possuir tais bibliotecas. Isso 

visa garantir que o aluno exercite cada um os conceitos e as 

formas de manipulação envolvidas nas estruturas.  

O processo de aprendizagem baseado na construção do objeto de 

aprendizagem se dá nas diversas etapas e descritas a seguir.  
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Jogo com o baralho físico: o professor apresenta ao aluno as 

regras do jogo e demonstra a aplicação utilizando-se de um 

baralho.  

Associação dos elementos do jogo aos conceitos de estrutura de 

dados: o professor introduz os conceitos de pilha, fila, lista ligada 

e recursividade ilustrando a sua aplicação ao jogo. Nesse 

momento, os conceitos são abordados de maneira superficial. Os 

alunos são convidados a jogar por alguns instantes e discutir entre 

si o processo envolvido no jogo.  

1. Estudo dos algoritmos das estruturas de dados: o professor 

aprofunda os conceitos estudados e constrói, junto com os 

alunos, os algoritmos de cada uma das estruturas envolvidas. 

Os alunos são convidados a, novamente com o baralho, 

realizar o teste de mesa, isto é, verificar a eficiência dos 

passos do algoritmo em uma situação real ou simulada.  

2. Implementação (construção) dos algoritmos das estruturas de 

dados em linguagem de programação: o professor solicita aos 

alunos que desenvolvam os algoritmos em uma linguagem de 

programação, no caso a linguagem Java. Nessa etapa, ocorre a 

integração entre a disciplina de estrutura de dados e 

linguagem de programação. Os alunos são convidados a 

validar a eficiência de cada um dos algoritmos isoladamente, 

sem as estratégias do jogo Paciência.  

3. Associação da lógica do jogo aos conceitos de estruturas de 

dados: o professor introduz a lógica do jogo, aplicando as 

estruturas de dados estudadas e desenvolvidas para integração 

dos algoritmos para o funcionamento do jogo.  

4. Implementação e integração dos algoritmos em linguagem de 

programação.  

5. Desenvolvimento da interface do jogo.  

6. Realização dos testes e melhorias.  

Após o desenvolvimento do projeto paciência em uma linguagem 

de programação, é possível que os alunos possam divertir-se com 

um jogo construído por eles mesmos. É uma forma de valorização 

do aprendizado de cada aluno, pois eles poderão dizer que 

desenvolveram algo que realmente pode ser utilizado 

posteriormente. É uma forma de garantir um aprendizado mais 

prazeroso e significativo do que desenvolver algoritmos que 

apenas aplicam os conceitos sem algum produto final.  

5. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 
PROJETO PACIÊNCIA 
O Projeto Paciência é um desafio concreto para se colocar em 

prática os conceitos de Estruturas de Dados, respeitando suas 

características de desenvolvimento e utilizando todos os recursos 

conceituais previstos para a manipulação dos dados de cada uma 

delas. A metodologia de construção do objeto de aprendizagem 

será apresentada na forma como os professores abordaram cada 

tópico e que será ilustrado por meio de linguagem algorítmica e 

de imagens. 

No início do desenvolvimento do Projeto Paciência, os alunos 

identificam como é a manipulação de dados que, neste caso, são 

representados pelas cartas do baralho como uma variável 

composta de número e naipe. Neste momento, o conceito de 

registro é apresentado para o aluno, conforme ilustrado na Figura 

2. 

 

Figura 2. Definição do registro para representação da carta 
 
A partir da especificação da variável Carta, os professores 

sugerem que os alunos utilizem um vetor (array), uma estrutura 

que permite o armazenamento de n elementos do mesmo tipo de 

dado, para armazenar as 52 cartas do baralho. Na Figura 3, é 

possível entender como estará representada o armazenamento do 

baralho. 

 

Figura 3. Representação do vetor que armazenará o baralho 
 
A cada nova partida do jogo, o baralho necessita ser embaralhado, 

isto é, as cartas no vetor precisam ser misturas aleatoriamente. 

Para embaralhar as cartas, os alunos aplicam o conceito de 

recursividade. O conceito de recursividade é de difícil assimilação 

por parte dos alunos e este desenvolvimento os auxilia na 

compreensão do processo. A Figura 4 apresenta a função, em 

pseudocódigo, que embaralha o vetor, apresentando o processo 

recursivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Representação da Recursividade 

 
O próximo passo é discutir como acontece a manipulação dos 

dados. A primeira estrutura apresentada é a Pilha e cuja aplicação 

pode ser observada na Figura 5. Na estrutura de Pilha, as 

informações são armazenadas na ordem inversa à sua inserção, ou 

seja, o primeiro elemento a ser inserido é o último a sair. Após 

entender o conceito, os alunos discutem o algoritmo para o seu 

desenvolvimento em termos computacionais. 

 
 

Figura 5.  Representação das Pilhas do Jogo 
 
É importante deixar claro que o jogo em si ainda não está sendo 

construído, apenas os conceitos estão sendo desenvolvidos e, após 
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o estudo de todas as estruturas envolvidas, a lógica do jogo será 

desenvolvida para torná-lo funcional.  

A próxima estrutura a ser estudada é a Fila cuja lógica do jogo 

está ilustrada na Figura 6. Na estrutura de Fila, o primeiro 

elemento que entra é o primeiro a sair. 

 

 
Figura 6. Representação da Fila do Jogo 

 
Enfim, o conceito de lista ligada é apresentado conforme 

representada na Figura 7. Diferente do vetor, as informações em 

uma lista ligada estão organizadas de maneira esparsa na memória 

do computador, por este motivo, as informações precisam estar 

ligadas umas às outras. Para isso, cada elemento deve saber quem 

são os seus antecessores e quem são os seus sucessores. 

  

 
Figura 7. Representação de Lista Ligada 

 
Um registro para representação de um “nó” para armazenamento 

de uma carta pode ser visto na Figura 8. 

 

 

Figura 8. Representação de um Nó 
 

Em um vetor é possível armazenar uma quantidade limitada de 

elementos ao número de posições que ele possui, isso é definido 

na sua declaração. Em uma lista ligada não existe esta limitação 

uma vez que não existe um “contêiner” para armazenamento dos 

elementos. Ao abordar este tópico o professor explica o conceito 

de “nó”. O “nó” é um registro, adicionado dos campos para 

armazenamento da referência ao antecessor e ao sucessor 

conforme ilustra-se na Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Lista Ligada – Antecessor e Sucessor 

 
Uma lista ligada aceita a manipulação aleatória dos dados, 

permitindo que inserções e remoções sejam realizadas em 

qualquer posição.  

A partir do momento em que as estruturas de dados foram 

estudadas e desenvolvidas, inicia-se o processo de implementação 

das estruturas, bem como, das regras lógicas do jogo. Para o início 

do jogo, as cartas do baralho devem ser distribuídas em sete listas 

ligadas, conforme ilustrado na Figura 10. 

 
Figura 10. Representação da Lista Ligada do Jogo 

  

As demais cartas que não foram distribuídas nas listas 

anteriormente mencionadas devem ser agrupadas para que possam 

ser exibidas e utilizadas de forma que a primeira carta inserida 

seja a primeira a ser retirada. Além disso, pela necessidade do 

jogo, ao inserir uma nova carta nesse agrupamento, a mesma deve 

ser agrupada depois de todas as outras, evidenciando a estrutura 

FILA (FIFO – First in/First out, primeiro a entrar, último a sair).  

Durante o jogo, conforme as cartas são manipuladas, elas são 

organizadas por naipe em quatro blocos que são criados através 

das estruturas de dados PILHAS. Pilhas são estruturas de dados 

que seguem o conceito de LIFO (Last in/First out, tradução: 

último que entra, primeiro que sai).  

Durante o desenvolvimento do jogo, as estruturas de filas, pilhas e 

listas ligadas trocam informações entre si, assim, a lógica de como 

as informações são enviadas de uma para outra estrutura segue as 

regras do jogo, sendo este o motivador para o aprendizado das 

estruturas de dados e o que facilita a sua implementação.  

Em uma última etapa, os alunos desenvolvem a interface do jogo, 

envolvendo o conteúdo da disciplina Linguagem de Programação, 

entre outros, a orientação a objetos e interface com o usuário.  

O desenvolvimento de exercícios isolados para o aprendizado dos 

conceitos de estruturas de dados torna-se vazias de significado 

concreto e sem um desafio de relacionar o que está sendo 

exercitado om uma situação-problema. Esta forma não incentiva 

 

Lista de “nós” 
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os alunos ao estudo contínuo e aprofundado de cada um dos 

assuntos. O Projeto Paciência teve como objetivo preencher essa 

lacuna, com objetivos que foram construídos em conjunto com os 

alunos, que assumem o papel de desenvolvedores participantes 

ativos de um projeto complexo e com etapas de entregas pré-

estabelecidas, de forma a maturar o conhecimento abordado em 

Estruturas de Dados. É uma proposta motivadora em sua 

complexidade que, segmentada em entregas factíveis, elevam sua 

dificuldade em cada etapa alcançada. 

6. RESULTADOS OBSERVADOS PELOS 
ALUNOS 
Os estudantes de tecnologia e bacharelado na área da computação 

desenvolveram, na disciplina Estruturas de Dados, um objeto de 

aprendizagem nomeado Projeto Paciência. A partir de relato dos 

próprios alunos, observou-se que eles compreenderam os 

conceitos de recursão, pilha, fila e lista ligada aplicados no 

desenvolvimento do projeto. Os alunos perceberam que deixaram 

de desenvolver algoritmos isolados para cada um dos assuntos e, 

apesar de continuar a desenvolver os mesmos algoritmos, agora 

eles desenvolviam para um objetivo único, o jogo funcionar.  

Os alunos perceberam que podem aprender cada um dos 

conteúdos de diferentes formas, porém complementares. Eles 

entenderam que a partir da teoria era possível entender o 

funcionamento das estruturas de dados e do seu desenvolvimento 

em pseudocódigo. Em seguida, em laboratório de informática, os 

estudantes reproduziam o conteúdo das aulas teóricas, mas agora 

na linguagem Java. Essa metodologia desenvolveu, nos alunos, a 

percepção da importância, não só da aplicabilidade, mas da 

transformação, feitas por eles, de algo que fosse realmente 

funcional.  

Os estudantes relatam que, em relação ao aprendizado, a 

existência de um objetivo já estabelecido fez com que eles 

adquirissem um conhecimento diferenciado para solucionar os 

diferentes erros que não ocorreriam no desenvolvimento de 

algoritmos isolados das estruturas de dados.  

Os alunos perceberam que, com o Projeto Paciência, eles 

desenvolveram uma lógica diferenciada e mais apurada pela 

necessidade de agrupar todo o conteúdo de Estruturas de Dados 

em um único objetivo, o que se fazia necessário uma compreensão 

inicial do conteúdo para a aplicação posterior. Além disso, houve 

a necessidade de se organizar para conectar o conteúdo aprendido 

com a lógica do jogo paciência, pois se alguma funcionalidade 

não fosse desenvolvida corretamente, o restante do projeto 

poderia ser comprometido.  

Como os estudantes foram desafiados a buscar diferentes formas 

de pensar, cada um deles, dentro de suas capacidades, eram 

capazes de aplicar uma mesma estrutura de dados, porém com 

diferentes ideias, sem que deixassem de respeitar o projeto inicial 

e mantivessem o escopo da disciplina. Essa forma de 

desenvolvimento criou um ambiente cooperativo entre os alunos, 

de forma que eles trocavam seus conhecimentos e ideias na 

tentativa de se auxiliarem no desenvolvimento de cada nova tarefa 

e melhorar o que já estava desenvolvido. Nesse sentido, os 

professores passaram a ser colaboradores ao invés de serem os 

centralizadores do conhecimento, colaborando com novas ideias e 

alinhando-as com as dos alunos. 

No processo avaliativo da disciplina, pode-se perceber uma 

evolução considerável nos conceitos obtidos pelos alunos no 

passar dos semestres em que o projeto paciência vem sendo 

desenvolvido. Este ganho de conhecimento pelos alunos pode ser 

observado na Figura 11. 

 

Figura 11. Evolução avaliativa em estruturas de dados. 

Em análise do gráfico, pode-se perceber que desde que o projeto 

tem sido desenvolvido no primeiro semestre de 2009 até a última 

análise realizada no segundo semestre de 2013, apenas 30% dos 

alunos assimilavam o conceito de recursão sem o 

desenvolvimento do projeto paciência enquanto que 69% dos 

alunos assimilaram o mesmo conceito, porém com o projeto 

paciência totalmente reestruturado em seu desenvolvimento, pois 

com o passar dos semestres, o projeto paciência foi aos poucos 

sendo lapidado, a partir de sugestões dos estudantes, para a 

obtenção dos melhores resultados. O mesmo pode ser observado 

no conceito de pilha cujo crescimento de aprendizagem subiu de 

52% para 80%, no conceito de fila que subiu de 46% para 74% de 

no conceito de lista ligada que subiu de 43% para 65%.  

Ainda espera-se continuar o trabalho de desenvolvimento do 

projeto paciência de forma a conquistar 100% do aprendizado dos 

alunos para cada um dos conceitos de estruturas de dados 

pertinentes ao projeto.  

7. CONCLUSÕES 
Uma das vantagens do avanço da tecnologia é poder utiliza-la na 

construção de objetos de aprendizagem que garantam que 

conceitos da disciplina Estruturas de Dados possam ser 

assimilados pelos estudantes garantindo o desenvolvimento de 

competências e habilidades mínimas da disciplina.  

A partir do desenvolvimento do objeto de aprendizagem Projeto 

Paciência, pelos alunos, observa-se que o aprendizado de um 

conteúdo abstrato pôde ser realmente entendido de forma lúdica. 

A construção do aprendizado, neste caso, se deu pela construção 

do jogo de baralho usando uma linguagem de programação e, 

principalmente, pelo entendimento das regras do jogo utilizando 

um baralho físico com as suas 52 cartas e de sua manipulação para 

entender as regras do jogo e aplicá-la aos conceitos de recursão, 

pilha, fila e lista ligada.  

Enfim, os estudantes puderam manusear e verificar os conceitos 

de Estruturas de Dados que, depois de aprendidos de forma 

lúdica, foram aplicados no desenvolvimento do Projeto Paciência. 

Depois disso, os estudantes ainda puderam jogar o jogo que foi 

construído por eles mesmos. Um sentimento de jogar um jogo 

desenvolvido por eles próprios os tornam satisfeitos e 

interessados, de forma a garantir o aprendizado.  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

62

O Projeto Paciência proporcionou, aos estudantes, o entendimento 

de um problema bastante elaborado, mas que, a partir da pesquisa, 

da discussão da solução em grupo, dos erros e dos acertos, 

resultou na descoberta de uma metodologia própria dos alunos. E, 

após o seu desenvolvimento e a sua conclusão, foi um 

significativo ganho não só no campo educacional, mas no 

profissional de cada um dos estudantes envolvidos. 
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RESUMO 
A partir do desenvolvimento de páginas e sistemas Web, a 

Internet passou a caracterizar-se como um instrumento 

indispensável na busca de novos conhecimentos. Entretanto, em 

algumas situações os recursos oferecidos na Internet não 

contemplam a acessibilidade para todos. Há pessoas que têm 

necessidades especiais e que, seguidamente, apresentam 

dificuldades de aproveitamento desses recursos. Com o objetivo 

de reduzir as barreiras são apresentadas novas funcionalidades 

para um editor de textos acessível com base nas Recomendações 

de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.0). Para 

identificar e validar recursos úteis para o editor foram realizados 

testes de usabilidade com usuários cegos. O produto deste 

trabalho é disponibilizado como software livre e pode ser 

utilizado por grupos de pesquisas na área de acessibilidade. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.2 [User Interfaces]: Evaluation/methodology.  

General Terms 
Measurement, Verification, Experimentation. 

ABSTRACT 
Since of the development of many pages and web systems, the 

Internet has been featured as a necessary instrument to new 

knowledge search. However, at some situations the Internet has 

offered resources that do not cover the accessibility to all. There 

are people who have special needs and they find it difficult to use 

these resources. With the goal of reducing these limits, it is 

presented the new features to an Accessible Text Editor, based on 

the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). To 

identify and validate useful features to the editor were conducted 

usability test with blind users. The result of this job is provided as 

free software and it can be used by research groups about the 

accessibility. 

Keywords 

Accessibility, Accessible Text Editor, Usability Test. 

1. 1. INTRODUÇÃO 
O conceito de inclusão social promoveu a inserção das pessoas 

com deficiência (PcD) no mercado de trabalho, na educação 

básica e no ensino superior. Algumas iniciativas do Governo 

Federal Brasileiro como Lei de Cotas (Lei 8.213, de 24 de julho 

de 1991)- que obriga as empresas públicas e privadas a destinar 

um percentual das vagas de trabalho para estas pessoas, a gradual 

extinção das classes especiais nas escolas públicas que eram 

destinadas às crianças com necessidades educacionais especiais 

(NEE's)-, e a inclusão das crianças com NEE's nas salas de aula 

regulares (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394, 

1996, art. 58); estão contribuindo para a inclusão das pessoas com 

necessidades especiais na sociedade [1]. 

Com o mesmo propósito, o Consórcio World Wide Web (W3C - 

World Wide Web Consortium) criou a Iniciativa de 

Acessibilidade na Web (WAI - Web Accessibility Initiative) para 

discutir e arquitetar ações para o favorecimento da acessibilidade 

na Web. O consórcio publicou as Recomendações para Conteúdo 

Acessível na Web (WCAG - Web Content Accessibility 

Guidelines), que reúne diversas considerações que visam tornar o 

conteúdo Web acessível. Segundo a pesquisa realizada pelo 

W3C.BR/NIC.br intitulada "Dimensões e características da Web 

brasileira: um estudo do .gov.br" apenas 2% das páginas Web 

governamentais brasileiras são acessíveis, aderentes ao e-MAG – 

Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico que é orientado 

por padrões internacionais como a WCAG [2] [3]. 

Em um contexto que reúne a Educação e a Web, os Ambientes 

Virtuais/Digitais de Aprendizagem contribuem como suporte na 

aprendizagem oferecendo ferramentas que auxiliam na construção 

do conhecimento, produção coletiva e relacionamentos 

interpessoais. Dentro dos desafios de incluir sem excluir, a 

Tecnologia Assistiva (TA) fornece ferramentas que apoiam PcD a 

desempenharem suas atividades escolares e profissionais. 

Considerando que a educação é uma das iniciativas que mais pode 

proporcionar resultados positivos em relação à inclusão, os 

ambientes digitais despontam como espaços compartilhados de 

aprendizagem. No entanto, para que esses ambientes possibilitem 

criar espaços ricos de construção e de convivência, é necessário 

que sejam aperfeiçoados e possam garantir a autonomia e o acesso 

a todas as pessoas, sem nenhum tipo de obstáculo a estes ou 

dentro destes ambientes. 

O objetivo do presente trabalho foi identificar um editor de texto 

acessível Web conforme a recomendação WCAG, realizar testes 

de usabilidade de validação, desenvolver novas funcionalidades 

para o editor e averiguar os recursos desenvolvidos com novos 

testes de usabilidade. O editor de texto escolhido foi o CKEditor. 

Dentre os critérios para eleger o editor, considerou-se: permitir a 

integração com outros ambientes Web, manter os princípios do 

software livre e utilizar as mesmas tecnologias e recursos 

computacionais do ambiente Eduquito, ambiente digital/virtual de 

aprendizagem idealizado pelo Núcleo de Informática na Educação 

Especial (NIEE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), projetado para operar como ambiente de inclusão sócio 

digital, oferece recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva 

para pessoas com deficiência auditiva, visual, pessoas não 

alfabetizadas, entre outras [4] [5]. 

Os requisitos implementados para o editor de texto, de forma a 

suprir as necessidades dos usuários que possuem deficiência 

visual, foram levantados em: entrevistas com a equipe do NIEE, 

testes com usuário cego, conhecimento apropriado na pesquisa 
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sobre acessibilidade e nos documentos da WCAG. Estes 

requisitos foram validados através de testes de usabilidade com 

usuários cegos. 

O presente artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 

explora o assunto usabilidade fornecendo características para uma 

boa interface com usuário e algumas regras que podem ser 

aplicadas em design universal. A seção 3 introduz o assunto 

editores de texto acessíveis para Web, faz uma comparação e 

apresenta os passos percorridos para a identificação, especificação 

e implementação de melhorias para o CKEditor. Na seção 4 são 

apresentados os testes realizados com usuários cegos, para 

averiguação das melhorias desenvolvidas para o CKEditor. Por 

fim, as considerações e trabalhos futuros. 

 

2. 2. ACESSIBILIDADE E DESIGN 

UNIVERSAL 

Segundo Nielsen [6], a facilidade de aprendizado, a eficiência de 

uso, a facilidade de memorização, a baixa taxa de erros e a 

satisfação subjetiva são os cinco atributos da usabilidade. 

Conforme o autor, quando usuários inexperientes conseguem 

atingir resultados desejados em um curto espaço de tempo, então 

um sistema é dito como de fácil aprendizado. O autor também 

descreve alguns princípios como a previsibilidade, a familiaridade 

e o poder de generalização como sendo conceitos relacionados à 

facilidade de aprendizado. A previsibilidade é a característica em 

que o usuário, através do histórico de experiências passadas, 

consegue determinar resultados para uma interação futura no 

mesmo sistema. A familiaridade refere-se aos modelos mentais 

construídos na utilização de experiências anteriores em outros 

sistemas ou no mundo real, para determinar ações no aprendizado 

de um sistema. A generalização é a capacidade de o usuário 

estender conhecimentos adquiridos em um sistema para outros 

sistemas análogos [6]. 

De acordo com [7], quando se trata da Web, uma página deve 

reunir cinco boas práticas para certificar que os usuários possam 

compreendê-la o máximo possível: 

1. Hierarquia clara: manter a hierarquia para cada página de 

Internet, com a clareza e a precisão do relacionamento entre 

os elementos. 

2. Convenções: utilizar convenções para que o usuário não 

precise pensar para descobrir onde está o elemento que 

procura, pois já possuirá o modelo mental da convenção. 

3. Áreas claramente definidas: permitir aos usuários decidir, de 

forma rápida, quais áreas da página focar e quais podem 

ignorar sem perdas. 

4. Deixar óbvio o que pode ser alterado: a interface pode 

auxiliar os usuários tornando óbvio o que eles podem fazer, 

guiando o usuário a utilizar os elementos de interesse, como 

botões de pesquisa, links sobre imagem, entre outros. 

5. Manter a confusão no menor nível possível: para [7] há dois 

tipos de confusão, uma ocorre quando há excesso de coisas 

que o usuário pode realizar, quando tudo na página chama 

muito atenção; a outra é a confusão de segundo plano, quando 

a página possui elementos que causam distrações ao usuário. 

Quando se fala sobre design universal (termo adotado no 

desenvolvimento de diferentes produtos, que tem origem na área 

da Arquitetura para conceituar obras que oferecem os mesmos 

benefícios a todas as pessoas que a utilizam) amplia-se as 

possibilidade de usabilidade. Conforme [8], o design universal 

pode ser caracterizado como: o cuidado no processo de criação de 

produtos, no sentido de que esses produtos sejam comercialmente 

acessíveis a indivíduos portadores das mais variadas 

competências, em diferentes e múltiplas situações cotidianas. 

Entretanto, levando em consideração a enorme possibilidade de 

situações do dia-a-dia e o vasto campo de capacidades dos 

indivíduos, o design universal preocupa-se em proporcionar o 

acesso ao produto ao maior número possível de pessoas. De forma 

geral é possível afirmar que são duas as preocupações que 

recebem enfoque no design universal: 

1. A flexibilidade no desenvolvimento de produtos, no sentido 

de que possam ser utilizados sem a necessidade de 

modificações ou do uso de tecnologias assistivas. 

2. O desenvolvimento de produtos adaptáveis a tecnologias 

assistivas, visando seu uso por aquelas pessoas que não 

possuem a possibilidade de acesso e uso desses produtos de 

outra forma. 

Uma das exigências do design universal no desenvolvimento de 

um produto é que todas as informações sejam percebidas mesmo 

sem a visão, audição, habilidade normal de leitura e aprendizado, 

percepção de cores, e sem causar distúrbios mentais [8]. Assim, 

enquanto o design universal preocupa-se com a universalização de 

uso dos produtos comercializados, o design acessível preocupa-se 

também com a adaptação desses produtos para que possam ser 

utilizados e auxiliem aqueles indivíduos que apresentam alguma 

limitação. Seria, na realidade, uma troca de benefícios entre os 

dois: enquanto pessoas com deficiência podem se beneficiar das 

características do design universal, os demais indivíduos também 

podem beneficiar-se das características do design acessível como, 

por exemplo, utilizando as rampas de acesso para a passagem de 

carrinhos de bebês e de compras. 

Um software pode ser considerado acessível a uma pessoa, se 

essa, independentemente de suas limitações, conseguir utilizá-lo, 

realizar as mesmas funções e atingir os mesmos resultados que 

outras pessoas sem necessidades especiais, com conhecimentos e 

treinamento semelhantes. Desta maneira, a acessibilidade 

determina a competência de um sujeito acessar e usar um produto 

de modo eficaz e eficiente, atingindo resultados equivalentes por 

meios diversos. 

O design acessível encontra na iniciativa WAI o apoio para tornar 

a Web mais acessível para pessoas com deficiência, incluindo 

cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, dificuldades de 

aprendizagem, limitações cognitivas, limitações de movimentos, 

incapacidade de fala, fotossensibilidade e suas combinações. A 

WAI promove a padronização de melhorias de acessibilidade 

através de recomendações reunidas em três diretrizes [9]: 

1. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): designada 

aos desenvolvedores de páginas Web que queiram aplicar em 

seus sites recursos de acessibilidade. 

2. User Agent Accessibility Guidelines (UAAG): destinada aos 

desenvolvedores de Web Browsers Players de Mídia, além de 

apresentar perspectivas das tecnologias assistivas. 

3. Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG): orienta 

fabricantes de Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) 

a implementarem funcionalidades que auxiliam o 

desenvolvedor de conteúdo a seguir as recomendações 

especificadas na WCGA. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

65

Essas diretrizes descrevem as características necessárias para o 

alcance de diferentes níveis de acessibilidade e, incluem listas de 

referência e técnicas de implementação. Também desenvolvem 

técnicas de melhorarias das ferramentas de avaliação e reparação 

de sites através do trabalho da Evaluation and Repair Tools 

Working Group (GTERT) [9]. 

Como forma de atender às diversas necessidades do universo de 

pessoas e organizações que utilizam o WCAG, a WAI 

disponibiliza vários níveis de abordagem. A estrutura deste 

documento está organizada da seguinte forma [9]: 

• Princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto. 

Estes princípios formam a base para que o acesso a conteúdos 

da Web por todas as pessoas seja possível. 

• Recomendações: para cada um dos princípios há um conjunto 

de recomendações. São doze recomendações para todos os 

princípios que, se forem seguidas, tornam o conteúdo mais 

acessível aos usuários com diferentes incapacidades.  

• Critério de sucesso: servem como métricas para medir o nível 

de conformidade com a WCAG 2.0. Os critérios podem ser 

testados através de ferramentas e da avaliação humana. Com 

isso, é possível determinar se um critério de sucesso foi 

cumprido e com qual grau de confiança. Para diferenciar os 

níveis de conformidade com estes critérios, foram criados os 

níveis de classificação: A (o menos elevado), AA e AAA (o 

mais elevado). A W3C criou logos que exprimem esta 

classificação para serem adicionados aos sites. 

• Técnicas de tipo Suficiente e de tipo Aconselhada: para cada 

uma das recomendações e critérios de sucesso existem 

técnicas de carácter informativo. A primeira é dita suficiente 

por garantir o cumprimento dos critérios de sucesso e a 

segunda vai além do que é requerido para o cumprimento dos 

critérios de sucesso. 

O projetista de sistemas Web que seguir as recomendações 

disponibilizadas no WCAG 2.0 promoverá a inclusão de mais 

pessoas, aumentando o alcance do seu produto. Este trabalho 

segue as recomendações na construção de recursos para um editor 

de texto Web, já que o intuito é possibilitar que o editor possa ser 

integrado a Ambientes Virtuais/Digitais de Aprendizagem, que é 

uma ferramenta da Web. Os recursos de acessibilidade que foram 

utilizados para implementar as melhorias descritas na seção 3, 

seguiram as recomendações do documento WCAG 2.0. 

3. 3. EDITOR DE TEXTOS ACESSÍVEL 
Um dos objetivos deste trabalho foi escolher um editor de texto 

acessível para Web e aplicar melhorias de acessibilidade e 

usabilidade, ou seja, preocupar-se com seu design universal. Foi 

feita uma análise comparativa entre os editores CKEditor 4 e 

TinyMCE 3.x e, com base nesta análise, o editor de texto para 

Web CKEditor foi escolhido por contemplar todas as 

características necessárias para este trabalho, como:  

• Compatibilidade com as tecnologias JavaScrip, Java e PHP 

que são empregadas no desenvolvimento do Eduquito. 

• Corretor ortográfico para Português do Brasil. 

• Compatibilidade com os navegadores: Mozilla Firefox, 

Internet Explorer, Opera, Safari e Chrome. 

• Conformidade com as recomendações de acessibilidade da 

W3C. 

• Acesso aos recursos gráficos por teclado. 

• Aplicação WYSIWYG. 

• Open Source. 

• Documentação do código fonte e manuais de apoio para 

desenvolvedores. 

• Compatibilidade com leitores de tela. 

• Sem dependências de tecnologia. 

A versão avaliada foi a CKEditor 4.1.2 [10]. Trata-se de um editor 

de texto para Web WYSIWYG que disponibiliza os recursos mais 

populares já consolidados nos editores para desktop e pode ser 

facilmente incorporado a uma página Web. Uma das principais 

características do editor é a compatibilidade com tecnologias de 

servidores e navegadores como: Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Safari e Opera. O CKEditor é um 

projeto open source distribuído sob as licenças General Public 

License (GLP), Lesser General Public License (LGPL) e Mozilla 

Public License respectivamente (MPL). 

O CKEditor (Figura 1) contempla padrões de recomendações de 

acessibilidade da WCAG1.0 e WCAG2.0. O editor é compatível 

com o leitor de tela Jaws versão 14, homologada com o navegador 

Firefox versão 21, possui compatibilidade com o recurso Thema 

Alto Contrast dos navegadores Firefox versão 21 e Internet 

Explorer versão 9. Para utilização com dispositivos móvel ele é 

compatível com o iPhone e iPad, utilizando o sistema operacional 

iOS6, embora a comunidade reconheça que a usabilidade precisa 

ser melhorada [10]. 

 

 
Figura 1. Figura 1. Editor de Texto CKEditor versão 4.1.2 com 

todas ferramentas. 
 

A seguir, apresenta-se os passos percorridos para a identificação, 

especificação e implementação das melhorias para o CKEditor. 

3.1 3.1 Identificação 
Para o levantamento dos requisitos de melhoria foram utilizadas 

quatro abordagens: 

(1) realização de testes de usabilidade com usuário com boa visão 

utilizando venda nos olhos,  

(2) realização de teste de usabilidade com usuário cego,  

(3) entrevista com o NIEE,  

(4) recomendações do W3C (descrito na seção 2). 

No teste de usabilidade com usuário sem cegueira utilizando 

venda nos olhos (1) o objetivo foi compreender as barreiras 

enfrentadas por pessoas cegas ao utilizarem um editor de texto, 

quais recursos que favorecem a acessibilidade e usabilidade na 

interação com o computador. Para realização do teste, o usuário, 

autor deste trabalho, teve seus olhos vendados e realizou algumas 

tarefas como: acessar a área de edição do editor de texto, 

encontrar informações na caixa de diálogo de ajuda de 
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acessibilidade, utilizar algumas ferramentas como, negrito e 

itálico, entre outras atividades. O aprendizado com esta 

experiência auxiliou no entendimento dos recursos de 

acessibilidade, bem como, na elaboração dos testes com usuários 

cegos e na condução da entrevista com o grupo de pesquisa. 

A entrevista com o NIEE (3) -grupo de pesquisa que desenvolve o 

Eduquito- teve como finalidade especificar as características e 

funcionalidades que contemplassem as necessidades do ambiente 

digital de aprendizagem. O NIEE tem um sólido trabalho e produz 

conhecimentos na área de acessibilidade, o que foi muito útil para 

o levantamento e confirmação de requisitos de melhoria para o 

editor de texto. Foram realizadas duas reuniões: a primeira com os 

pesquisadores e a segunda com a equipe técnica de 

desenvolvimento do Eduquito. Na primeira reunião, os requisitos 

levantados nos testes com o usuário foram validados com os 

pesquisadores. Na conversa com a equipe técnica, foram 

identificadas as possiblidades de aplicação do editor acessível ao 

Eduquito e validadas as características técnicas de implementação.  

Na entrevista, reforçando o que já havia sido definido como 

prioridade para a implementação, foi solicitado que o editor 

atendesse às recomendações de acessibilidade contidas no 

documento WCAG 2.0. Outro requisito exigido na entrevista foi 

de que as melhorias implementadas devessem ser disponibilizadas 

em forma de plugin, ficando independente do código-fonte 

original, e que deveriam ser disponibilizadas para a comunidade 

que desenvolve o CKEditor. 

O teste com o usuário cego (2) resultou nos novos requisitos 

implementados para o CKEditor. Para o planejamento e aplicação 

do teste, seguiram-se as recomendações de autores da área de 

usabilidade como [6], [7] e [8]. O método contempla os seguintes 

passos: 

1. Plano de teste e script: trata da organização e planejamento 

do teste, assim é elaborado o plano de teste (que contempla: 

objetivo, local, duração, suporte, recursos, perfil do usuário, 

agendamento do teste, entre outros itens) e o script (roteiro 

para a condução do teste). O script inclui etapas como: (a) 

apresentação, (b) ambientação inicial, (c) tarefas e (d) 

perguntas de encerramento [7]. 

2. Teste de Compreensão: o editor de texto é apresentado para o 

usuário e é analisado se o mesmo consegue compreender a 

proposição do editor, sua organização e funcionamento. 

3. Teste de Tarefas-chave: o usuário realiza tarefas 

predefinidas. A realização da tarefa evidencia os problemas 

de usabilidade e acessibilidade. Neste momento o usuário 

também contribui com o levantando de requisitos e 

sugestões. 

4. Classificação dos problemas encontrados: ruído (diminuição 

do desempenho na realização de uma tarefa), obstáculo 

(quando ao realizar uma ação, o usuário faz várias tentativas, 

mas consegue aprender e executar a tarefa) e barreira 

(quando na interação com o sistema, o usuário esbarra no 

problema sucessivas vezes e não aprende a suplantá-lo) [8]. 

Na aplicação das estratégias metodológicas procurou-se seguir as 

orientações defendidas por [11] e [12], sobretudo naquilo que 

concerne à relação entre aplicador do teste e o participante. 

Entende-se que a simetria é condição básica para a condução de 

qualquer estudo, já que a fabricação de fatos é sempre resultado 

de um agenciamento entre humanos e não humanos. Ser simétrico 

em pesquisas com participantes humanos, entre outras coisas, 

implica em considerar a legitimidade da participação do sujeito 

como coautor das considerações realizadas. 

Os relatos a seguir descrevem as atividades executadas com o 

usuário durante os experimentos com o editor. Tais relatos têm 

base nos registros das anotações, dos vídeos e das respostas 

coletadas durante as atividades, bem como nos comentários e 

sugestões feitos pelo usuário durante o teste. Desta forma, 

documentou-se todo o processo mantendo foco principal na 

interação, no comportamento do usuário e em seus comentários, 

para poder claramente identificar os pontos de fragilidade do 

editor. O teste foi aplicado com um usuário cego, o funcionário 

Cristian Evandro S., que trabalha no Núcleo de Ação Comunitária 

da Universidade de Santa Cruz do Sul. O usuário usa o 

computador no trabalho e em casa e com frequência navega na 

Internet. 

Para realização do teste foi reservado uma data e horário 

combinado com o usuário. Para facilitar a aplicação, utilizou-se o 

espaço onde o usuário trabalha e o computador que ele opera 

diariamente. Essa abordagem foi importante para que o usuário 

ficasse à vontade e o teste transcorresse de maneira natural. Como 

suporte computacional para realização do teste foi utilizado um 

computador com caixas de som (que possibilitasse escutar o leitor 

de tela), a gravação do áudio reproduzido pelo leitor, gravação das 

conversas com o usuário e anotações da interação do usuário com 

o editor de texto. O leitor de telas utilizado foi o NVDA versão 

2013.1.1, para capturar o áudio do microfone e capturar a tela do 

computador foi usado o software CamStudio versão 2.7, e o 

navegador era o Mozilla Firefox ESR 17.0.06. Todos estes 

softwares foram instalados no sistema operacional Microsoft 

Windows 7 versão ultimate 64 bits. 

Seguindo o script planejado, a sessão de teste iniciou com a etapa 

de apresentação (a) sobre o propósito do mesmo. Esse momento 

teve duração de 5 minutos. Na etapa de ambientação inicial (b) o 

usuário foi instigado a descobrir funcionalidades e recursos do 

editor, ele falava em voz alta tudo que estava pensando e 

justificava todas as suas ações. Neste momento, foram feitas 

algumas perguntas referentes à impressão que o usuário teve 

diante do primeiro contato com o editor. Este momento teve 

duração de 10 minutos. 

Ainda na etapa de ambientação, a avaliação inicial teve como 

objetivo descobrir se o editor de texto fornecia recursos 

suficientes para o usuário constatar que o conteúdo da página 

apresentada a ele se tratava de um editor de texto, além de 

possibilitar ao usuário encontrar a área de edição do editor. O 

usuário descobriu que se tratava de um editor de texto, mas teve 

dificuldades em encontrar a área de edição. Neste momento foi 

constatado um problema do tipo obstáculo, pois quando o foco 

estava na área de edição, houve um excesso de mensagens faladas 

pelo NVDA, causando confusão. A partir da terceira tentativa 

navegando com a tecla tab, o usuário acessou a área de edição e 

aprendeu do que se tratava. A sugestão de melhoria para este 

problema foi investigar se o excesso de mensagens resultou do 

texto fornecido pelo editor para o NVDA ou houve interferência 

do navegador. Como resultado da investigação, observou-se que o 

problema era do navegador. Também foi feita a comparação das 

mensagens em diferentes navegadores. Conforme o resultado da 

análise, o código do editor foi alterado para que, ao receber o foco 

do navegador, envie a mensagem para o NVDA de “Aplicação, 

editor de texto, área de edição”. 

Ainda na fase de ambientação, foi solicitado ao usuário que 

escolhesse uma tarefa usual para executá-la no editor. Nesse 

momento o usuário, além de executar a tarefa escolhida por ele, 
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realizou, por curiosidade, diversas tarefas que estavam previstas 

para a terceira etapa. Segundo [7], sempre que for possível, deve-

se deixar o usuário dar opinião na escolha da tarefa. Seguindo esta 

recomendação, o usuário não foi interrompido e as tarefas que 

seriam avaliadas na terceira etapa foram observadas nesta fase de 

ambientação, de modo a obter o máximo de naturalidade do 

usuário. 

O usuário escolheu colocar uma palavra em negrito e, para 

descobrir a tecla de atalho correspondente, tentou acessar a ajuda 

pressionando as teclas Alt + zero, conforme o aviso sonoro lido 

pelo NVDA quando o editor recebeu foco. Assim, ele pressionou 

a tecla Alt e a tecla zero do teclado numérico e a ajuda não foi 

exibida, então pressionou a tecla Alt e a tecla zero do teclado 

alfanumérico e obteve sucesso. Nesse momento foi detectado o 

problema do tipo ruído, caracterizado pela tentativa do usuário de 

utilizar a tecla zero do teclado numérico sem sucesso. A sugestão 

de melhoria foi possibilitar a utilização da tecla zero do teclado 

numérico, por ser mais facilmente encontrada, como foi 

constatado ao observar o usuário contar as teclas do teclado 

alfanumérico a partir da tecla um até a tecla zero. O usuário 

relatou que tem dificuldades de encontrar a tecla zero no teclado 

alfanumérico, pois não há nenhuma marcação no teclado que 

auxilie o usuário cego a encontrá-la. 

Após conseguir acessar a ajuda para acessibilidade do editor de 

texto, o usuário tentou encontrar o grupo da ajuda referente às 

teclas de atalho, mas não obteve sucesso, visto que possuía apenas 

a possibilidade de pular as linhas da ajuda com a tecla direcional 

para baixo e, como havia muitas linhas na ajuda, ele não 

conseguiu encontrar. A elevada quantidade de informações em um 

mesmo local se configurou em uma barreira, o usuário deixava o 

NVDA lendo a tela por um longo tempo. Como sugestão para 

organizar a ajuda, facilitando a procura pelos diversos assuntos, a 

tecla tab pode ser utilizada para percorrer grupos da ajuda. 

Na terceira etapa, o script previa a realização de tarefas (c). Esse 

momento teve duração de 20 minutos. Nessa etapa foram 

detectados problemas do tipo barreira, quando o usuário tentou 

alterar o tamanho da fonte e descobrir se a ferramenta negrito 

estava pressionada. As sugestões de melhoria foram: colocar a 

ferramenta “tamanho da fonte” como primeiro item do grupo e 

tornar mais clara a mensagem de ferramentas como o “negrito” 

quando recebe o foco.   

Para finalizar o teste algumas perguntas de encerramento (d) 

foram feitas ao usuário, como: sugestões de melhorias, 

comentários sobre o teste ou dificuldades encontradas. Esse 

momento teve duração de 5 minutos e foram feitos alguns 

questionamentos no intuito de validar problemas percebidos 

durante o teste e validar requisitos identificados em etapas 

anteriores. Algumas perguntas feitas foram: 

“Auxiliaria no processo de descoberta das teclas de atalho 

se estivessem descritas no texto disponibilizado ao NVDA 

quando a ferramenta recebe o foco na barra de ferramentas? 

(...). Visando diminuir o percurso realizado para descobrir a 

tecla de atalho de uma ferramenta e o percurso realizado 

para ativar ferramentas na barra de ferramentas, seria uma 

boa abordagem criar um pop-up, acessível via tecla de 

atalho, que serviria para consulta de teclas de atalho e 

seleção de ferramenta? (...).”  

Nessa etapa de perguntas de encerramento importantes melhorias 

foram definidas. O usuário observou que havia poucas teclas de 

atalho e sugeriu que fossem adicionadas para todas as 

ferramentas. Outras dificuldades e sugestões relatadas pelo 

usuário foram observadas durante as fases de ambientação e 

tarefas. O usuário aprovou a sugestão de criar o pop-up para 

pesquisa de teclas de atalho e sugeriu que mais ferramentas do 

editor de texto sejam contempladas com teclas de atalho. O pop-

up para pesquisa de teclas de atalho foi idealizada após estudos 

acerca de acessibilidade e usabilidade. Este pop-up permitirá que 

o usuário acesse a tecla de atalho de uma ferramenta. Outra 

sugestão do usuário foi permitir que editor disponibilizasse ao 

NVDA a tecla de atalho da ferramenta que recebe o foco.  

O relato do teste apresentado aqui é uma síntese das ocorrências 

do uso em cada etapa de teste, classificação dos problemas 

encontrados e sugestões de melhorias. O registro detalhado da 

sessão de teste com o usuário para identificação de requisitos para 

a melhoria do editor de texto pode ser encontrado em [13]. 

3.2 3.2. Especificação 
Com base na análise e nos dados obtidos na fase de identificação 

dos requisitos para a melhoria do editor de texto, de forma a 

suprir as necessidades dos usuários que possuem deficiência 

visual, foram definidos as novas funcionalidades para o editor, são 

elas:  

1. Melhorar a mensagem quando o editor de texto recebe foco. 

2. Tornar mais fácil a pesquisa e leitura da “Ajuda Para 

Acessibilidade”.  

3. Possibilitar a utilização da tecla zero do teclado numérico 

para acessar a ajuda utilizando tecla de atalho. 

4. Disponibilizar a descrição da tecla de atalho quando o botão 

receber foco na barra de ferramentas. 

5. Desenvolver caixa de diálogo com a lista de comando e suas 

teclas de atalho. 

6. Contemplar mais comandos com teclas de atalho. 

7. Reorganizar a barra de ferramentas. 

3.3 3.3. Implementação 
Os requisitos foram implementados de forma a resolver os 

problemas de acessibilidade e usabilidade detectados na etapa de 

identificação. A compatibilidade do CKEditor em diferentes 

navegadores, como descrito anteriormente, é referente a sua 

execução. Já a compatibilidade dos recursos de acessibilidade 

com navegadores e tecnologias assistivas são mais limitadas. 

Segundo o site do editor, os recursos de acessibilidade do 

CKEditor são compatíveis com o navegador Mozzila Firefox e o 

leitor de tela Jaws. Sendo assim, os recursos de acessibilidade 

implementados foram testados no Firefox. O desenvolvimento 

seguiu as recomendações do guia do desenvolvedor CKEditor, 

para que as modificações fossem disponibilizadas para a 

comunidade que mantem o editor de texto. 

Todas as ferramentas e funcionalidades foram criadas e 

organizadas em forma de plugins, o que facilita adicionar e 

remover recursos conforme a necessidade do desenvolvedor 

(Figura 2). A internacionalização está implementada em todos os 

plugins sendo uma das exigências para a comunidade aceitar 

plugins de quem queira contribuir. 

Outro conceito utilizado é de dialogs (caixas de diálogos), ou 

seja, os plugins podem cadastrar caixas de diálogo que são pré-

definidas. O código que compõem os comandos, ao serem 

executados, podem abrir estas caixas de diálogos. Para isso, o 

editor provê ferramentas que facilitam a criação de plugins 
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tornando a interface padronizada, o código reutilizável e de fácil 

entendimento. 

 

Figura 2. Código fonte do CKEditor. 
 

A seguir faz-se um breve relato dos requisitos implementados. 

1. Melhorar a mensagem quando o editor de texto recebe foco. 

Foi realizada uma comparação das mensagens 

disponibilizadas para o NVDA nos navegadores Firefox, 

Chrome e Internet Explorer. A Tabela 1 mostra esta 

comparação. Concluiu-se que o excesso de mensagens não é 

um problema no editor de texto. O navegador Chrome 

forneceu para o NVDA as informações corretas sem repetir 

palavras. Assim, esta melhoria não resultou em um requisito 

implementável, mas em uma investigação que contribui para 

a descoberta de um fato e a necessidade de melhorias na 

acessibilidade de navegadores Web. 

 

Tabela 1. Comparação das mensagens. 

Navegado
r 

Mensagem lida pelo NVDA 

Firefox 

editor de texto editor 1 editor de texto 

editor 1 frame internal 

pressione Alt+0 para ajuda editor de texto 

editor 1 Documento editável 

Chrome 
editor de texto editor 1 Documento 

editável Sessão editável em branco 

Internet 
Explorer 

editor de texto editor 1 editor de texto 

editor 1 

 

2. Tornar mais fácil a pesquisa e leitura da “Ajuda Para 

Acessibilidade”. Os grupos “Geral” e “Comandos” foram 

removidos já que causavam confusão e não agregavam 

informações relevantes ao usuário. Para eliminar o problema 

que foi classificado como barreira, a navegabilidade pelo 

conteúdo da ajuda foi alterada. Foram utilizadas as 

marcações de lista, item e descrição do item para exibir o 

conteúdo da ajuda. Desta maneira o usuário pode utilizar a 

tecla I para percorrer os itens da lista, saber a quantidade de 

itens e quando chegou ao final da lista. A lista de teclas de 

atalho foi removida, já que estava programada de forma 

estática, ou seja, não era atualiza caso alguma tecla de atalho 

fosse atribuída para alguma ferramenta ou alterada. Para a 

descrição das teclas de atalho na ajuda, adicionou-se um 

novo item que explica a existência da caixa de diálogo com a 

lista de teclas de atalho e como acessá-la. A Figura 3 mostra 

como a caixa de diálogo para ajuda de acessibilidade ficou 

após alteração. 

A mensagem disponibilizada ao NVDA quando a caixa de 

diálogo é aberta foi alterada da seguinte forma: “Conteúdos 

da Ajuda. Pressione ESC para fechar esta janela. Para 

navegar pelos grupos da ajuda, pressione L, para navegar 

pelos itens dos grupos, pressione I, para navegar linha a 

linha. Para voltar os grupos e seus itens, pressione a tecla 

SHIFT junto com as teclas I ou L. Você pode navegar 

livremente utilizando as setas para cima e para baixo”. 

Também foi alterada a ordem dos itens de modo que os 

primeiros sejam os mais relevantes para o usuário. Entende-

se que utilizar a barra de ferramentas e saber como encontrar 

a descrição das teclas de atalho é tarefa básica para que o 

usuário possa utilizar o editor de texto, por isso são os 

primeiros itens da lista. 

 

 

Figura 3. Novo item Lista de teclas de atalho na caixa de 
diálogo Instruções de Acessibilidade. 

 

3. Possibilitar a utilização da tecla zero do teclado numérico 

para acessar a ajuda utilizando tecla de atalho. Para atribuir 

teclas de atalho a algum comando, o editor possui um 

método que deve ser utilizado por programadores que 

queiram atribuir uma tecla de atalho o comando do seu 

plugin. Desta forma, a lista de teclas de atalho fica 

centralizada em um mesmo ponto do código favorecendo o 

reuso de código. Assim, foi possível buscar a listas de teclas 
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de atalho em várias implementações, de forma simples e 

atualizada. A Figura 4 mostra o código utilizado para 

configurar a tecla zero do teclado numérico para abrir a ajuda 

de acessibilidade. O primeiro parâmetro é o código ASCII1 

da tecla Alt, definida pela constante CKEDITOR.ALT, o 

segundo parâmetro é o código ASCII da tecla ZERO do 

teclado numérico, e por fim, o nome do comando que 

receberá a atribuição da tecla de atalho, que no caso é 

a11yHelp que corresponda a ajuda de acessibilidade. 

 

 
Figura 4. Atribuindo uma tecla de atalho para um comando. 

 

4. Disponibilizar a descrição da tecla de atalho quando o botão 

receber foco na barra de ferramentas. Para aumentar a 

possibilidade do usuário descobrir as teclas de atalho das 

ferramentas utilizando o menor percurso possível, foi 

adicionada a descrição da tecla de atalho na mensagem 

disponibilizada ao leitor de tela quando as ferramentas 

recebem foco. Quando o usuário acessa a barra de ferramenta 

é necessário que o editor forneça informações que possibilite 

ao usuário cego saber que está com o foco sobre um botão, 

qual o tipo de botão, o nome da ferramenta e o estado do 

botão (pressionado ou não pressionado). 

A WAI define diretrizes que possibilita fornecer todas estas 

informações ao usuário, desta forma recursos WAI-ARIA 

foram utilizados. Este requisito descreve que a tecla de 

atalho deve ser disponibilizada para o leitor de tela quando 

os botões da barra de ferramentas receberem foco. Para tal, 

foi alterado no código-fonte o atributo que armazena as 

teclas de atalho e foi adicionada a descrição na mensagem 

que é lida quando o botão recebe foco. Como resultado, na 

execução do editor, o código javascript verifica o atributo 

que define o estado do botão. 

 

5. Desenvolver caixa de diálogo com a lista de comando e suas 

teclas de atalho. A listagem das teclas de atalho foi 

implementada para estar sempre atualizada. Assim, serão 

exibidas apenas as teclas de atalho cuja ferramenta 

correspondente esteja disponível no editor de texto. Fornecer 

a tecla de atalho de uma ferramenta que não esteja disponível 

no editor causará confusão ao usuário cego, já que não 

saberá se a ferramenta realmente está disponível. A Figura 5 

apresenta como ficou a caixa de diálogo com a listagem das 

teclas de atalho. Inicialmente, a informação de teclas de 

atalho era a seguinte: “comando negrito, pressione Ctrl+B”. 

Entretanto, conforme sugestão dos usuários nos teste de 

validação das melhorias, foi retirada a formação do texto e 

deixada apenas a mensagem “Negrito, Ctrl+B”. 

Para alertar o usuário da existência deste recurso, foi 

adicionado junto à mensagem, que é disponibilizada ao leitor 

de tela quando o editor de texto recebe foco, a frase 

“Pressione Alt+1 para lista de teclas de atalho”. Também foi 

adicionado um item na “Ajuda de acessibilidade” que 

descreve este recurso e como acessá-lo. 

 

 

Figura 2. Figura 5. Caixa de diálogo com a lista de teclas de 
atalho. 

 

6. Contemplar mais comandos com teclas de atalho. Os 

comandos que possuem teclas de atalho são: desfazer, 

refazer, negrito, itálico, sublinhado e link. Foi atribuídas 

teclas de atalho para os comandos subscrito, sobrescrito, 

alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a direita, justificado, 

diminuir recuo, aumentar recuo. Para escolha das teclas de 

atalho, foram analisadase as teclas de atalho dos navegadores 

Firefox, Chrome, Internet Explorer e Safari de modo que as 

novas teclas de atalho não conflitassem com teclas de atalho 

destes navegadores. A Figura 6 mostra a lista de todos os 

comandos que receberam teclas de atalho. 

 

 
Figura 3. Figura 6. Lista de teclas de atalho. 

 

7. Reorganizar a barra de ferramentas. Usuários cegos 

utilizam, em sua maioria, o teclado para interagirem com a 

interface gráfica. Nesta lógica, o caminho mais rápido para 

alcançar uma ferramenta não é o caminho percorrido pela 

seta do mouse e sim a quantidade de teclas pressionadas 

para alcançar a ferramenta. A Figura 7 mostra a nova 

organização da barra de ferramentas. 
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Figura 4. Figura 7. Barra de ferramentas do CKEditor com 

nova ordenação. 
 

4. 4. TESTES COM USUÁRIOS CEGOS 
Esta seção descreve a análise dos testes realizados com objetivo 

de constar se as melhorias desenvolvidas eliminaram os 

problemas de usabilidade e acessibilidade encontrados no teste de 

avaliação. Para averiguar as melhorias implementadas, o teste 

elaborado segue as mesmas recomendações do teste aplicado na 

etapa de identificação. 

Os recursos computacionais utilizados para aplicar o teste foram: 

um notebook e um teclado de computador desktop (teclados de 

notebooks costumam ter padrões de teclas diferentes que pode 

dificultar a utilização pelo usuário). O leitor de tela utilizado foi o 

NVDA versão 2013.1.1, para capturar o áudio do microfone e 

capturar a tela do computador foi usado o software Camtasia 

versão 8, e o navegador utilizado o Mozilla Firefox ESR 17.0.06. 

Todos os softwares foram instalados no sistema operacional 

Microsoft Windows 7 versão ultimate 64 bits. 

Os usuários que auxiliaram nos testes foram Cristian Evandro S., 

Ricardo S. K. e Leonardo S. ambos cegos. Todos os usuários 

possuem cegueira total e um bom conhecimento em informática. 

Os testes foram aplicados individualmente, com base no roteiro e 

no script. O local utilizado para aplicar o teste com Cristian 

Evandro S. foi uma sala de reuniões localizada no setor onde 

trabalha. Os testes com Ricardo S. K. e Leonardo S. foram 

realizados no local que é destinado à utilização do computador 

nas suas residências. 

4.1 4.1 Análise dos testes com usuários 
Na fase de ambientação inicial analisou-se a capacidade dos 

usuários em descobrir elementos da interface gráfica do editor. 

Para isso, os usuários realizaram tarefas de sua escolha e 

interagiram livremente com o editor. 

Após a ambientação inicial, iniciou-se a fase de tarefas, que 

consiste em solicitar aos usuários realizassem tarefas planejadas. 

Estas tarefas foram elaboradas para conduzir o usuário a utilizar 

os novos recursos implementados. 

Por fim, chegou-se à fase de perguntas de encerramento, cujo 

objetivo foi questionar os usuários sobre as novas 

funcionalidades, bem como suas sugestões de melhorias. 

Para descrever os testes são apresentadas a seguir considerações 

das perguntas do script. 

• O usuário consegue encontrar a área de edição do editor de 

texto? 

Sem qualquer explicação sobre como utilizar o editor de texto, os 

usuários foram instigados a encontrar a área de edição e utilizá-la 

livremente. Percebeu-se que o excesso de mensagens lidas quando 

o editor recebeu foco, causou confusão para um usuário, que 

precisou percorrer mais de uma vez o editor para analisar a 

mensagem lida quando recebia foco para ter certeza de estava na 

área de edição. Este excesso de mensagens não foi categorizado 

como um problema, visto que o usuário estava se familiarizando 

com o Firefox e NVDA (softwares utilizados para testar os 

recursos de acessibilidade do editor de texto) e nas atividades 

seguintes o usuário facilmente localizou a área de edição. O 

excesso de mensagem ocorre porque o NVDA lê duas vezes o 

texto disponibilizado pelo editor de texto, ao receber foco. Esta 

repetição é um problema do navegador Firefox, como comentado 

anteriormente. 

Uma observação importante foi que um recurso de acessibilidade 

auxiliou os usuários a perceberem que estavam na área de edição 

do editor de texto. Durante a mensagem lida pelo NVDA, quando 

o editor recebeu foco, a palavra “aplicação” chamou a atenção dos 

usuários que neste momento tiveram a certeza de estarem na área 

de edição. Esta palavra é lida pelo NVDA, pois o código HTML 

gerado pelo editor utiliza o atributo role=”application”, que é um 

recurso de acessibilidade definido pela WAI-ARIA. 

Os leitores de tela detectam estas roles e adicionam às frases que 

são lidas quando os objetos da página recebem foco da descrição 

correspondente, que neste caso foi a palavra “aplicação”. As roles 

utilizadas de forma correta facilitam ao usuário cego saber que 

tipo de elemento da página está com foco (um botão, uma 

imagem, um aplicativo, entre outros). O objetivo deste item 

analisado foi descobrir se as mensagens disponibilizadas pelo 

editor de texto, ao receber foco, auxiliaram o usuário a encontrar a 

área de edição do editor de texto. A conclusão foi que os recursos 

de acessibilidade foram suficientes para que os usuários 

encontrassem a área de edição e aprendessem que pressionando as 

teclas Ctrl+0 poderiam acessar a ajuda de acessibilidade. 

• O usuário consegue acessar a barra de ferramentas do editor 

de texto? 

Ainda na fase de ambientação, foi analisado se os usuários 

conseguiam acessar a barra de ferramentas. O usuário Cristian 

Evandro S., por ter participado do teste de validação do 

CKEditor, já sabia como acessar a barra de ferramentas. Já os 

demais usuários utilizaram a ajuda de acessibilidade e aprenderam 

que pressionando as teclas Alt + F10 podiam acessar a barra de 

ferramentas. Outra observação importante é que o obstáculo 

detectado no teste de validação do CKEditor foi removido com a 

nova organização das ferramentas. O usuário localizou as 

ferramentas na primeira tentativa (que são os mais utilizados em 

um editor de texto), diferente do teste anterior, em que o usuário 

percorreu várias vezes a barra de ferramentas para encontrar os 

recursos exigidos para a realização das tarefas do teste. Nos três 

testes, os usuários utilizaram a tecla zero do teclado numérico 

para acessar a ajuda de acessibilidade. 

• O usuário utilizou a caixa de diálogo com a lista de teclas de 

atalho para realizar as tarefas? 

Na fase de tarefas, foi solicitado aos usuários que realizassem 

algumas tarefas com o objetivo de averiguar os benefícios da 

caixa de diálogo com a lista de teclas de atalho. Observou-se que 

dois usuários utilizaram a caixa de diálogo para descobrir as teclas 

de atalho e um usuário utilizou a descrição da tecla de atalho lida 

quando os botões das ferramentas recebiam foco. Um dos 

usuários, antes de utilizar algum comando, primeiro pesquisou a 

tecla de atalho para então utilizar o comando, esta observação 

demonstra a importância das teclas de atalho para pessoas cegas, 

como também, a utilidade deste recurso que foi desenvolvido. 

• O usuário consegue utilizar a ajuda para acessibilidade? 

Para esta análise foram solicitadas algumas atividades que 

exigissem ao usuário encontrar itens na ajuda, com isso foi 

possível verificar se os recursos de acessibilidade utilizados na 
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construção da caixa de diálogo da ajuda eram suficientes para que 

um usuário cego consiga utilizá-la. 

O usuário Ricardo S. K. usou a ajuda para acessibilidade já na 

fase de ambientação para descobrir como acessar a barra de 

ferramentas. Esta análise mostra que os recursos de acessibilidade 

empregados na construção desta caixa de diálogo proveram meios 

de acessibilidade úteis para um usuário cego. Os outros usuários 

também utilizaram com sucesso a ajuda na realização das tarefas. 

• Perguntas de encerramento 

Na fase de perguntas de encerramento, que finaliza o teste, o 

usuário Cristian Evandro S. aprovou a nova organização da barra 

de ferramentas, pelo fato de ter diminuído o percurso até elas. 

Todos os usuários se mostraram satisfeitos com os recursos para 

descobrir as teclas de atalho das ferramentas. Cristian Evandro S. 

sugeriu a possibilidade de executar o comando pressionando a 

tecla enter sobre o texto que descreve a tecla de atalho. Leonardo 

S. comentou que ao utilizar um software pela primeira vez, a 

primeira atividade que realiza é procurar a lista de teclas de 

atalho. Esta informação foi importante, pois comprovou que a 

melhoria implementada é útil e possui grande relevância de 

acessibilidade. 

Outra sugestão de melhoria foi adicionar um áudio que descreva a 

interface gráfica do editor de texto. Segundo Cristian Evandro S., 

uma descrição auxiliaria o usuário cego a entender como a 

interface é apresentada. Esta descrição deve informar a posição 

que está a área de edição, a barra de ferramentas entre outros 

elementos gráficos do editor. Cristian Evandro S. e Leonardo S. 

sugeriram deixar apenas o nome da ferramenta e a correspondente 

tecla de atalho na caixa de diálogo da lista de teclas de atalho. A 

cada linha era lido “comando negrito, pressione Ctrl+B” sendo 

que a sugestão deles foi “negrito Ctrl+B”. 

Outra sugestão foi retirar a formação do texto desta caixa de 

diálogo, pois o leitor de tela, quando configurado para isso, 

descreve o tipo de fonte, o tamanho da fonte, se está em negrito 

entre outros atributos de formação, causando confusão para o 

usuário, como demonstrado no teste com Leonardo S. 

Na fase de perguntas de encerramento percebeu-se que os 

usuários não conheciam ou pouco conheciam os recursos WAI-

ARIA e as recomendações de acessibilidades contidas no 

documento WCAG. Como foi o caso da caixa de diálogo com a 

lista de teclas de atalho, os usuários não sabiam que podiam 

acessar pressionando a tecla L, uma lista dentro de uma página da 

Internet. Questionados sobre outros recursos, como acessar o 

conteúdo principal de uma página de Internet (role=main), alguns 

responderam que desconheciam estes recursos. 

4.2 4.2 Considerações dos testes 
Os usuários tiveram algumas dificuldades na identificação da frase 

onde o cursor estava posicionado, qual a formatação do texto e 

outros recursos referentes à área de edição do texto. 

Nenhumas destas dificuldades foram classificadas como problema 

de usabilidade ou acessibilidade do editor, pois a forma de ler o 

texto, a formatação do texto e o alerta ao usuário sobre as áreas de 

início do texto, de pontuação e outros alertas, são 

responsabilidades do leitor de tela. 

Os testes realizados e as atividades definidas no script foram 

suficientes para concluir que todas as melhorias implementadas 

foram utilizadas e auxiliaram na acessibilidade e usabilidade do 

editor de texto Web. Conforme [7], três usuários são suficientes 

para encontrar os problemas mais significativos. Na prática com 

os testes, também se observou que os pontos de problema 

identificados foram maiores com o primeiro usuário, no entanto 

foi importante realizar testes com mais de um usuário, para que 

fossem desconsideradas ações acidentais e confirmadas as ações 

usuais e úteis. 

Os usuários sugeriram outras melhorias que foram implementas 

após os testes de averiguação, como: alterar a descrição das teclas 

de atalho na caixa de diálogo com a lista de comandos e suas 

teclas de atalho. Com os testes também foi possível detectar que 

os problemas do tipo barreira, obstáculo e ruído, encontrados no 

primeiro teste de validação do CKEditor foram removidos. 

5. 5. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 

O indicador de páginas Web .gov.br aderentes às diretrizes de 

Acessibilidade do W3C em 2011 era de 4,82 % (que atendem a 

algum dos níveis de acessibilidade A, AA ou AAA) [14]. 

Considerando o tamanho da Web governamental brasileira 

(.gov.br) de 6.874.926 páginas e que 18,8% da população (35 

milhões) de pessoas declararam, no Censo 2010, ter dificuldade 

de enxergar, mesmo com óculos ou lentes de contato [15], 

conclui-se que boa parte da população não consegue ou possui 

alguma dificuldade em acessar o conteúdo destas páginas. No 

Brasil, além de leis que garantam a acessibilidade, a inclusão e a 

qualidade de vida para todos, é preciso que a população se 

conscientize que aproximadamente 23,9% da população, ou seja, 

aqueles com pelo menos uma deficiência, seja visual, auditiva, 

motora ou mental, precisam ser inseridos no mercado de trabalho, 

nas salas de aula, nos eventos culturais e de lazer [15]. 

Os números apresentados pelo Censo evidenciam que a 

acessibilidade precisa, de fato, se tornar uma realidade no Brasil. 

Empresários devem perceber que promover acessibilidade em 

suas empresas, tanto em estabelecimentos físicos ou virtuais, não 

é um gasto sem retorno, mas a possibilidade de novas 

oportunidades. Possibilitar que 23,9% da população possa ter 

acesso a suas empresas é uma ótima maneira de aumentarem seus 

lucros e popularizar seu negócio. 

Promover a acessibilidade, com certeza, é obrigação da sociedade. 

Entretanto, aprender a utilizar as TA’s é tarefa das pessoas com 

deficiência. No decorrer da realização dos testes, percebeu-se que 

a pirâmide da inclusão só estará completa quando houver 

conhecimento sobre os recursos existentes para a promoção da 

acessibilidade e da usabilidade na Web para pessoas com 

deficiência utilizarem o computador. 

A W3C promove a acessibilidade na Web através da Web 

Accessibility Initiative (WAI), desenvolvendo estratégias, 

diretrizes e recursos para auxiliar desenvolvedores de conteúdo 

Web a tornar suas páginas acessíveis. Esta iniciativa produz 

recomendações e recursos que, se forem seguidos, promovem 

acessibilidade para uma grande quantidade de pessoas com 

deficiência. Estas recomendações e recursos estão descritos no 

documento WCAG 2.0, que reúne uma gama de recomendações 

para tornar o conteúdo Web mais acessível. Outro importante 

documento é o WAI-ARIA que define informações semânticas, 

estruturas e comportamentos, a fim de permitir que tecnologias 

assistivas possam transmitir de forma adequada informações de 

conteúdos Web para pessoas com deficiência. O profissional que 

sabe utilizar as recomendações destes documentos poderá 

construir conteúdos Web fornecendo acessibilidade e garantindo 
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que as informações de suas páginas Web alcancem um maior 

número de pessoas. 

Acreditando que a produção científica gerada pelas universidades 

pode contribuir para a resolução de problemas da sociedade e 

melhoria da sua qualidade de vida, este artigo disponibiliza uma 

investigação que reúne temas como acessibilidade e usabilidade 

na Web, ambientes virtuais de aprendizado e, principalmente, 

testes com usuário. Diante do desafio de disponibilizar um editor 

de texto acessível para Web, que possa ser integrado a ambiente 

virtuais/digitais de aprendizagem ou qualquer página da Internet, 

de código aberto e que disponha de recursos de acessibilidade, a 

pesquisa realizada proporcionou conhecimentos necessários para 

a escolha de um editor de texto, identificação de problemas de 

usabilidade e acessibilidade e o desenvolvimento de melhorias, 

que possibilitaram a utilização do editor por pessoas cegas, como 

comprovaram os testes realizados com usuários cegos. Para isto, 

baseado no método de investigação proposto e apresentando, 

identificou-se e desenvolveu-se novos recursos para o CKEditor, 

atendendo as recomendações da W3C para acessibilidade na Web. 

Ressalta-se que profissionais que desenvolvem conteúdos para 

páginas de Internet devem seguir recomendações de acessibilidade 

para conteúdos Web avançados, na tentativa de garantir 

acessibilidade e uma melhor usabilidade para pessoas com 

deficiência, tornando os conteúdos Web disponíveis e a interação 

mais eficiente. Por outro lado, para que o usuário tenha maior 

produtividade ao utilizar aplicações Web, é necessário que 

também conheça tais recursos e recomendações de 

acessibilidades. 

Algumas sugestões de melhorias foram surgindo, ao passo em que 

os objetivos deste trabalho eram atingidos. A experiência acerca 

dos recursos de acessibilidade que amadureceram durante a 

implementação e durante a realização dos testes com usuários para 

averiguação das melhorias, resultaram em algumas sugestões para 

trabalhos futuros, que são: 

• Melhorar os recursos de acessibilidade utilizados na lista de 

tamanho da fonte do botão tamanho da fonte. Disponibilizar 

a frase “fonte 10” ao leitor de tela. Atualmente é 

disponibilizado apenas o número de tamanho da fonte, o que 

causou confusão para o usuário no teste. Nos testes com 

usuários a fim de averiguar os requisitos implementados, foi 

sugerido pelos usuários a melhoria da forma como o editor 

de texto interage com o leitor de tela NVDA, pois o mesmo 

não lê o texto quando o usuário leva o cursor para o início do 

texto ou quando a área de edição recebe o foco. Para esta 

melhoria, os editores de texto LibreOffice Writer e o 

Microsoft Word podem ser analisados e a mesma lógica de 

interação com o leitor de tela pode ser aplicada ao editor de 

texto para Web. 

• Seguir padrões de teclas de atalho utilizadas por outros 

editores de texto. Torna-se necessário desenvolver um 

mecanismo que proporcione ao editor, quando recebe o foco, 

desabilitar as teclas de atalho configuradas para os 

navegadores e plugins, evitando conflitos. Neste trabalho não 

foi possível, por exemplo, utilizar a tecla Ctrl+E para 

centralizar o texto, pois esta tecla de atalho é utilizada pelo 

Firefox para utilizar a barra de pesquisa. 

• Implementar o sistema de marcadores da mesma forma que o 

Microsoft Word implementa. Marcadores permitem efetuar 

hiperligações para outros pontos do documento, facilitando 

ao usuário navegar pelo documento. Esta funcionalidade foi 

sugerida por um usuário durante a realização do teste de 

averiguação. 

• Criar um comando acessível por tecla de atalho que realize 

uma audiodescrição da interface gráfica do editor de texto. 

Esta também é uma sugestão do usuário durante o teste de 

averiguação. Ele explicou que quando uma pessoa cega 

consegue montar uma imagem mental de como a interface 

está organizada, a navegação pela interface fica mais fácil. 

Também pode ser implementado um sistema de 

audiodescrição do local onde o mouse está posicionado, para 

tal, uma mensagem pode ser montada e enviada para o 

NVDA através da sua API (Application Programming 

Interface). 

• Por fim, o propósito deste artigo estava voltado à experiência 

com o editor de texto Web, assim o método utilizado para a 

avaliação foi o de testes com os usuários. Como sugestão de 

trabalho futuro, indica-se a realização de testes sem o 

usuário, baseados em: heurísticas, guias de recomendação ou 

diretrizes como a ATAG 2.0 - Authoring Tool Accessibility 

Guidelines. 
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ABSTRACT 
This paper presents the Ubi-Converge, an Assistive Technology to 

support deaf students during simultaneous activities that may 

occur in a classroom. Here, we show prototype design, covering a 

literature review on user needs, interface design using wireframes 

and interaction design planning using storyboards; and evaluation 

process with teachers and sign language interpreters, which 

included a usability test, using SUS scale, and questions about 

feasibility of technology adoption. As a result, we found out that 

the prototype was highly rated and participants showed desire to 

use the technology in the classroom immediately. 

RESUMO 
Este artigo apresenta o Ubi-Converge, uma Tecnologia Assistiva 

para apoiar estudantes surdos em atividades simultâneas que 

podem ocorrer em uma sala de aula. Aqui, é apresentado o design 

do protótipo, o qual cobre: uma revisão da literatura sobre as 

necessidades do usuário, o design de interface usando wireframes, 

o planejamento de design de interação usando storyboards; e o 

processo de avaliação com os professores e intérpretes de língua 

gestual. O processo de avaliação incluiu um teste de usabilidade, 

utilizando escala SUS e questões acerca da viabilidade de adoção 

de tecnologia. Como resultado, verificou-se que o protótipo 

obteve uma avaliação positiva e os participantes mostraram desejo 

de usar a tecnologia em sala de aula imediatamente. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
Human Factors; Desing; Human Factors; Assistive technologies 

for persons with disabilities; Concept learning. 

Termos Gerais 
Design, Human Factors, Verification. 

Palavras Chaves 
Tecnologia Assistiva; Estudantes surdos; Barreiras; Processo de 

ensino-aprendizagem 

1. INTRODUÇÃO 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão 

presentes na vida cotidiana dos brasileiros e é necessário 

proporcionar oportunidades igualitárias de acesso e utilização de 

todos os ambientes escolares (salas de aula, bibliotecas, 

auditórios, laboratórios, entre outros) às pessoas com deficiência, 

incluindo os estabelecimentos de ensino, como afirma o Decreto 

5.296 [5]. Ainda conforme o Decreto 5.296/2004, a TIC é 

considerada ajuda técnica. 

Assim como afirma Alves et al [1] é necessário conhecer as reais 

necessidades do usuário para desenvolver uma boa TA, 

“[...] é fundamental reconhecer as especificidades da 

interação desses usuários com sistemas de informações, de 

modo a minimizar as barreiras que possam comprometer 

ou impedir o uso dos Sistemas de Informação (SI) 

corporativos na web.” (p.13) 

Conforme o Programa Nacional (Brasileiro) de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva [7] é direito dos estudantes 

surdos participar do ensino regular nas escolas, desta forma se 

deparam com algumas barreiras e certas necessidades específicas 

durante o processo de aprendizagem. Alvez, Ferreira e Damázio 

[3] apontam que há urgência em expandir iniciativas que 

consolidem novas formas de proporcionar uma escola inclusiva às 

pessoas surdas nas escolas brasileiras, que sejam voltadas para o 

reconhecimento e valorização da diversidade. 

Uma solução encontrada para auxiliar as pessoas surdas em 

atividades cotidianas é a Tecnologia Assistiva (TA), que segundo 

o Comitê de Ajudas Técnicas [9] este termo é definido como 

sendo: 

“[...] 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.” 

Conforme Prietch e Filgueiras [17], o uso de Tecnologias 

Assistivas pode colaborar para diminuir as barreiras que os 

estudantes surdos enfrentam no processo de ensino-aprendizagem, 

como por exemplo, a dificuldade de leitura e interpretação de 

informação textual que os surdos encontraram na web conforme 

aponta Alves et al[2]. 

A nomenclatura do protótipo, denominado Ubi-Converge, refere-

se à junção dos termos: Computação Ubíqua e Convergência. Este 

nome foi criado, pois reflete características do projeto 

desenvolvido, e esta TA proporciona uma convergência das 

possibilidades de visualizar o ambiente de ensino em uma só tela, 
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inspirado no projeto ClassInFocus de Cavender, Bigham e Ladner 

[12]. 

De acordo com Cavender, Bigham e Ladner [[12]], os estudantes 

surdos encontram dificuldades em focar sua atenção em sala de 

aula em mais de uma atividade que possa ocorrer simultaneamente 

como, por exemplo, visualizar o intérprete, observar os slides, ler 

apostilas, entre outros. 

Com intuito de desenvolver uma TA que colaborasse com o 

processo de ensino-aprendizagem do estudante surdo, o objetivo 

definido para a presente pesquisa foi apresentar o processo de 

desenvolvimento do protótipo Ubi-Converge; bem como o 

resultado da avaliação de usabilidade e a viabilidade de adoção 

em sala de aula do protótipo a qual contou com dois grupos de 

usuários secundários: professores que atuam com estudantes 

surdos e intérpretes de LIBRAS. 

É importante considerar também os que professores exercem forte 

influencia para a adoção de tecnologias em sala de aula, como 

aponta Teo [19]. Desta forma este foi o público escolhida pra 

avaliar o protótipo, pois mesmo que o aluno considere a TA uma 

boa proposta, o professor precisa primeiro conhecer, 

aceitar/adotar e utilizar/testar para depois integrar a tecnologia em 

sua prática de ensino. 

Os procedimentos de pesquisa adotados para projetar e avaliar o 

protótipo Ubi-Converge foram os seguintes: (i) a revisão de 

literatura, que fundamentou os conhecimentos necessários para 

realizar a pesquisa; (ii) o uso a técnica de Storyboard no Design 

de Interação; (iii) análise comparativa do protótipo ClassInFocus 

com a proposta do Ubi-Converge; (iv) a prototipação do Ubi-

Converge; (v) a preparação do material e dos questionários 

utilizados durante os testes do Ubi-Converge; (vi) a aplicação dos 

testes, que ocorreu em duas etapas: teste piloto e teste efetivo; e, 

(vii) a análise e tabulação dos dados. 

Este artigo está organizado conforme a sequência: a segunda 

seção apresenta os trabalhos correlatos a este projeto. A terceira 

seção apresenta os procedimentos para realização desta pesquisa. 

Em seguida são apresentados os resultados e discussões. Por fim 

as conclusões. 

2. TRABALHOS CORRELATOS 
É importante considerar que ao trabalhar com estudantes surdos, 

deve-se levar em consideração a existência da Cultura surda e 

suas especificidades, como afirma Cavender e Ladner [11]. Os 

autores exemplificam que uma pessoa surda pode optar por 

diversas opções de comunicação dentre da Comunidade surda ou 

com ouvintes; podendo utilizar diretamente a língua de sinais, a 

comunicação oral, a escrita, caso tenha conhecimento das 

mesmas, e também se comunicar com o intermédio de intérpretes. 

Esta Seção apresenta quatro trabalhos correlatos a esta pesquisa, 

que são os projetos ClassInFocus, APEINTA, Multiple View 

Perspectives (MVP) e o Synote, bem como as pesquisas de 

Prietch e Filgueiras [17]; [18] sobre as barreiras encontradas pelos 

estudantes surdos no ambiente escolar. 

No projeto ClassInFocus [12], desenvolveu-se uma proposta que 

aliviasse a carga visual dos alunos surdos, por meio de um 

software que apresenta 4 (quatro) opções de visualização dos 

focos principais da sala de aula, investigando a utilidade de 

notificadores automáticos, seus efeitos sobre a aprendizagem dos 

alunos surdos e as preferências destes usuários, como demonstra a 

tela que foi capturada do protótipo na Figura 1, apresentada no 

artigo de Cavender, Bigham e Ladner [12].  

 

Figura 1: Tela do projeto ClassInFocus 

No que se refere ao projeto APEINTA [15], os pesquisadores se 

dedicaram a desenvolver uma TA que colaborasse com o 

aprendizado de estudantes surdos e, também, com estrangeiros 

que não compreendem o idioma utilizado em sala de aula. 

APEINTA [15] é um software que proporciona três serviços: 

curso em vídeos, legendas acessíveis e a disponibilização de 

legendas em vários formatos, que podem ser acessados através de 

protocolos de comunicação, por alunos e professor, a partir dos 

seus dispositivos próprios, seja em qualquer local e a qualquer 

momento. 

O terceiro trabalho correlato ao projeto Ubi-Converge é a 

pesquisa de Kushalnagar, Cavender e Pâris [16], denominada de 

Multiple View Perspectives (MVP) já que tem como objetivo 

projetar uma TA que possa ser utilizada em sala de aula por 

estudantes surdos e ouvintes. 

O projeto de Kushalnagar, Cavender e Pâris [16], proporciona aos 

estudantes, sejam eles surdos ou ouvintes, assistir e/ou gravar as 

aulas que ocorrem em sala de aula com múltiplas visualizações de 

forma simultânea. Para utilizar essa TA, o aluno deve acessar, por 

meio de um computador, vídeos que captam quatro diferentes 

focos de gravação que são: o professor, o intérprete, os slides e as 

legendas. 

Outro trabalho realizado a fim de auxiliar o público surdo é o 

Synote [20] web site que permite realizar anotações sincronizadas 

e faz parte do projeto Multimedia Annotation and Community 

Folksonomy Building (MACFOB), software que proporciona 

multimídias com possibilidade de armazenar legendas, 

separadamente, em formato “.XML”; sincroniza legendas, 

imagens, tags, links, notas e marcadores; permite aos usuários 

adicionar e pesquisar, anotações com rapidez e facilidade; suporta 

anotações particulares ou compartilhados e é acessível. 

Desta maneira, o uso das legendas pode colaborar para que o 

conteúdo das multimídias seja acessível a um número maior de 

pessoas, levando em consideração as preferências de 

aprendizagem e as diferenças existentes entre os estilos de 

aprendizagem. 

Cada um dos trabalhos correlatos apresentados nesta seção aponta 

novas informações que colaboram para um melhor 

desenvolvimento do protótipo Ubi-Converge. O trabalho de 

Cavender, Bigham e Ladner [12] foi uma inspiração para o 
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desenvolvimento desta pesquisa de forma a atender as 

necessidades do público-alvo e o cenário das necessidades da 

comunidade local Ao realizar uma pesquisa sobre as barreiras 

enfrentadas pelos estudantes surdos em escolas públicas locais, 

verificou-se que o modelo de TA desenvolvida por Cavender 

também poderia ser reproduzida de forma semelhante também, 

visto que os equipamentos necessários e as implementações para 

criação de uma TA para web poderiam ser desenvolvida de 

maneira a colaborar com os estudantes surdos no cenário 

brasileiro, que possuiu diferenças culturas e educacionais, 

principalmente em questão de estrutura tecnologica. Porém, 

alguns ajustes foram realizados no Ubi-Converge, sendo que um 

destes está em “conhecer as capacidades e as limitações das 

tecnologias disponíveis” (BARBOSA e SILVA [4], p.13).  

O projeto APIENTA [15] apresenta uma nova forma de oferecer 

legendas para os vídeos apresentados aos alunos, ao possibilitar 

que: as legendas sejam atribuídas a qualquer vídeo inserido a 

plataforma do APEINTA e sejam realizadas anotações sobre os 

vídeos assistidos. Estes recursos são soluções para que os 

estudantes utilizem a TA além da sala de aula, sendo assim este 

requisito foi agregado ao projeto Ubi-Converge.  

O protótipo desenvolvido por Kushalnagar, Cavender e Pâris [16] 

demonstra as vantagens de proporcionar mais de um foco de 

atenção da sala de aula, de forma que os usuários possam escolher 

o que desejam visualizar. Por fim, foi apresentado o website que 

proporciona realizar anotações de forma sincronizada, um projeto 

de Wald [20] para colaborar com os estudantes surdos.  

No trabalho de Prietch e Filgueiras [18] são apresentadas 22 

barreiras que são classificadas em 4 (quatro) categorias, dentre as 

quais se considera que as 8 barreiras seguintes possam ser 

minimizadas com a solução proposta nesta pesquisa. 

A primeira categoria considera o ambiente escolar como não 

adequado para suprir as necessidades educativas especiais dos 

estudantes surdos. A segunda categoria descreve como potencial 

causa de barreira educacional que os estudantes surdos não 

dominam plenamente o português escrito. A terceira categoria 

propõe que a mediação da comunidade escolar pode influenciar 

na avaliação da aprendizagem; e, a quarta categoria aponta a falta 

de recursos adequados no processo de ensino-aprendizagem nas 

etapas regulares. 

Na primeira categoria foram identificadas 06 barreiras: (a) a 

dificuldade em acompanhar as atividades simultâneas que 

ocorrem em sala de aula; (b) o estudante surdo não realiza 

questionamentos por meio da LIBRAS1; (c) O estudante surdo e a 

turma apresentam falta de integração; (d) existência de 

complicações ao realizar anotações referentes ao que é discutido 

no decorrer da aula; (e) ausência da revisão da aula já ministrada 

para sanar dúvidas que venham a surgir; (f) desconhecimento da 

sociedade, de forma geral, referente à cultura da Comunidade 

Surda. Todas foram consideradas ao desenvolver o protótipo. 

Na segunda categoria foram consideradas 07 barreiras: (a) A 

pluralidade de abordagens (bilinguismo / oralismo / comunicação 

                                                                 
1 Devido à demanda de tempo que se estabelece quando o 

estudante surdo repassa ao intérprete a sua dúvida, e quando o 

intérprete repassa a dúvida do estudante surdo para o professor 

por meio da Língua Portuguesa, ou mesmo por se sentir 

constrangido. 

total) adotadas no país; (b) Falta de intérpretes suficientes e 

preparados; (c) A não adoção do SignWriting como língua escrita 

da LIBRAS; (d) Ausência de professores surdos na  escola; (e) 

Pais ouvintes que não sabem LIBRAS; (f) Aumento da procura 

pelo ensino profissionalizante; (g) O mercado de trabalho já 

absorve pessoas surdas não qualificadas.  A barreira, considerada 

neste estudo, foi aquela evidenciada no item (b), visto que isso 

pode ainda dificultar ou inviabilizar: a comunicação dos 

professores com o aluno, ou vice-versa, e a troca de informações 

com os demais estudantes. Além disso, o uso da TA pode auxiliar 

a minimização desta barreira ao proporcionar diferentes opções de 

comunicação para os estudantes. 

A terceira categoria, que se refere sobre influencia da comunidade 

escolar sobre a avaliação da aprendizagem, apresenta 03 barreiras, 

no entanto, nenhuma delas foi considerada para o 

desenvolvimento do protótipo.  

A quarta categoria apresenta 04 barreiras: (a) A escola não possui 

materiais didáticos adequados ou diversificados; (b) Currículos 

desatualizados; (c) Metodologia de ensino tradicionalista; (d) O 

uso da tecnologia não é, ou é inadequadamente, explorado. A 

última barreira que pode ser passível de minimização pelo uso do 

Ubi-Converge, refere-se à quarta categoria é o item (d). 

3. UBI-CONVERGE 

O Ubi-Converge tem como finalidade proporcionar aos estudantes 

surdos uma Tecnologia Assistiva para acompanhar as aulas em 

tempo real as atividades simultâneas que ocorrerem em sala de 

aula convencional do ensino fundamental e médio, onde cada 

aluno pode ter acesso ao recurso, caso desejar, por meio de um 

computador ou tablet. Apesar dos testes desta TA terem ocorrido 

em escolas estaduais, a escolha de público para realizar a 

aplicação dos testes não restringe a adoção desta ferramenta 

apenas para essa amostra de escolas.  

O protótipo Ubi-Converge pretende apresentar recursos que: (i) 

incentivem a leitura em língua portuguesa, (ii) possibilitem o 

acompanhamento de algumas atividades que ocorrem de maneira 

simultânea em sala de aula, (iii) ofereçam ao usuário a opção de 

fazer anotações utilizando o recurso de vídeo em LIBRAS, (iv) 

gravem os conteúdos apresentados, para que o estudante possa 

rever as aulas ministradas. Estes são alguns dos recursos que uma 

TA deve ter para melhorar a vida estudantil das pessoas surdas, 

conforme indicado por Prietch e Filgueiras [17] em seu trabalho. 

Tais ajustes se fazem necessários devido ao contexto da pesquisa, 

à língua de sinais utilizada, ao nível de ensino do público-alvo, às 

experiências vivenciadas pelos voluntários participantes, no que 

se refere ao uso de tecnologias em sala de aula, dentre outros. É 

importante lembrar que existem diferenças na elaboração desta 

pesquisa com relação ao projeto ClassInFocus devido às variações 

culturais, financeiras e de apoio da pesquisa. 

O projeto da TA foi concebido pela equipe de pesquisa formada 

por duas pesquisadoras e uma intérprete, que incialmente utilizou 

da criação em papel durante o processo de brainstorming, a fim de 

ter liberdade para a criação e discussão das possibilidades. Ao 

final desse processo, já tendo definidos os objetivos de cada 

recurso que seriam disponibilizados no Ubi-Converge, iniciou-se 

a fase de concepção dos: Wireframes, e dos Storyboard, a fim de 

desenhar a interface e o mapa de navegação, bem como para 

prever situações de interação entre estudantes surdos e a 

tecnologia, considerando o contexto de uso. 
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A primeira etapa de elaboração dos Wireframes foi a disposição 

dos recursos na tela, a definição das cores, e a estruturação do 

mapa de navegação. A segunda etapa do Storyboard foi elaborada 

a partir da definição de como os recursos do Ubi-Converge 

colaborariam para minimizar algumas barreiras enfrentadas pelos 

estudantes surdos. 

A definição completa dos Wireframe foi a terceira etapa realizada. 

Três itens foram determinados como principais [14]: (1) a 

disposição de todos os ícones de acesso da ferramenta, que foram 

posicionados na página principal para facilitar a utilização do 

protótipo; (2) a disposição das janelas quando abertas pela 

primeira vez, para que cada uma delas quando abertas, não 

ficassem sobrepostas umas sobre as outras e sim uma ao lado da 

outra; (3) a localização do nome do protótipo deve ser 

apresentada na mesma posição em todas as páginas; no protótipo 

Ubi-Converge foi posicionado na parte superior direita da página. 

A quarta etapa diz respeito à elaboração de seis blocos de 

Storyboard, em forma do mapa de navegação, que se refere ao 

ponto de vista do usuário ao navegar pelo Ubi-Converge. 

3.1. Design das interfaces usando Wireframe 
A página inicial do protótipo reúne, em sua interface, seis botões, 

com acesso aos recursos propostos, posicionados à esquerda da 

tela. Ao selecionar (clicar) o botão desejado, o recurso é exibido 

no centro da tela. Ainda na página inicial apresenta-se o nome do 

protótipo e o botão de acesso ao manual de utilização do Ubi-

Converge, conforme demonstra (Apêndice).  

Alguns ajustes foram realizados na página inicial do protótipo em 

comparação com o modelo idealizado na etapa de Design de 

Interação, quando foram realizados os Storyboard. As mudanças 

foram realizadas conforme as novas necessidades que foram 

identificadas ao desenvolver o protótipo. As telas2 que foram 

elaboradas durante o processo de prototipação podem ser 

comparadas para verificar as mudanças realizadas no layout. 

O último botão configurado foi o botão de acesso ao manual de 

utilização do Ubi-Converge, denominado “Manual de utilização”, 

que redireciona o usuário para outra página do Ubi-Converge, por 

meio do arquivo “manual.html”, a pagina inicial pode ser 

observada na Figura 2. 

                                                                 
2 Disponível em: http://goo.gl/sZOAnw, álbum denominado 

“Layout Ubi-Converge”. 

 

Figura 2: Wireframe final do Ubi-Converge 

3.2. Previsão da interação usando Storyboard  
Com o propósito de verificar se a tecnologia proposta seria 

facilmente integrada na escola, as técnicas geração de ideias e de 

concepção de Design de Interação, brainstorming e Storyboard 

foram aplicadas para projetar o protótipo, com o intuito de criar 

um protótipo adequado para seu público-alvo. 

 A técnica de Storyboard, cuja sequência é apresentada na Figura 

3, na Figura 4 e na Figura 5, colaborou para determinar quais 

seriam as características do protótipo tanto na apresentação visual 

quanto nas necessidades de implementação, a fim de proporcionar 

ao usuário um projeto que atenda às suas especificidades. Para a 

elaboração do Storyboard, fez-se necessário definir o que seria 

implementado logo em seguida, a fim de combater as barreiras. 

Sendo assim, o projeto foi desmembrado em 03 subprojetos3: (1) 

planejamento do layout do Ubi-Converge; (2) design de interação 

entre usuário e recursos disponíveis; e, (3) design de interação 

considerando o contexto de uso.  

 

Figura 3: Storyboard representando a função “Troca de 
Mensagens” (Frame 1). Fonte própria. 

Essa sequência de frames (Figura 3, Figura 4 e Figura 5) 

representa um dos Storyboard elaborados durante a pesquisa para 

realizar o planejamento da interação com o protótipo Ubi-

Converge, que apresenta os passos de utilização do mesmo. A 

Figura 3 representa a interface do Ubi-Converge quando aberto no 

                                                                 
3 Disponível em: http://goo.gl/uDH8N8, álbum denominado 

“Storyboards Ubi-Converge” composto por 14 Storyboard. 
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navegador pelo usuário. Em seguida a Figura 4 apresenta a ação 

do usuário ao clicar sobre umas das funções do Ubi-Converge. 

 

Figura 4: Storyboard representando a função “Troca de 
Mensagens” (Frame 2). Fonte própria. 

A Figura 4 simula uma escolha de uma função do Ubi-Converge, 

na qual o usuário clica sobre o botão “Minhas anotações em 

vídeo”. Em seguida a janela referente a essa função é aberta, como 

demonstra a Figura 5. 

 

Figura 5: Storyboard representando a função “Troca de 
Mensagens” (Frame 3). Fonte própria. 

A Figura 5 representa a interface do Ubi-Converge com a função 

“Minhas anotações em vídeo” aberta para o usuário, que permite 

que o mesmo faça sua anotações por meio da Libras, por meio da 

captura das imagens feita pela webcam, conectada ao computador 

que o mesmo utiliza. 

3.3. Prototipação 
O software Dreamweaver (Creative Cloud) foi utilizado para criar 

a página do protótipo Ubi-Converge. A página inicial do protótipo 

foi desenvolvida no arquivo denominado “index.php”, que em sua 

interface reúne: (1) seis botões, que dão acesso aos recursos 

propostos, (2) área de exibição dos recursos, (3) o nome do 

protótipo e (4) o botão de acesso ao manual de utilização do Ubi-

Converge. 

Algumas mudanças foram realizadas, do wireframe projetado 

inicialmente, conforme as novas necessidades identificadas ao 

desenvolver o protótipo. Como por exemplo, a ausência do botão 

de redirecionamento para a página home e “voltar”, bem como a 

alteração do botão “ajuda” para o botão “manual de utilização” e 

também a presença da tabela no centro da página do protótipo. 

O botão de redirecionamento para a página home foi retirado, pois 

os recursos foram organizados na própria página inicial, desta 

forma seria uma redundância redirecionar o usuário para a mesma 

página. O botão “voltar” também foi retirado desta página já que 

não há outra página anterior a esta. Desta forma, o botão “voltar” 

foi realocado para a página do “manual de utilização” que 

possibilita que o usuário retorne para a página inicial do Ubi-

Converge.  

O botão “ajuda” foi substituído pelo botão “manual de 

utilização”, pois remete a ideia de que são apresentadas perguntas 

e respostas como ajuda aos usuários, e na verdade a ideia é 

apresentar a função de cada botão que compõe o Ubi-Converge. 

O nome do protótipo e o botão do manual de utilização estão 

posicionados na terceira coluna da tabela principal, sendo o nome 

do protótipo posicionado na parte superior direita e o botão do 

manual de utilização na parte inferior direita, como apresenta a 

Figura 6. 

 

Figura 6: Layout final do protótipo Ubi-Converge, com todas 
as funções abertas 

O primeiro botão “Visualizar Professor”, realiza a chamada do 

arquivo “vídeo.html”. Este arquivo é responsável por apresentar o 

vídeo do professor. O vídeo é exibido em modo de pausa, ou seja, 

o vídeo só inicia quando o usuário clicar sobre o botão “play”. O 

vídeo foi projetado para ser aberto na primeira célula da primeira 

coluna da tabela central, denominada como “professor”. 

O botão “Visualizar Intérprete”, segundo botão tem ligação com o 

arquivo “interprete.html”. Assim como o primeiro botão, este 

realiza a chamado do vídeo do intérprete em modo de pausa e 

indica que o vídeo deve ser exibido na célula nomeada como 

“intérprete”, segunda célula da primeira linha da tabela central. 

O terceiro botão, identificado como “Slides”, realiza a chamada 

do arquivo “slides.html”. Este botão também é responsável por 

exibir o vídeo dos slides e indicar o local para a abertura do 

mesmo, que fica posicionado na célula identificada como “slides”, 

na terceira célula da primeira linha da tabela central. 

O botão “Minhas anotações em texto”, faz a conexão com o 

arquivo “notepad.html”, que possibilita que o texto digitado pelo 

usuário dentro da caixa de texto seja salvo em um arquivo de 

extensão.doc que será salvo no local indicado pelo navegador do 

usuário, ao clicar sobre o botão “Salvar” ou limpar todo o texto 

digitado ao clicar sobre o botão “Limpar”, e também direciona o 

local de exibição da caixa de texto e dos dois botões, a célula 

“texto”, que corresponde à primeira célula da segunda linha da 

tabela central, para isso faz a chamada do arquivo “upload.php”. 

O botão “Minhas anotações em vídeos”, quinto botão exibido na 

tabela, faz com que a imagem “libras.png”, Figura 6, seja exibida 

na segunda célula da segunda linha da tabela central, denominada 

“vídeo”. Esta imagem foi utilizada de forma representativa, já que 
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a função do botão não foi implementado. As fotos utilizadas como 

representação dos recursos foram produzidas pela pesquisadora.  

No caso da foto ilustrativa do recurso “Minhas anotações em 

vídeo” é uma fotografia, Figura 6, que representa o uso da própria 

webcam para captura do vídeo em LIBRAS. 

O botão “Trocar mensagens” não foi implementado, mas tem a 

função de exibir uma imagem ilustrativa que corresponde ao 

arquivo “chat.png”, conforme a Figura 7 e fazer com que a 

imagem seja exposta na terceira célula da segunda linha da tabela 

central, denominada “chat”.  

 

Figura 7: Imagem correspondente ao arquivo chat.png 

O último botão configurado foi o “Manual de utilização” que 

redireciona o usuário para outra página do Ubi-Converge, por 

meio do arquivo “manual.html”. Na Figura 8 é possível visualizar 

a página aberta por meio deste botão. 

 

Figura 8: Tela do manual de utilização do Ubi-Converge. 

 

Ao finalizar o desenvolvimento parcial do Ubi-Converge para 

realização dos testes, iniciou-se a elaboração do conteúdo que 

também compõe o protótipo, que são os três vídeos para a página 

principal, e um para a página do manual de utilização como visto 

na Figura 8, e duas imagens que representam os recursos 

propostos pelo Ubi-Converge, conforme exibe a Figura 6. 

As gravações do protótipo foram realizadas por meio da webcam 

do notebook da presente pesquisadora. A gravação do vídeo que 

representa o professor foi feita em sua própria residência, com o 

intuito de demonstrar que os vídeos podem ser gravados em 

diferentes ambientes, desde que haja boas condições de luz e a 

ausência de ruídos.  

Para realizar as gravações que compõem o protótipo, foi 

necessário optar por um tema que simulasse a fala de um 

professor, com duração de 5 a 10 minutos, e o tema escolhido foi 

a construção de blog, já que é um dos recursos que são utilizados 

com frequência pelo público surdo. Além da escolha do tema foi 

elencar quais atividades seriam realizadas, como a criação do 

blog, publicação em texto, inserção de imagens e vídeos. Ao 

finalizar a gravação do vídeo o tempo de gravação foi de 00:06:44 

(seis minutos e quarenta e quatro segundos). 

As legendas que acompanham o vídeo do professor foram criadas 

por meio do bloco de notas, programa disponibilizado pelo 

sistema operacional Windows. “O arquivo gerado no bloco de 

notas, quando gravado na extensão de arquivo “.srt” e nomeado 

com o mesmo nome dado ao vídeo, ao qual ele se refere, permite 

que o reprodutor de vídeos exiba as legendas de forma 

automática. Para sincronizar o texto basta indicar qual o tempo do 

vídeo que a legenda deve ser exibida, conforme demonstra a 

Figura 9. 

 

Figura 9: Sincronização das legendas com o tempo do áudio. 

Os slides referentes ao conteúdo da aula também foram 

preparados para que os mesmos pudessem ser gravados 

simultaneamente com a explicação do conteúdo, também 

respeitando a ordem de apresentação desses conteúdos e o tempo 

de explicação dos mesmos em paralelo com os slides. Desta 

maneira, o software CamStudio foi utilizado para capturar as 

imagens da tela do computador que exibia os slides referentes ao 

conteúdo abordado pelo professor no vídeo. Este software é 

gratuito e fácil de utilizar, o que colabora para que os professores 

possam realizar esta atividade de forma rápida e sem custos. 

Ao finalizar o desenvolvimento do vídeo do professor com as 

legendas e o vídeo dos slides, a professora, e também a intérprete 

que foi convidada para realizar a gravação em LIBRAS do vídeo, 

e para interpretar as instruções do manual de utilização da 

ferramenta. Com o aceite da professora, iniciou-se as gravações 

dos vídeos. Assim como o vídeo do professor, os dois vídeos em 

LIBRAS foram gravados por meio da webcam integrada ao 

computador. 

Para realizar os ajustes necessários no vídeo, foi utilizado o 

programa Movie Maker, que também é um software 

disponibilizado aos usuários do Windows e muito intuitivo, o que 

facilita sua utilização. Este software permitiu realizar cortes nos 

vídeos, os quais constavam erros de pronúncia ou mesmo muito 

tempo ocioso, retirar o áudio do vídeo, bem como unificar mais de 

uma gravação para formar um só vídeo. 

Para que o protótipo fosse disponibilizado na web, foi necessário 

hospedá-lo. Desta maneira, um website para armazenamento foi 
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escolhido para hospedar o Ubi-Converge, já que oferece o serviço 

de forma gratuita, oferece o português como idioma e não exige 

espaço para propagandas. 

Após criar um cadastro no site Hostinger, foi necessário criar o 

endereço para o acesso ao Ubi-Converge. O domínio é oferecido 

de forma gratuita, por isso dentre as opções foi escolhido “url.ph”. 

Ao criar o domínio foi possível fazer o upload dos arquivos que 

compõem o Ubi-Converge, exceto os vídeos que foram 

armazenados na conta da pesquisadora no site do Dropbox, que é 

um serviço de armazenagem de dados em nuvem. 

4. AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO 
Após idealizar como seria desenvolvido o protótipo, foi preciso 

realizar testes para verificar a usabilidade da ferramenta. Neste 

aspecto, Barbosa e Silva [4] apontam que “A partir dos protótipos 

os designers devem fazer testes empíricos, que consistem 

principalmente na observação dos usuários ao utilizarem os 

protótipos para realizar certas tarefas” (p. 109). O projetista deve 

testar o protótipo, para verificar o desempenho do software em si, 

e os aparelhos ferramentais.  

Para realizar a pesquisa de campo, que foi dividida em teste piloto 

e teste efetivo, foi necessário utilizar alguns equipamentos para 

concretizar as propostas do Ubi-Converge. Toda a preparação 

prévia foi realizada para que a pesquisa de campo ocorresse de 

maneira satisfatória, evitando falhas.  

Em seguida foram elaborados, um questionário de perfil4 e o 

questionário com perguntas objetivas e subjetivas, para 

professores que atuam com estudantes surdos e intérpretes de 

LIBRAS. O questionário de perfil teve como objetivo conhecer os 

participantes da pesquisa e foi composto por 07 (sete) questões.  

O questionário de teste de usabilidade e de viabilidade de adoção 

do Ubi-Converge5, elaborado para professores que atuam com 

estudantes surdos e intérpretes de LIBRAS, teve como objetivo 

verificar como estes profissionais avaliam o protótipo para o uso 

com os estudantes surdos. Este questionário foi composto por 23 

(vinte e três) questões, e um campo aberto para os participantes 

inserirem comentários no teste piloto.  

Os resultados obtidos no teste piloto, apresentados na Tabela 1 e 

Tabela 2, influenciaram em algumas alterações nos questionários 

aplicados no teste efetivo, indicando quais questões deveriam ser 

ajustadas para a aplicação durante o teste efetivo. A terceira 

questão do questionário de perfil foi apresentada como descritiva 

no teste piloto e no teste efetivo foi ajustada para múltipla 

escolha. O questionário de usabilidade e viabilidade de adoção do 

Ubi-Converge teve a inclusão de 3 (três) questões.  

Uma técnica de IHC foi empregada para avaliar a percepção do 

usuário com relação à tecnologia proposta. A técnica escolhida 

para verificar a usabilidade do protótipo é o SUS (System 

Usability Scale), que proporciona ao entrevistado informar o grau 

de satisfação em relação a usabilidade do Ubi-Converge, 

conforme aponta Brooke [8]. Para que o questionário estivesse 

adequado ao seu público, o SUS foi adaptado, mas foram 

mantidas as dez questões que o compõem. As adaptações 

                                                                 
4 Questionário de perfil, disponível em: http://goo.gl/EffGHS. 

5 Questionário de avaliação e viabilidade de adoção do Ubi-

Converge, disponível em http://goo.gl/XKy6qZ. 

realizadas no questionário SUS são referentes à tradução do 

questionário para a Língua Portuguesa e adequação da linguagem 

utilizada nas perguntas, que no caso como os avaliadores são os 

stakeholders, as perguntas não poderiam ser feitas na segunda 

pessoa. Além disso, também se fez necessário avaliar a viabilidade 

de adoção do protótipo Ubi-Converge. 

A escala SUS usa a escala de Linkert, onde 1 representa Concordo 

fortemente e 5 discordo fortemente, desta forma o cálculo da 

pontuação da escala SUS deve levar em consideração o tipo de 

questão elaborada, questões afirmativas ou negativas, e a opção 

escolhida do avaliador, assim como afirma Brooke [8].  

Questões em que há uma afirmação positiva o valor escolhido 

pelo participante deve ser subtraído a 1, e quando a afirmação for 

negativa o valor 5 deve ser subtraído ao valor escolhido pelo 

participante, como demostra a Figura 10. O valor final obtido pela 

soma de todos os outros valores deve ser multiplicado por 2,5. 

Um exemplo de como realizar estes calculo pode ser observado na 

Figura 10 valor da escala SUS, que demostra qual o tipo de 

questão, se positiva ou negativa, qual a opção escolhida pelo 

avaliador, e o calculo com base no método para o calculo total da 

pontuação. 

Todos os questionários foram feitos por meio do Google Docs, 

serviço oferecido de para os usuários do Gmail. A 

disponibilização do formulário por meio da web permitiu que os 

participantes que fizeram os testes à distância respondessem o 

questionário de forma mais prática. 

 

Figura 10: Calculo da Escala SUS 

Foram utilizados o notebook da pesquisadora ou o computador de 

uso do participante e acesso à Internet como ferramentas para 

realizar os testes de campo. 

Os testes, piloto e efetivo, foram realizados com os professores 

que atuam com estudantes surdos e intérpretes, que atuam em 

Escolas Estaduais da cidade de Rondonópolis. A primeira escola 

procurada para convidar intérpretes e professores para 

participarem do teste piloto foi uma escola pública estadual que já 

é referência no município devido ao trabalho que desenvolve na 

sala de recursos e junto com os estudantes em sala regular.  

O teste piloto foi aplicado em 01 escola e com 02 participantes, 

como dito anteriormente. O teste efetivo foi realizado em 04 

escolas com 12 participantes. 

Tanto o teste piloto quanto o teste efetivo foram compostos de 

quatro etapas, onde o participante: (1) assinou um termo de 

consentimento; (2) respondeu um questionário de perfil; (3) 
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conheceu o uso do protótipo Ubi-Converge, através de navegação 

direcionada pela pesquisadora; (4) respondeu um questionário 

sobre a usabilidade e viabilidade de adoção do protótipo. O tempo 

de duração da participação levou em torno de 40 minutos por 

participante durante o teste piloto e em média 30 minutos no teste 

efetivo. 

A pesquisa de campo foi fundamental para coletar dados sobre o 

público-alvo, bem como conhecer os ajustes que devem ser 

aplicados ao protótipo. O teste piloto foi aplicado com duas 

pessoas, que são denominados como Participante 1 e Participante 

2, estes participantes foram um intérprete da LIBRAS, e uma 

professora que atua com estudantes surdos. 
 

Tabela 1: Informações dos participantes. 

Teste Piloto Efetivo 

Participante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

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

Idade 22 50 - - 25 35 23 26 48 37 24 27 29 - 

Formação I P e I I P P P P P P I I P P P 

Tempo de 
experiência 

(anos) 
1 a 3 

Mais 

de 5 
4 a 5 1 a 3 4 a 5 

Mais 

de 5 
1 a 3 1 a 3 

Mais 

de 5 

Mais 

de 5 
1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 

Conhece TA 
para surdos 

Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não 

Utilizou TA 
para surdos 

Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não 

 
Tabela 2: Média de pontuação da escala SUS. 

Teste Piloto Efetivo 

Participante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
P9 P10 P11 P12 P13 P14 

Escala SUS 80 85 65 92,5 90 85 92,5 70 90 70 87,5 72,5 85 92,5 

Media 82,68 

Em relação ao questionário de usabilidade e viabilidade de adoção 

do Ubi-Converge aplicado aos dois participantes do teste piloto, 

este questionário é composto por 23 questões, sendo 10 delas 

elaboradas seguindo o modelo SUS. Outras 10 questões foram 

elaboradas com o uso da escala de Likert. Uma questão 

apresentava múltipla escolha, seguida de duas questões 

dissertativas. Ao final do questionário foi incluído um campo de 

texto para o participante realizar comentários adicionais, caso 

desejassem.  

5. RESULTADOS 
Ao decorrer da pesquisa de campo foram entrevistados 14 

participantes em 05 escolas estaduais, sendo que o teste piloto foi 

realizado em dezembro de 2013 e o efetivo em janeiro de 2014.  

A Tabela 1 apresenta as informações do questionário de perfil de 

todos os participantes que foram entrevistados durante os testes. A 

legenda de identificação da Tabela 1 em relação a formação 

profissional é representada como I para intérprete e P para 

professor, assim como referente ao sexo do participante M 

representa Masculino e F representa Feminino. 

Após responder ao questionário de perfil, cujas respostas são 

exibidas na Tabela 1, os participantes realizaram a navegação 

direcionada do Ubi-Converge e logo em seguida avaliaram o 

protótipo por meio do questionário de usabilidade e viabilidade de 

adoção do Ubi-Converge.  

As dez primeiras questões do questionário de usabilidade e 

viabilidade de adoção do Ubi-Converge, foram elaboradas 

conforme a metodologia SUS que apresenta uma escala de 5 

pontos, no qual 1 representa concordo fortemente e 5 discordo 

fortemente, desta forma ao obter os resultados foi necessário 

realizar o cálculo da pontuação conforme indica a escala SUS.  

A Tabela 2 apresenta a avaliação realizada por todos os 

participantes em relação às 10 questões do método SUS. Ao 

finalizar as pontuações individuais de cada participante foi 

possível também obter a média da pontuação alcançada, que foi 

de 82,68 pontos. Isso indica que, conforme a o método SUS, a TA 

Ubi-Converge foi avaliada como uma TA que apresenta uma 

usabilidade ao usuário satisfatória.  

Em relação à questão que verificava se é útil para o estudante 

surdo ter todos esses recursos sendo apresentados em uma mesma 

tela, e 8 (oito) participantes afirmaram que concordam com esta 

afirmação. Isto é bom visto que é uma das principais 

características do Ubi-Converge reunir vários recursos em uma 

tela só, o que pode possibilitar o uso desta TA. 

Conforme 09 participantes, a apresentação da legenda juntamente 

com o vídeo do professor colabora para que estudante possa 

visualizar dois recursos em uma tela só. Um participante afirmou 

que isto é indiferente e outro que discorda. Com este resultado, é 

possível ver que os stakeholders julgam importante o uso de 

legendas junto ao vídeo do professor, o que aponta que a 

iniciativa do Ubi-Converge em reunir as legendas com o vídeo do 

professor foi bem avaliada. 

A questão que verificava se ter o vídeo do intérprete, que 

apresenta o conteúdo exposto em aula, é uma necessidade dos 
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estudantes surdos, demostrou que conforme os participantes, 08 

deles concordaram fortemente e os outros 06 concordaram.  

É possível compreender que a presença do intérprete é 

considerada importante até pelos stakeholders, que acompanham 

os estudantes surdos em sala de aula, desta forma o intuito do 

Ubi-Converge pode colaborar, já que pode permitir que mais de 

um estudante surdo esteja matriculado em uma classe e haja 

somente um interprete para realizar a tradução para LIBRAS, seja 

presencialmente ou não, já que cada estudante poderá visualizá-lo 

em sua tela. 

A questão que averiguava se o uso de slides é um bom recurso 

visual para que o estudante surdo acompanhe o conteúdo e os 

exemplos expostos pelo professor durante sua apresentação 

verificou que 08 participantes afirmaram concordar fortemente e 

os outros 06 concordaram. Ao possibilitar que o aluno visualize 

os slides de forma simultânea, durante a aula, ou que os revise em 

casa, é uma das possibilidades do Ubi-Converge, que foi bem 

avaliada por todos os participantes. 

Verificou-se que 09 participantes concordam fortemente, que 

possibilitar ao estudante surdo realizar anotações em texto é uma 

maneira que incentivar a prática da língua portuguesa. Este 

resultado mostra que outra colaboração que o Ubi-Converge pode 

proporcionar com o estimulo da Língua Portuguesa ao possibilitar 

que o estudante surdo realize seus comentários em texto. Mesmo 

que inicialmente ele não domine o português, o uso contínuo da 

TA pode ser uma alternativa para auxiliá-lo a desenvolver melhor 

a escrita da Língua Portuguesa. 

Ao serem questionados se realizar a anotações por meio de vídeo 

pode facilitar a revisão dos conteúdos abordados em sala, 9 (nove) 

participantes concordaram fortemente. As anotações em forma de 

vídeo são importantes assim como aponta o resultado da 

avaliação, pois se o aluno preferir ou tiver maior conhecimento 

em LIBRAS pode utilizar desta Língua para realizar seus 

comentários. 

Conforme a avaliação de 9 (nove) participantes que afirmaram 

concordar fortemente que a troca de mensagem pode promover 

uma comunicação de forma mais independente, apenas 1 (um) dos 

participantes julgou esta questão como indiferente. O intuito de 

disponibilizar um recurso de troca de mensagens foi bem visto 

pelos avaliadores, o que pode colaborar com a troca de 

informações do estudante surdo ocorra de forma mais 

independente. 

Os participantes foram questionados se é importante 

disponibilizar o manual que apresente informações de forma 

bilíngue, 08 participantes afirmaram concordar fortemente e 06 

concordaram. 

Além disso, conforme 12 participantes, que concordaram 

fortemente, ter acesso às gravações de aulas anteriores acreditam 

que o Ubi-Converge pode colaborar com o estudante surdo ao 

rever os conteúdos. 

Como verificado 10 participantes concordaram fortemente, que 

esta TA pode ser utilizada com os estudantes surdos, na sala de 

recursos, afirmação apresentada na vigésima questão. Isto aponta 

que a ideia de proporcionar ao usuário a explicação da TA em 

LIBRAS de alguma forma pode agregar maior usabilidade ao Ubi-

Converge. 

As Tecnologias Assistivas que já são utilizadas pelos alunos 

surdos não proporcionam a apresentação de múltiplos campos de 

visões da sala de aula, conforme 07 participantes. O uso do Ubi-

Converge poderia desta forma colaborar para que o estudante 

surdo tivesse acesso a mais de um recurso disponibilizado em uma 

só tela. 

Questionados se, com o uso do Ubi-Converge, é possível que os 

estudantes surdos realizem seus próprios comentários e anotações 

sobre os conteúdos da aula, sem a necessidade do auxílio de 

terceiros, de acordo com a vigésima segunda questão, 09 

afirmaram que sim. Este resultado mostra que existem novas 

maneiras de possibilitar que o estudante surdo realize seus 

próprios comentários e anotações sem que seja auxiliado por 

terceiros; podendo promover maior autonomia aos estudantes. 

Para verificar qual o público os professores e intérpretes 

consideravam utilizar o Ubi-Converge, uma questão foi 

formulada. A partir desta, obteve-se que 14 participantes 

acreditam que a ferramenta pode ser utilizada no ensino médio, 12 

opinaram pelo uso no ensino superior, 11 no EJA, 10 no ensino 

fundamental e 01 em outras áreas de atuação educacional. 

Conforme os resultados, é possível verificar que não houve 

restrições de adoção do Ubi-Converge em relação aos 

diferenciados públicos, o que possibilita que a TA seja adotada 

em diferentes etapas de ensino. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa são discutidos na próxima 

seção, para que se possa verificar os resultados comparados em 

relação a todas as escolas que participaram da pesquisa de campo. 

6. DISCUSSÃO 
Como intuito de verificar se a iniciativa de produzir o protótipo 

Ubi-Converge foi eficaz conforme a opinião dos stakeholders é 

possível afirmar que esta iniciativa foi bem avaliada por todos os 

participantes, já que 42% afirmaram concordar fortemente e 58% 

concordaram. Desta forma, uma dos objetivos desta pesquisa foi 

atingido ao constatar que isto pode colaborar com os estudantes 

surdos. 

Ao propor que a legenda fosse apresentada juntamente com o 

vídeo do professor, para que o estudante surdo não precisasse 

manter o foco em duas janelas separadas, foi possível perceber 

que apenas um dos participantes da pesquisa julgou ser 

indiferente esta questão. Porém deve ser levado em consideração 

o uso excessivo da carga visual dos estudantes surdos que essa 

junção de recursos pode causar.  

Foi constatado que os profissionais entrevistados, que trabalham 

com estudantes surdos, julgam importante que o intérprete 

permaneça auxiliando os estudantes surdos, já que atualmente não 

há uma TA que possa auxilia-lo de outra maneira. Desta forma 

questiona-se se os professores compreendem a importância da 

cultura surda, ao compreender que o aluno surdo pode contar com 

a ajuda de um interprete? Ou se ainda há dificuldade de se educar 

o estudante surdo através da Libras, desta forma necessita do 

auxilio do interprete em sala de aula? 

Conforme os resultados as respostas foram positivas sobre o uso 

dos slides como um recurso visual que possibilite aos estudantes 

surdos ter maiores exemplificações sobre os conteúdos abordados 

em sala de aula. Desta maneira é possível afirmar que os 

professores e intérpretes reconhecem que os estudantes surdos 
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necessitam de um complemento visual para compreender melhor 

os conteúdos demonstrados em sala. 

Conforme a avaliação dos participantes pode-se verificar que os 

stakeholders consideram importante incentivar os estudantes 

surdos a praticar a escrita da Língua Portuguesa, visto que essa 

língua é sua segunda língua materna. 

A primeira questão que se destaca é que 10 (dez) participantes 

concordaram fortemente que o Ubi-Converge pode ser utilizado 

em sala de recursos, e outros 04 (quatro) afirmaram concordar. O 

interessante é que apenas 05 (cinco) dos participantes, o que 

corresponde a 42% dos participantes, fazem parte das escolas que 

possuem sala de recursos disponível na escola em que lecionam, 

que pode indicar que os avaliadores julgam importante o uso das 

TA nas salas de recurso. 

Algumas questões chamam atenção pela contradição que parece 

haver nas respostas informadas, em relação a alguns outros pontos 

verificados na pesquisa. 

Outra questão que chama atenção é a direcionada a identificar se 

as Tecnologias Assistivas que já são utilizadas pelos alunos 

surdos proporcionam a apresentação de múltiplos campos de 

visões da sala de aula, em que: 07 (sete) participantes afirmaram 

que não e 05 (cinco) certificaram que sim. O que parece 

contraditório, já que quando os participantes foram questionados 

no questionário de perfil se conheciam alguma Tecnologia 

Assistiva utilizada pelos surdos, apenas um participante afirmou 

que tinha conhecimento do uso do dicionário de LIBRAS. Desta 

maneira surgem questionamentos sobre o quanto esta reposta 

pode ser considerada concreta. 

Conforme as respostas exibidas anteriormente, em relação às 

opiniões dos professores sobre as questões abertas, pode-se 

verificar que, de maneira geral, todos os participantes acreditam 

que o Ubi-Converge pode colaborar com a pessoa surda; 

acreditando que seja uma boa opção a ser adotada pelas escolas 

mesmo que o aluno no início precise ser auxiliado a como utilizar 

a fermenta; e há o cuidado de proporcionar um ambiente que 

permita que este recurso não afete negativamente o 

desenvolvimento dos demais alunos. Os participantes consideram 

ainda que o Ubi-Converge pode proporcionar maior autonomia ao 

estudante surdo no que se refere à construção do conhecimento 

em uma sala de aula regular. 

7. CONCLUSÃO 
Durante o desenvolvimento do projeto foi possível verificar que 

os modelos desenvolvidos em fase de design sofrem alterações ao 

realizar a implementação, fase em que novas necessidades são 

descobertas. 

Nesta pesquisa também foi possível verificar que, das escolas 

estaduais entrevistadas, nenhuma utiliza Tecnologia Assistiva para 

auxiliar os estudantes surdos em seu processo de ensino-

aprendizagem. 

Foi possível perceber que os professores apoiam o uso de TA que 

auxiliem os estudantes surdos, como o caso do Ubi-Converge, e 

que seu público não está limitado somente ao ensino médio. 

Também é preciso reconhecer que, para que esta TA esteja 

disponível nas escolas, certos investimentos seriam necessários 

para que a ferramenta fosse utilizada de forma adequada por parte 

dos profissionais da escola. 

Através do Ubi-Converge, os professores e intérpretes acreditam 

que o estudante surdo pode escolher diferentes meios para se 

comunicar e receber informações durante a aula. Situação que 

pode proporcionar maior autonomia ao indivíduo surdo no que se 

refere à construção do conhecimento em uma sala de aula regular, 

ao realizarem seus próprios comentários e anotações sobre os 

conteúdos da aula, sem a necessidade do auxílio de terceiros. 

Ao finalizar os testes, foi possível verificar que as questões de 

pesquisa e os objetivos propostos foram atingidos. Em relação à 

primeira questão da pesquisa, os resultados demostraram que na 

opinião dos professores e intérpretes, através do Ubi-Converge o 

estudante surdo poderia escolher mais de uma opção para 

visualizar o mesmo conteúdo; o que consideraram bastante 

positivo.  

O objetivo geral da pesquisa foi atingido, conforme as avaliações 

dos stakeholders, que afirmaram que o Ubi-Converge possibilita 

que o estudante surdo visualize mais de um foco da sala de aula e 

possa realizar suas anotações pessoais, seja por meio de texto ou 

vídeo. Pode-se realizar esta afirmação já que os professores e 

intérpretes também são usuários, visto que eles precisam conhecer 

o sistema para auxiliar os estudantes surdos no manuseio da 

Tecnologia Assistiva Ubi-Converge. Também precisam 

compreender como utilizar desta TA como uma ferramenta de 

suporte ao ensino-aprendizados dos estudantes surdos. 

Em relação aos objetivos específicos, foi verificado que a 

interface do Ubi-Converge teve uma boa avaliação em relação a 

usabilidade aos usuários. A possibilidade de visualizar mais de 

um foco da sala de aula de foram simultânea também foi bem vista 

pelos avaliadores do Ubi-Converge. Esta TA também permite que 

estudante surdo possa rever as aulas já ministradas, o que foi bem 

avaliado pelos participantes da pesquisa. 

Uma das sugestões de melhorias propostas é fazer com que as 

janelas possam ser redimensionadas e arrastadas conforme o 

usuário o desejar, bem como elaborar uma tela de login, na qual o 

aluno possa escolher quais aulas, já realizadas anteriormente, 

deseja assistir. Outra proposta interessante é incluir uma área de 

gerenciamento dos conteúdos, a que os professores teriam acesso 

para publicar seus próprios materiais. Realizar a visualização em 

tempo real das filmagens é outra aplicação que pode ser 

implementada futuramente. 
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ABSTRACT 

The traditional e-learning systems show to different students the 

same set of teaching materials, interface and interaction 

possibilities. In this sense the identification of the student context 

can help filter interesting content to his/her profile. The aim of 

this study is to identify the context elements used in the Context-

aware Recommendation Systems in educational domain. To reach 

this goal a systematic mapping was carried out and we developed 

a protocol based on a research question. As a result we present 

contextual information from the papers and a quantitative 

analysis of context categories, besides a comprehensive list of 

information in each contextual category. Finally, we present the 

architecture of RSI-BROAD project and show how the results of 

the systematic has mapping influenced its development. 

RESUMO 

Os sistemas e-learning tradicionais expõem a diferentes alunos o 

mesmo conjunto de recursos educacionais, interface e 

possibilidades de interação. Neste sentido, a identificação do 

contexto do aluno pode ajudar a filtrar conteúdo interessante para 

o seu perfil. O objetivo deste estudo é identificar os elementos do 

contexto usado nos sistemas de recomendação sensíveis ao 

contexto no domínio educativo. Para alcançar este objetivo foi 

realizado um mapeamento sistemático e desenvolvido um 

protocolo baseado em uma questão de pesquisa. Como resultado, 

apresentamos os elementos contextuais encontrados nos trabalhos 

analisados e uma análise quantitativa das categorias de contexto, 

além de uma lista abrangente de informações em cada categoria 

contextual. Por fim, apresentamos a arquitetura do projeto 

BROAD-RSI e mostramos como os resultados do mapeamento 

sistemático influenciaram na sua elaboração. 

Palavras Chaves 
Contexto, sistemas de recomendação, e-learning 

1. INTRODUÇÃO 
Os sistemas e-learning tradicionais expõem para diferentes alunos 

um mesmo conjunto de material didático, uma mesma interface e 

os mesmos recursos de interação. No entanto, cada aluno que 

interage com o sistema possui suas habilidades, dificuldades, 

experiências, conhecimentos e preferências. Tais informações se 

relacionam às diferentes dimensões de contexto que esses sistemas 

necessitam tratar. Nesse sentido, destaca-se a importância dos 

Sistemas Sensíveis ao Contexto (SSCs) no domínio educacional. 

Para Vieira [16], “Sistemas Sensíveis ao Contexto são aqueles 

que gerenciam elementos contextuais relacionados a uma 

aplicação em um domínio e usam esses elementos para apoiar um 

agente na execução de alguma tarefa”. Dey [4] define contexto 

como qualquer informação que caracteriza a situação de uma 

entidade (pessoa, lugar ou objeto) considerada relevante para a 

interação entre uma pessoa e uma aplicação. 

No âmbito dos sistemas educacionais, os SSCs têm o importante 

papel de considerar informações particulares dos alunos e 

recomendar recursos apropriados ou personalizar interfaces, 

conteúdos e ambientes, contribuindo assim com o seu processo de 

aprendizado e aumentando o interesse pelos recursos 

educacionais. Segundo Burke [2], um sistema de recomendação 

(SR) pode ser: “qualquer sistema que produza recomendações 

individualizadas ou que tenha o efeito de guiar o usuário de forma 

personalizada para objetos do seu interesse ou que lhes sejam 

úteis dentre diversas opções possíveis”. A qualidade de uma 

recomendação dentro de um sistema sensível ao contexto depende 

da qualidade das informações contextuais que são consideradas 

[17]. Por isso, a escolha dos elementos relevantes a um domínio 

tem grande impacto na eficácia dos SSCs. Diante dessa 

importância, foi conduzido um mapeamento sistemático para 

identificar os elementos de contexto usados em Sistemas de 

Recomendação Sensíveis ao Contexto no âmbito educacional, e 

assim, apoiar a escolha dos elementos contextuais a serem 
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considerados em uma proposta de recomendação de recursos 

educacionais, chamada BROAD-RSI. 

O BROAD-RSI pretende contribuir com o projeto BROAD [3] 

que engloba pesquisas relacionadas a busca e adoção de 

tecnologias de software, tais como ontologias, serviços web 

semânticos, agentes e workflow para construir uma arquitetura 

para a busca personalizada por objetos de aprendizagem, bem 

como para a sua composição em conteúdos educacionais. O 

BROAD-RSI pretende evoluir a proposta do projeto BROAD, 

acrescentando características de perfil e elementos do contexto 

educacional dos usuários. Essas características são extraídas de 

sistemas colaborativos, tais como, redes sociais e ambientes 

virtuais de aprendizagem, onde são geradas espontaneamente. Por 

meio da extração de informações disponíveis nesses sistemas, 

busca-se identificar e inferir preferências e interesses educacionais 

dos usuários, usando para isso técnicas de Extração de Texto, 

Processamento de Linguagem Natural e Web Semântica. 

Recomendações educacionais coerentes com esse perfil e contexto 

do usuário são realizadas como resultado. 

Esse artigo está assim organizado: na seção 2 são apresentados os 

principais fundamentos de um mapeamento sistemático, na seção 

3 é detalhado o planejamento do mapeamento sistemático e na 

seção 4 apresentamos a sua execução. Os resultados obtidos no 

mapeamento sistemático são apresentados e analisados na seção 5. 

Na seção 6 são mostradas a arquitetra do BROAD-RSI e a 

contribuição que o resultado do mapeamento sistemático teve na 

sua definição. Na seção 7 é feita uma avaliação da proposta de 

recomendação. Por fim, são expostas as considerações finais na 

seção 8. 

2. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 
Uma revisão sistemática da literatura é definida como um meio de 

identificar, avaliar e interpretar toda pesquisa disponível relevante 

a uma questão, ou área, ou fenômeno de interesse de uma 

pesquisa particular [9]. Ela é construída em torno de uma questão 

central que representa o núcleo de uma pesquisa e que se expressa 

por meio de conceitos específicos, pré-definidos, focados e 

estruturados [1]. 

Segundo [10], quando se percebe, através de uma pesquisa inicial 

de um domínio, que o tema é muito amplo, um estudo de 

mapeamento sistemático pode ser mais apropriado do que uma 

revisão sistemática. No caso dessa pesquisa, julgamos adequado 

realizar um mapeamento, com questões de pesquisas mais amplas 

antes de conduzir uma revisão sistemática. 

Nesse trabalho, foi desenvolvido um protocolo com foco na 

questão de pesquisa, seguindo os três passos principais, 

sumarizados em [8]: planejamento, condução e resultados. 

3. PLANEJAMENTO  
De acordo com Biolchini et al. [1], na fase de planejamento são 

listados os objetivos da pesquisa, formuladas as questões de 

pesquisa, gerando assim uma string de busca. Ainda devem ser 

determinadas as fontes onde a pesquisa será feita, quais serão os 

critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos recuperados. Após 

finalizado o planejamento é essencial realizar a sua avaliação para 

garantir que o mesmo está correto. É importante que a avaliação 

envolva outro pesquisador para evitar um viés de pesquisa 

daquele que formulou o protocolo. Cabe ressaltar que o protocolo 

apresentado a seguir passou pela revisão e avaliação de outros 

pesquisadores, que contribuíram para a sua melhoria. 

O objetivo do mapeamento realizado nesse trabalho foi identificar 

quais são os elementos de contexto explorados em Sistemas de 

Recomendação Sensíveis ao Contexto específicos para o domínio 

educacional.  

A descrição da questão de pesquisa foi feita com base no formato, 

denominado PICO, sugerido por Biolchini et al. [1], onde são 

determinadas: (1) população: grupo que será observado; (2) 

intervenção: o que vai ser observado no contexto do mapeamento 

sistemático; (3) controle/comparação: comparação com dados 

iniciais que o pesquisador já possui; (4) resultado: o que será 

obtido como resultado da extração do mapeamento sistemático.  

Considerando-se os objetivos desta pesquisa, os elementos do 

PICO são descritos a seguir: 

• População: sistemas de recomendação sensíveis ao contexto 

no domínio Educacional. 

• Intervenção: elementos de contexto utilizados para 

recomendação (técnico, cultural, social, localização). 

• Controle/Comparação: não se aplica. 

• Resultados: identificação dos elementos de contextos usados 

em Sistemas de Recomendação para Educação. 

Seguindo essa metodologia, a seguinte questão de pesquisa foi 

formulada: 

• Q0: Quais são os elementos de contexto usados em Sistemas 

de Recomendação para Educação? 

Foram definidas ainda as seguintes questões secundárias: 

• QS1: Quais são as categorias de informações contextuais mais 

utilizadas e as menos exploradas em SRs no contexto 

educacional? 

• QS2: Quais elementos de contexto usualmente caracterizam 

cada categoria (Computacional, Localização, Condições 

Física, Tempo, Atividades, Recursos, Usuário, Relações 

Sociais) de informações contextuais?  

Ainda norteado pela metodologia proposta em Biolchini et al. [1], 

a partir da definição da questão de pesquisa foi possível extrair as 

palavras-chave e seus sinônimos (tabela 1). Esses termos serão 

usados na construção da string de busca. 

Tabela 1. Palavras-chave e seus sinônimos 

Palavras-chave Sinônimos 
Recommendation system Adaptative systems 

Intelligent systems 

Personalized systems 

User adaptative systems 

Education 

 

Learning 

E-learning 

Distance learning 

Distance education 

Context-aware 

 

Context-awareness 

Context 

Contextual information 

Context-sensitive 

Awareness 

Element Types 

Kinds 

Description 

Dimensions 
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A combinação dos termos acima, incluindo os sinônimos, gerou a 

string de busca mostrada na tabela 2: 

Tabela 2. String de busca 

("Adaptative systems" OR "Adaptative system" OR "Intelligent 

systems" OR "Intelligent system" OR "Personalized 

systems" OR "Personalized system" OR "User adaptative 

systems" OR "User adaptative system" OR "Intelligent 

Environments" OR "Personalized 

Environments" OR "Intelligent 

Environment" OR "Personalized 

Environment" OR "Recommendation") AND ("Education" OR 

"Learning" OR "E-learning" OR "Distance learning") AND 

("Context-awareness" OR "Context" OR "Contextual 

information" OR "Context-sensitive" OR "awareness") AND 

(types OR elements OR kinds OR description OR dimensions) 

A string definida a partir da metodologia PICO [1]foi executada 

em quatro bases: 

• Science@Direct (http://www.sciencedirect.com); 

• El Compendex (http://www.engineeringvillage.com); 

• IEEE Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org); 

• Scopus (http://www.scopus.com). 

Em relação à escolha das bases vale ressaltar que, conforme 

Kalinowski [8], a Inspec é indexada pela Scopus e o Google 

Scholar utiliza critérios desconhecidos dificultando assim auditar 

os resultados das pesquisas e de repetir a execução do protocolo. 

Por isso, tais bases não foram priorizadas nesse estudo.  

Em todas as bases, a execução foi realizada através da busca 

avançada, onde é possível colocar uma combinação de termos, 

conforme construído na string de busca. Para todas as bases de 

dados eletrônicas utilizadas, a string foi revisada por um 

especialista, conforme a particularidade ou limitação de sua 

máquina de busca. 

Os critérios usados para incluir um artigo no mapeamento foram 

os seguintes: (1) apresentar os elementos de contexto usados para 

a recomendação; (2) estar ligado à área educacional; (3) ser um 

estudo primário.  

Os critérios de exclusão foram (1) não estar relacionacionado ao 

domínio educacional; (2) não apresentar propostas de 

recomendação ou personalização; (3) apresentar estudos 

secundários.  

Foram extraídos dos artigos os seguintes dados: título, abstract,  

referência, ano de publicação, autores e os elementos de contexto 

utilizados. 

Concluída a fase de planejamento do mapeamento obtivemos 

como resultado o protocolo que será usado na próxima etapa: 

execução do mapeamento sistemático. 

4. EXECUÇÃO DO MAPEAMENTO 
SISTEMÁTICO 

Na fase de execução do Mapeamento Sistemático, a string de 

busca foi submetida às quatro fontes citadas.  Os resultados foram 

importados na ferramenta StArt1 [11] (State of the Art through 

                                                                 
1  Disponível em lapes.dc.ufscar.br 

Systematic Review) v. 1.06.3, que dá suporte ao pesquisador, 

apoiando a aplicação do mapeamento. 

Após eliminar os artigos duplicados, restaram 471 trabalhos. A 

distribuição dos trabalhos por base resultou no seguinte resultado: 

30% da Scopus, 38% da IEEE, 18% da Science Direct e 14% da 

Engineering Village. 

Os 471 artigos passaram por 2 (dois) filtros. O primeiro foi feito 

após a leitura do título e do abstract e retornou um conjunto de 

140 artigos. Foram eliminados aqueles trabalhos que, claramente, 

não faziam referência a Sistemas de Recomendação Sensíveis ao 

Contexto. Vale ressaltar que foi feita uma revisão dessa primeira 

filtragem realizada nos artigos.  

Após a leitura completa de 140 artigos e aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, definidos no protocolo, o conjunto dos 

trabalhos a serem analisados foi reduzido para 37. Nessa fase 

ainda foram identificados mais 7 artigos duplicados que o Start 

não foi capaz de detectar automaticamente, resultando em 30 

artigos.  

Grande parte dos trabalhos eliminados nessa fase não 

apresentavam os elementos de contexto ou não estavam ligados à 

área da Educação, conforme exigido no critério de inclusão. O 

percentual dos 140 artigos eliminados, considerando cada uma 

dos critérios, é mostrado na Figura 1. 

 
Figura 1. Percentual dos artigos eliminados considerando cada 

um dos critérios  
 

Os 30 artigos selecionados passaram então por mais um filtro, 

onde foram eliminados sete trabalhos que não estavam disponíveis 

na Web e cujas informações não estavam presentes no Abstract. 

Foram finalmente extraídas informações de 23 trabalhos. A lista 

dos 23 trabalhos analisados pode ser vista no Apêndice. 

4.1. Extração dos dados 
Para a extração dos elementos contextuais construímos um 

formulário e, como um primeiro passo, as informações 

encontradas foram associadas às categorias do framework 

proposto por Verbert et al[14]. 

Outras propostas de frameworks conceituais já foram feitas na 

área de sistemas baseados em contexto.  Em Zheng e Yano [18] é 

apresentado um framework para apoio à recomendação entre 

pares, no domínio educacional, que apresenta uma distribuição 

tridimensional das informações contextuais nas categorias: 

“conhecimento”, “proximidade social” e “acesso técnico”. Patel 

et.al. [13] apresentaram um framework conceitual na área de 

Sistemas de Tutores Inteligentes que classifica as informações em 

três grandes grupos: interação, ambiente e contexto relacionado ao 
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objeto. Dey et. al [5] propõem que as informações contextuais em 

aplicações baseadas em contexto podem ser categorizadas em 

quatro elementos essenciais: identidade, localização, status ou 

atividade e tempo.  

A escolha pelo framework proposto por Verbert et al [14] levou 

em consideração a sua completude e o fato de ter sido elaborado a 

partir da análise de SSCs no domínio educacional. No trabalho 

dele foi realizada uma pesquisa a respeito de sistemas de 

recomendação baseados em contexto, considerando-se os anos 

anteriores a 2012, já que o framework foi finalizado nesse ano, 

para definir categorias relevantes para elementos de contexto no 

âmbito educacional. São elas: espaço-temporal (localização e 

tempo), condições físicas, computacional, recursos (virtual e 

física), usuário, atividades e social.  

A categoria espaço-temporal faz referência a todas as informações 

sobre localização de um objeto, seja um dispositivo ou uma 

pessoa, além da relação geográfica entre esses objetos. As 

informações relacionadas ao tempo também são englobadas nessa 

categoria, por exemplo, data e hora de uma ação. A categoria de 

condições físicas descreve as condições do ambiente onde o 

sistema ou usuário estão situados. O contexto computacional se 

refere às características da rede, hardware e software usados pelos 

usuários. Na categoria de recursos são descritas as características 

virtuais e físicas dos recursos, usando metadados, tais como IEEE 

LOM [7] e Dublin Core [6] para descrever esses recursos. A 

categoria usuário resume todas as informações referentes ao 

usuário, tais como informações pessoais, conhecimento, 

interesses, objetivos educacionais, entre outras. As tarefas, 

objetivos e ações do usuário são apresentados na categoria 

Atividades e, por fim, a categoria Social apresenta todas as 

relações sociais entre duas ou mais pessoas (associações, 

conexões, afiliações) [14]. 

Na tabela 3, é apresentado o formulário usado para capturar as 

informações de cada um dos artigos. A numeração apresentada na 

última linha é apenas uma referência que será usada na Tabela 4 

para indicar os elementos usados em cada um dos artigos. 

Tabela 3. Formulário de extração dos elementos de contexto 

Categoria Subcategoria Nº de 
referência 

Computacional Software 

Hardware 

Rede 

1 

2 

3 

Localização 4 

Condições Físicas 5 

Tempo Horário 

Intervalo de Tempo 

6 

7 

Atividades Tópico 

Ação 

Tarefa 

8 

9 

10 

Recursos Geral 

Técnico 

Anotações 

Educacional 

Relação 

11 

12 

13 

14 

15 

Usuário Informações básicas 

Conhecimento 

Interesses/preferências 

Emoções 

Estilo de aprendizagem 

16 

17 

18 

19 

20 

Relações Sociais 21 

A Tabela 4 mostra as categorias de elementos de contexto 

encontrados em cada um dos trabalhos. Os números expostos na 

coluna Elementos extraídos fazem referência à última linha da 

Tabela 3. A referência completa dos trabalhos e sua associação 

com a coluna Número podem ser encontradas na Tabela 6. 

Tabela 4 – Categorias identificadas em cada um dos trabalhos 

Número Categorias extraídas 

T1 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21 

T2 13, 14, 17 

T3 4, 7, 18 

T4 16,17,18,20 

T5 9, 11, 13, 18 

T6 3, 4, 12, 15, 18 

T7 1, 2, 3 

T8 2, 4, 6, 9, 16, 18, 21 

T9 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21  

T10 1, 2, 4, 7 

T11 11, 13, 14, 15, 17, 20 , 21 

T12 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20 

T13 16, 17, 18 

T14 11, 12, 14 

T15 2, 4, 7, 9, 18, 19 

T16 9, 11, 13, 17, 21 

T17 20 

T18 9, 13, 15, 18, 20, 21 

T19 7, 9, 15, 20 

T20 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21 

T21 4,7, 11, 13, 14, 17, 18, 20 

T22 2, 7, 16, 17, 18, 21 

T23 18 

5. RESULTADOS 
Nessa seção apresentamos as respostas às Questões de Pesquisas 

propostas. 

QS1: Quais são as categorias de informações contextuais mais 
utilizadas em SRs no contexto educacional? 

A Figura 2 mostra uma análise quantitativa do universo de 23 

trabalhos analisados que utilizam cada uma das categorias de 

contexto, dando uma visão geral de quais são as categorias de 

elementos de contexto mais utilizados nos SR analisados.  
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Figura 2. Quantidade de SRs que utilizam cada uma das 
categorías 

 

Foi possível perceber que 95,65% dos trabalhos utilizam 

informações categorizadas como elementos contextuais do 

usuário, que envolvem informações básicas, conhecimentos, 

preferências, emoções e estilos de aprendizagem. Ainda na 

categoria Usuário pode-se constatar que as informações menos 

exploradas são aquelas referentes às emoções do usuário, 

presentes apenas nos trabalhos T1, T20 e T15. 

As condições físicas do ambiente do usuário, que incluem 

condições climáticas, temperatura, nível de ruído, entre outros, 

são as menos exploradas, sendo identificadas apenas no trabalho 

T12. 

As informações da categoria Espaço-Temporal (Tempo e 

Localização) e da categoria Relações Sociais tiveram um 

comportamento quantitativo semelhante, sendo observadas em 

34,78% dos sistemas, cada uma. 30,43% dos sistemas consideram 

as informações computacionais e 43,48% as atividades do 

usuário. 

QS2: Quais elementos de contexto usualmente caracterizam 
cada categoria de informações contextuais? 

Depois de uma análise geral dos artigos foram identificados os 

principais elementos contextuais em cada uma das categorias 

definidas em Verbert et al [14], conforme Tabela 5.  

A identificação dos elementos contextuais apresentados na Tabela 

5 é um passo inicial para a evolução dessa e de outras pesquisas 

na área de recomendação de recursos educacionais utilizando 

contexto, no sentido de definir o que pode ser considerado como 

informação contextual e como ela está sendo explorada e 

classificada nos trabalhos existentes, bem como quais são os 

elementos contextuais mais usados e quais ainda devem ser mais 

explorados. 

5.1. Análise dos resultados 
Foram analisados nesse mapeamento sistemático os 23 trabalhos 

identificados à SRs sensíveis ao contexto no domínio educacional. 

O objetivo do Mapeamento Sistemático foi identificar os 

principais elementos contextuais utilizados nas propostas 

existentes.  

A listagem de todas as informações contextuais associadas às 

categorias e os gráficos gerados respondem às questões de 

pesquisa propostas. É possível verificar quais são os elementos de 

contexto usados nos SRs no domínio educacional, quais são 

relevantes a cada categoria, permitindo assim que trabalhos 

futuros possam verificar o que usualmente caracteriza cada 

categoria, além de propor e pesquisar formas de capturar 

informações que não foram muito exploradas. 

Além de responder às questões de pesquisa propostas foi possível 

perceber, ainda, que a categoria de relações sociais tem sido mais 

usada em trabalhos recentes. Dos 8 trabalhos que consideram esse 

conjunto de informações, 6 são dos anos de 2011 e 2012. Uma 

possível explicação é o aumento do uso de redes sociais e da 

incorporação das mídias e redes sociais nas práticas educacionais. 

Outra averiguação importante é a validação da ampla cobertura 

oferecida pelo framework proposto por Verbert et al [14], já que 

todos os elementos contextuais identificados nos 23 trabalhos 

puderam ser associados às categorias propostas. Durante a análise 

dos trabalhos foi possível identificar uma nova subcategoria da 

Categoria Usuário, que não havia sido mencionada por Verbert et 

al[14]. Essa subcategoria nomeada aqui de Emocional traz 

informações referentes às condições emocionais dos usuários, tais 

como satisfação, felicidade, tristeza, entre outras. 

Tabela 5. Informações contextuais associadas às categorias 
Verbert et al [14]. 

C
at

eg
or

ia
 

S
u

b
ca

te
go

ri
a Elementos de Contexto 

C
om

p
ut

ac
io

n
al

 

S
of

tw
ar

e Plataforma de software 

Tipo de browser 

H
ar

d
w

ar
e 

Plataforma de hardware 

Tipo de dispositivo (notebook, tablet, desktop, 

celular, etc) 

Status do dispositivo 

Capacidade da tela 

Tamanho da tela 

Capacidade do dispositivo 

Disponibilidade do dispositivo 

R
ed

e 

Tipo de rede usada pelo usuário 

Status da conexão (conectado ou não) 

Capacidade da rede (velocidade) 

Proximidade com outras pessoas da rede 

L
oc

al
iz

aç
ão

 Localização geográfica 

Proximidade com outras pessoas 

Ambiente (casa, trabalho, escola, etc) 

Local onde o aprendizado acontece 

Localização do usuário (trem, ônibus, 

estacionado) 

C
on

di
çõ

es
 

fí
si

ca
s 

Temperatura 

Clima (chuvoso, ensolarado, nublado) 

T
em

p
o 

H
or

ár
io

 

Hora no momento do estudo 
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In
te

rv
al

o 
 

d
e 

te
m

p
o Dia da semana 

Tempo de uso do sistema 

Período do dia (manhã, tarde, noite) 

A
ti

vi
d

ad
es

 

T
óp

ic
os

 Tópicos estudados 

A
çã

o 

Atividades do usuário (correndo, caminhando, 

viajando, ouvindo música, navegando na internet, 

estudando, deitado, sentado, descansando) 

Padrões sequência de navegação 

Páginas visitadas 

Feedback dado a itens 

T
ar

ef
a Tarefas agendadas 

Tarefas realizadas 

Calendário educacional 

R
ec

u
rs

os
 

G
er

al
 

Idioma 

Funcionalidade 

Tipo de aplicação 

Faixa etária 

Autor 

Título 

Descrição 

Localização do recurso na Web 

T
éc

n
ic

o Dispositivo compatível 

Formato 

A
no

ta
çõ

es
 Palavras-chave, tags 

Avaliação feita pelos usuários 

Metadados 

Folksonomy 

E
d

u
ca

ci
on

al
 

Objetivos educacionais 

Nível educacional 

Relevância do tema 

Sequência educacional 

Grau de dificuldade / Grau de interatividade 

Utilidade e eficiência do material 

R
el

aç
ão

 
 

Número de vezes que o recurso foi acessado 

Interesse de usuários relacionados 

Similaridade entre recursos 

U
su

ár
io

 

In
fo

rm
aç

õe
s 

 
b

ás
ic

as
 

Nome 

Qualificação 

Organização 

Nacionalidade 

Currículo 

Histórico educacional 

Habilidade de comunicação 

Idade 

C
on

h
ec

im
en

to
 

Conhecimento de um tema 

Experiência 

Portfolio 

Competências educacionais 

Resultados de provas 

P
re

fe
rê

n
ci

as
 

in
te

re
ss

es
 

Interesses 

Preferência (mídia, música, notícias, filmes) 

Necessidades 

Itens favoritos / Itens melhor avaliados 

Leituras feitas 

Hábitos educacionais 

E
m

oc
io

n
al

 Personalidade 

Grau de stress 

Características afetivas e cognitivas 

Emoções expressas em texto (alegria, raiva, 

tristeza e medo) 

E
st

il
o 

d
e 

ap
re

n
d

iz
em

 Estilo de aprendizagem 

Metas de aprendizagem 

R
el

ac
io

n
am

en
to

s 
P

es
so

ai
s 

Sugestões de amigos próximos e distantes 

Interesses comuns entre amigos 

Perfis relacionados 

Similaridade entre pessoas 

Histórico de amigos 

Tags sociais 

Proximidade entre usuários 

Tipo de relação (amigos, família, colegas, etc) 

6. PROJETO BROAD-RSI 
No projeto BROAD [3] a personalização é feita pela geração de 

módulos educacionais, que consideraram o conteúdo a ser 

estudado, o Perfil do Estudante e os diferentes artefatos 

educacionais disponíveis no repositório. A proposta se apoia em 

uma base de conhecimento que promove a semântica do modelo. 

Portanto, no âmbito do projeto elementos contextuais são 

parcialmente considerados, no entanto havia a intenção de 

expansão do número de elementos explorados, bem como a sua 

obtenção automática ou semiautomática. A realização do 

Mapeamento Sistemático permitiu identificar quais categorias e 

elementos de contexto que estavam sendo considerados na 

realização de Recomendações Educacionais. 

Diante dos resultados obtidos no Mapeamento Sistemático foi 

possível ter clareza de quais elementos poderiam contribuir para a 

expansão da proposta do BROAD. A leitura dos trabalhos 

selecionados no mapeamento mostrou também que a obtenção 

automática dos elementos contextuais ainda era um grande 

desafio. Tendo as diretrizes indicadas pelo resultado do 

mapeamento, foi possível construir um conjunto de elementos 

contextuais que seriam considerados no modelo de recomendação 

do BROAD-RSI. Outro resultado que teve forte influência na 

definição da nossa proposta de recomendação foi a percentagem 

de trabalhos que consideravam as interações sociais. Foi possível 

detectar, a partir do mapeamento sistemático, que apenas 34,78% 

dos sistemas analisados consideravam essas informações. Diante 

disso, tomou-se a decisão de buscar automatizar a extração de 

elementos contextuais, usando para isso a interação dos usuários 

através de ambientes colaborativos, tais como redes sociais e 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, onde as interações sociais 

também poderiam ser exploradas para aumentar a eficiência das 

recomendações. A proposta inicial do BROAD foi então 

expandida, dando origem ao BROAD-RSI, incluindo informações 
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relacionadas ao contexto social e educacional do usuário, 

conforme mostrado na Tabela 6.  

6.1. Arquitetura do BROAD-RSI 
A arquitetura do BROAD-RSI (Sistema de Recomendação 

Baseado nas Interações Sociais) (Figura 3), estendida do projeto 

BROAD[3], pretende atingir os seguintes objetivos: (1) 

especificar uma estratégia para extrair informações acerca do 

perfil e de contexto educacionais dos usuários, usando para isso 

sistemas colaborativos, tais como Redes Sociais e os Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem; (2) determinar itens de perfil 

educacional do usuário a partir das informações extraídas; (3) 

enriquecer o perfil e o contexto extraídos, buscando tópicos de 

interesses implícitos; (4) gerar a representação semântica do perfil 

e do contexto; e (5) considerar as informações extraídas para 

sugerir recursos educacionais apropriados.  

A arquitetura do BROAD–RSI pode ser dividida em 3 módulos 

principais: Extração e representação do perfil e do contexto do 

Usuário; Aplicação Inteligente para Recomendação, Extração e 

representação semântica dos recursos educacionais. Por questões 

de espaço e foco, os módulos não serão descritos em detalhe. 

 

Figura 3. Arquitetura conceitural do BROAD – RSI 
 

O processo de recomendação inicia-se com o uso de APIs - 

Application Programming Interface  e Web Services para extrair 

informações das redes sociais e de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs). Após a extração é feita a representação 

semântica dos elementos contextuais extraídos. O conjunto de 

elementos contextuais considerados é mostrado na Tabela 6, 

seguindo as categorias identificadas por Verbert et al [14] e  

mapeamento sistemático realizada nesse trabalho. 

Tabela 6 - Elementos contextuais usados no BROAD-RSI 

Categoria Subcategoria Elementos de Contexto 

Tempo Horário Horário de acessos aos 

sistemas 

Intervalo de 
tempo 

Dia da semana e período do 

dia com maior número de 

acesso 

Atividades Tópicos Disciplinas cursadas 

Recursos Geral Idioma 

Tipo de aplicação 

Faixa etária 

Título 

Descrição 

Localização do recurso na 

Web 

Técnico Formato 

Anotações Palavras-chave, tags 

Metadados 

Usuário Informações 
básicas 

Nome 

Qualificação 

Cidade onde reside 

Histórico educacional 

Idade 

Conhecimento Conhecimento de Idiomas 

Competências educacionais 

Preferências 

Interesses 

Interesses gerais e 

educacionais 

Preferência (mídia, 

comunicação, música, 

notícias, filmes) 

Relacionamentos Pessoais Interesses comuns entre 

amigos 

Similaridade entre pessoas 

Grupos de discurssão nos 

quais o usuário participa 

Em virtude da natureza diversificada das informações disponíveis 

em ambientes colaborativos, faz-se necessário realizar uma 

filtragem inicial que selecione quais, dentre as informações 

compartilhadas e geradas, estão relacionadas a assuntos 

educacionais. Em Ambientes Virtuais de Aprendizagem as 

informações educacionais estão mais estruturadas através, por 

exemplo, dos cursos realizados, material didático, tema de fóruns, 

entre outros. Já em redes sociais, as informações de cunho 

educacional podem ser encontradas no Perfil Educacional 

disponível, que traz informações sobre qual escola o usuário 

frequentou, qual curso fez, quais são suas especialidades, etc, e 

em páginas acessadas, grupos ou itens compartilhados que 

pertençam às categorias educacionais, tais como faculdades, 

escolas, linhas de pesquisa, entre outras. Das redes sociais pode-se 

extrair ainda o nível educacional do usuário (Ensino Médio, 

Graduação, Pós-Graduação).  

Além das informações relacionadas aos interesses educacionais 

dos usuários, são capturadas também aquelas relativas à sua 

preferência em relação aos dias, horários e períodos (manhã, tarde 

e noite) de acesso aos sistemas. Pretende-se, com isso, enviar 

recomendações educacionais nos horários mais oportunos de 

acordo com o perfil de acesso do usuário. São extraídas ainda as 

preferências por tipos diferentes de Mídias, a partir dos 

quantitativos dos diferentes tipos de recursos compartilhados pelo 

usuário, tais como Livros, Músicas, Vídeos, Imagens e Jogos. 

Essa preferência ajuda a priorizar recursos de acordo com o seu 

formato, não sendo usado, portanto, para eliminar uma 

recomendação, mas apenas para dar mais importância e prioridade 

a um subconjunto delas.  

No caso dos tópicos de interesse, extraídos dos sistemas 

colaborativos, foram identificados ainda interesses correlatos 

através do uso de técnicas de Web Semântica, como ontologias de 
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domínio e de processamento de linguagem natural, usando a API 

AlchemyAPI8[12]. Tais técnicas permitiram inferir conceitos e 

tópicos de interesse do usuário que não estão explícitos no AVA, 

tampouco nas Redes Sociais. 

Uma vez definidos e extraídos os elementos contextuais, o 

módulo de recomendação do BROAD_RSI é responsável por 

estabelecer a relação entre o contexto do usuário e o contexto dos 

recursos educacionais, através dos seus metadados. A filtragem 

dos recursos educacionais adequados é feita através de buscas 

semânticas no Repositório do BROAD-RSI. Os metadados 

considerados na filtragem podem ser vistos na categoria  

Recursos, na Tabela 6. 

 Geralmente os recursos educacionais são catalogados usando 

padrões de metadados, como por exemplo: IEEE LOM [7] e 

OBAA[15], permitindo assim a busca e reutilização desses 

recursos. Não se pretende, neste trabalho, investigar ou atuar 

sobre a catalogação e representação semântica dos recursos 

educacionais. O projeto BROAD já prevê a sua catalogação 

utilizando um subconjunto de metadados do LOM, considera 

também algumas categorias do padrão OBAA[15] e inclui uma 

ontologia para a representação desse conjunto de metadados [3].

   

Além da recomendação de recursos educacionais, uma 

recomendação de pessoas é feita após a identificação das áreas de 

interesse do usuário. Tendo as áreas identificadas, é possível 

extrair redes de interesses, que possibilitam indicar pessoas que 

tenham interesses comuns a um determinado usuário. A formação 

das redes de interesse propicia um ambiente de discussão dos 

temas de interesse, onde as contribuições dos seus membros 

enriqueçam o conhecimento de todos que fazem parte dela. Mais 

que a própria discussão que pode ser gerada dentro das redes de 

interesse, é possível explorar a recomendação de recursos 

educacionais pela técnica de filtragem colaborativa [2]. 

7. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 
Para permitir a avaliação do Sistema de Recomendação de 

Recursos Educacionais a partir da extração de informações do 

Facebook foi implementado um protótipo. Através desse protótipo 

é possível o usuário fazer login, usando a sua conta do Facebook, 

dar permissão de uso das suas informações e, então, serem 

extraídas as informações já citadas anteriormente. Para o 

desenvolvimento do protótipo foi utilizada a linguagem de 

programação Java e ainda as seguintes tecnologias: Tomcat, Jena, 

Sparql, API Graph através da biblioteca RestFB, AlchemyAPI e 

MySQL.  

Após feito o login, são apresentados ao usuário todos os interesses 

capturados e aqueles que puderam ser inferidos (Figura 4). Os 

interesses inferidos poderão ser validados pelo usuário, 

permitindo assim que o contexto capturado pelo BROAD-RSI 

possa ter sua confiabilidade aumentada, eliminando possíveis 

equívocos, ou ambiguidades geradas pela APIAlchemy[8]. 

Uma vez que o usuário escolha o assunto de seu interesse, para o 

qual deseja receber recomendações, é feita uma pesquisa no 

repositório de recursos educacionais, visando retornar recursos 

compatíveis com o interesse e com os outros elementos listados na 

tabela 6. 

 

Figura 4. Listagem de interesses extraídos e inferidos a paritr 
do Facebook 

  
O protótipo serviu para avaliar a viabilidade da proposta. A 

seguir, descrevemos um cenário de uso. 

Suponha o seguinte cenário: um usuário, chamado João, faz login 

no BROAD-RSI, usando a sua conta do Facebook. O seu contexto 

é capturado, considerando os elementos já mencionados. Esse 

usuário possui interesse na área de Engenharia de software, tem 

domínio dos idiomas Português e Espanhol, 20 anos de idade e 

está cursando sua graduação em Ciência da Computação. De 

acordo com os registros do Facebook, João declarou ter lido 

diversos livros. No entanto, não demonstrou grande interesse em 

filmes e vídeos em geral. O dia e o horário nos quais João mais 

realiza postagem são, respectivamente, quarta-feira, período 

noturno. Considerando o cenário descrito, o BROAD-RSI fará 

uma busca no seu repositório de recursos educacionais no intuito 

de recuperar itens associados ao tema Engenharia de Software ou, 

ainda, ao tema Ciência da Computação de forma geral, 

apropriados para cursos de graduação e a idade de João. Dentre os 

recursos recuperados, será realizado um filtro selecionando 

recursos adequados para o nível de graduação, desenvolvidos nos 

idiomas Português ou Espanhol (Figura 5). Recursos educacionais 

em diferentes formatos serão associados ao usuário, no entanto 

aqueles que consideram habilidades de leitura, como apostilas, 

livros, artigos, serão priorizados na recomendação. Por fim, o 

BROAD-RSI enviará, automaticamente, notificações no Facebook 

para o usuário com as recomendações adequadas na quarta-feira e 

no período noturno. Manualmente, as recomendações podem ser 

solicitadas ao aplicativo BROAD-RSI a qualquer momento.  

 
Figura 5. Recomendações feitas, baseadas no contexto do 
usuário 
 

Além da recomendação dos recursos educacionais, o BROAD-

RSI indicará a João quais usuários, dentre as pessoas às quais ele 

está ligado pelo Facebook, possuem interesses semelhantes. Há 

ainda a indicação de amigos dos amigos que também possuem 
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interesses semelhantes, mostrando a ele através de qual amigo é 

possível acessar uma determinada pessoa. Através de algumas 

buscas, usando propriedades semânticas, é gerada uma rede 

formada pelos usuários que possuem o mesmo interesse que João. 

Na Figura 6 pode ser vista a formação de uma Rede de Interesse 

no Tema Ciência da Computação, gerada a partir de informações 

extraídas do Facebook. O usuário representado pelo rótulo (A) é 

aquele para o qual serão feitas as recomendações, no caso do 

nosso cenário, João. Os nós representados pelo rótulo (B) são os 

amigos diretamente ligados a João, portanto, pessoas que possuem 

o mesmo interesse e já fazem parte do círculo de amizades do 

usuário. Já os nós representados pelo rótulo (C), são usuários que 

possuem o mesmo interesse e não estão ligados diretamente a 

João. Através das conexões mostradas é possível indicar a João os 

seus amigos que possuem interesses comuns e, ainda, quais são os 

amigos que podem conectá-lo a outras pessoas, que ainda não 

fazem parte do seu círculo de amizade. 

  

Figura 6 – Rede de pessoas com um determinado interesse 
comum 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho apresentou um mapeamento sistemático com o 

objetivo de identificar os elementos de contexto explorados em 

Sistemas de Recomendação Sensíveis ao Contexto específicos 

para o domínio educacional.  Inicialmente, foram encontrados 471  

artigos. Após a leitura do título e abstract, foram selecionados 

140. Desses, todos foram lidos e, depois de aplicados os critérios 

de exclusão, foram extraídas informações de 23 trabalhos. Os 

elementos de contexto identificados foram categorizados de 

acordo com a proposta de Verbert et al [14]. 

Com o mapeamento sistemático descrito foi possível identificar os 

tipos de elementos contextuais mais usados nas pesquisas recentes 

acerca de Sistemas de Recomendação no âmbito educacional. Os 

resultados obtidos contribuiram com decisões a respeito de quais 

elementos poderiam ser explorados na proposta de recomendação 

do BROAD-RSI e como eles poderiam ser capturados.  

O presente trabalho apresentou também a Arquitetura do 

BROAD-RSI, cuja especificação foi apoiada pelos resultados 

obtidos no mapeamento. O processo de recomendação pode ser 

resumida em 5 etapas, sendo elas: (1) extração da informações, (2) 

definição do perfil Educacional, (3) enriquecimento do perfil, (4) 

representação semântica e (5) recomendação. Para a extração de 

informações são consideradas informações disponíveis em 

Ambiente colaborativos, tais como Redes Sociais e Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem. Através dessas informações são 

definidos dados básicos de perfil do usuário e suas preferências 

educacionais. Após a extração foram usadas técnicas de análise 

textual e processamento de linguagem natural para estender o 

vocabulário relativo aos interesses educacionais, trazendo novos 

interesses implícitos. Uma representação semântica do perfil do 

usuário é criada e, através de associações entre ela e os metadados 

dos recursos educacionais, é selecionado um conjunto de recursos 

apropriados a cada usuário. 

O sistema de recomendação apresentado neste trabalho traz 

aspectos inovadores no sentido de extrair e considerar 

informações geradas espontaneamente nas redes sociais, mais 

especificamente no Facebook, gerando recomendações 

individuais, especificamente educacionais, que estejam coerentes 

com os interesses e as preferências identificados a partir da análise 

das informações oriundas desse sistema. Outra contribuição é a 

possibilidade da recomendação de pessoas, possibilitando a 

formação de uma rede de interesses em torno de um determinado 

tema.  

A pesquisa no sentido de criar um ambiente educacional de 

recomendação usando informações extraídas de redes sociais e de 

AVAs ainda está em andamento e terá como passos futuros: (1) a 

ampliação de informações extraídas do Sistema Facebook; (2) a 

inclusão de postagens individuais e em grupo na definição de 

interesses; (3) a extração de informações de outros sistemas, 

incluindo Ambientes Virtuais de Aprendizagem; (4) a 

consideração da rede de interesses para melhorar a qualidade das 

recomendações através da técnica de filtragem colaborativa.  
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ABSTRACT 
The Intelligent System for voice recognition to translate the verbal 

language of Colombian Sign Language (VLSC) language arises 

from the inclusion of deaf students training in education from the 

regular classroom, where he provides support an interpreter to 

facilitate communication with teachers and classmates and 

facilitate the teaching-learning process, but do not have technical 

or technological tools to support the processes of communication 

between deaf students and faculty regarding their process 

vocational training. The system design implementation using 

neural networks applied to speech pattern recognition developed 

in Matlab; complemented with the design of a three-dimensional 

model of a person representing the Colombian sign language to 

generate the process of basic communication with deaf student. 

VLSC system validation is done in the National Pedagogical 

University of Colombia with students from the deaf community in 

terms of the efficiency of the probabilistic neural network, the 

ease of understanding of the graphical interface and finally the 

large projections having the system in educational environment to 

support the training of deaf students. 

 

RESUMEN 
El Sistema Inteligente de reconocimiento de voz para la 

traducción del lenguaje verbal a la lengua de señas colombiana 

(VLSC), surge a partir de la inclusión de los estudiantes sordos a 

la formación en la educación de las aulas regulares, donde se 

brinda el apoyo de un intérprete para facilitar la comunicación con 

los docentes y compañeros de clase y así facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sin embargo no se cuenta con 

herramientas técnicas o tecnológicas para apoyar los procesos de 

comunicación entre los estudiantes sordos y los docentes con 

respecto a su proceso de formación profesional. La integración 

escolar es sinónimo de integración social porque al reunir a 

estudiantes oyentes y sordos, se generan ambientes de 

convivencia, respeto y tolerancia (Garrido, 1993). El diseño del 

sistema utiliza la implementación de redes neuronales aplicadas al 

reconocimiento de patrones de voz desarrollado en Matlab; 

complementado con el diseño de un modelo tridimensional de una 

persona que representa el lenguaje de señas colombiano para 

generar el proceso de comunicación básico con el estudiante 

sordo. La validación del sistema VLSC se hace en la Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia con estudiantes de la 

comunidad sorda en término de la eficiencia de la red neuronal 

probabilística, la facilidad de comprensión de la interfaz gráfica y 

finalmente las grandes proyecciones que tiene el sistema en el 

ámbito educativo para el apoyo de la formación de los estudiantes 

sordos. 

El Sistema VLSC se inició trabajando con reconocimiento de voz, 

sin embargo actualmente se está desarrollando la implementación 

del sistema con señales Electroencefalograficas con el fin 

educativo de las personas sordas, el sistema se observa en la 

figura 1.  

Descriptor de Categorías y Temas.  

 
Clasificación según The 1998 ACM Computing Classification 

System.Algoritmos, Diseño, Idiomas, Experimentación, Factores 

Humano, Lenguaje de Programación C – Matlab, recuperado de 

http://www.acm.org/class/1998/.  

Condiciones Generales.  
Algoritmos, Diseño, Experimentación, Lenguas.  

Palabras Claves. 
 

Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, Lengua de Señas, 

Inclusión educativa, Educación en Tecnología,  Reconocimiento 

de patrones. 

1. INTRODUCCIÓN.  
 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación TIC, han permitido el diseño de diferentes 

herramientas para atender necesidades presentes en el ámbito 

educativo. Una de ellas es la inclusión de la población sorda en 

procesos académicos. Según el módulo de capacitación del 

Instituto Nacional para Sordos INSOR, se determinó que por 

medio de diferentes experiencias, observaciones, reflexiones e 

investigaciones que el problema de inclusión radica en las 

dificultades para acceder al código lingüístico que regula el 

aprendizaje. 
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Actualmente asegurar un ambiente propicio y favorable para el 

aprendizaje de las personas sordas es reconocido según la 

normatividad vigente y sustentado por los resultados de la 

experiencia y la investigación pedagógica.  La experiencia de 

integración de estudiantes sordos usuarios del español en 

instituciones de educación regular se viene desarrollando desde la 

implementación de la ley 115 de 1994 en nuestro país. INSOR ha 

identificado que el reconocimiento de la condición lingüística de 

la población sorda posibilita ampliar la cobertura educativa con 

base en los principios del respeto por la diferencia y la equidad, 

aportando las posibilidades de proyección de las personas sordas 

para dar continuidad a sus estudios a nivel tecnológico y 

universitario que contribuyen a que ellos participen activamente 

en los procesos educativos. 

 

En cuanto al estudiante, el requisito fundamental se relaciona con 

su competencia comunicativa en el español, que se constituye en 

el idioma a través del cual transcurre su ciclo de formación 

académica; para esto se hace indispensable que se le garanticen 

los apoyos técnicos y tecnológicos que requieran según sus 

necesidades particulares.  

 

Para satisfacer las necesidades del aprendizaje en las personas 

sordas se requiere estructurar y caracterizar las estrategias 

pedagógicas y el material didáctico en función de las 

particularidades lingüísticas de la personas, de tal manera que 

favorezca el desarrollo de niveles de motivación, competitividad 

y realización personal. El aprendizaje se articula con el 

reconocimiento de sí mismo y de los demás permitiendo un 
proceso de construcción de identidad. A través de la educación se 

crea y se difunde el progreso cultural, científico y tecnológico, 

además se construye y se crea una ética de convivencia y equidad 

que fortalece el desarrollo integral de la persona y de la sociedad. 

Las personas sordas tienen acceso a la educación ya que la 

igualdad de oportunidades educativas no está limitada. De 

acuerdo a lo anterior surgió la propuesta de investigación 

relacionada con el desarrollo del sistema VLSC para atender las 

necesidades de inclusión en los estudiantes de pregrado de la 

Universidad. 

2. METODOLOGÍA 
 

De acuerdo a la estructura del problema en el sistema VLSC y a 

los criterios de evaluación relacionados con la efectividad, 

adecuación, conveniencia y funcionalidad, se decidió abordar la 

metodología de diseño de Ingeniería de Sistemas, Jones 1978. 

Dicha metodología busca obtener la compatibilidad interna entre 

los componentes de un sistema y la compatibilidad externa entre 

el sistema y su entorno. El sistema VLSC pretende integrar a los 

docentes oyentes con la población sorda mediante su uso, 

funcionando como un sistema adaptable al entorno, el cual 

apoyara de manera adecuada los procesos de comunicación en el 

aula. 
 

2.1. Determinar las variables de entrada y 
salida del Sistema VLSC.  

 
Se presenta la primera fase de desarrollo en donde se determinan 

las características generales que debe tener el sistema para cumplir 

con el objetivo. Inicialmente se hace una categorización de las 

palabras más utilizadas en el aula y sobre ellas establecer las 

características más relevantes para utilizarlas en el siguiente 

modulo en donde se procede al reconocimiento de los patrones de 

voz a través de una red neuronal de base radial. Finalmente, se 

desarrolla un módulo tridimensional con la ayuda de un sistema 

CAD para la presentación de las señas a la comunidad sorda.   

2.2. Tratamiento de la señal y reconocimiento 
de patrones de voz.  

 

En el tema de reconocimiento de voz, es importante resaltar que el 

sistema se divide en diez fases: captura de la señal de voz, 

implementar filtro, normalización, detección del punto inicial, 

detección del punto final, ventaneo, segmentación, extracción de 

características y reconocimiento de patrones. En esta etapa del 

proceso de diseño se seleccionan las herramientas mínimas para el 

funcionamiento del sistema: Equipo Intel Core i3, 4.00 GB de 

RAM, Audífonos profesionales multimedia de diadema con 

micrófono, Conexión audífono: 3.5mm, Conexión Micrófono: 

3.5mm, Frecuencia de respuesta: 20 20200Hz, Sensibilidad del 

audífono: 105db, Sensibilidad del micrófono: 58db, Poder: 

100mw, Capacidad de potencia: 1000mw y Cámara de video 

Handycam DCR-HC28.  

 

2.3. Comprobar el conjunto resultante de las 
compatibilidades interna y externa.  

 
Para establecer la eficacia del sistema se utilizara como 

herramienta la investigación evaluativa. Con la cual se pretende 

comprobar los porcentajes de aciertos del sistema evidenciando 

que la señal de voz (input) corresponda a la interfaz gráfica 

(output). La aplicación del método de diseño de Ingeniería de 

sistemas en el desarrollo del Sistema VLSC se determina ya que se 

considera un método apropiado para la obtención de un modelo 

de trabajo acorde a las necesidades del proyecto; además permite 

identificar de forma acertada las variables que intervienen en el, es 

decir los inputs y outputs; relacionándolos entre sí definiendo los 

objetivos del sistema VLSC. 

 

2.4. Validación de la investigación.  
 

La investigación evaluativa aplicada al Sistema VLSC se 

desarrolló de la siguiente manera para la elaboración del 

instrumento de evaluación se tiene en cuenta el modelo de 

evaluación de un software educativo de Guerra Correa de la  

Universidad de Barcelona determinado en la tabla 1. 
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3. Experimento y Análisis de datos.  

El desarrollo de la evaluación del sistema VLSC, utiliza como 

unidad de análisis catorce (14) docentes oyentes sin 

conocimiento previo de la lengua de señas Colombiana de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

• Variable Independiente. Sistema Inteligente de 

reconocimiento de voz “VLSC” que traduce en Lengua 

de Señas Colombiana. La Figura 2 muestra la 

operacionalización de la variable independiente. 

• Variables Dependientes: 

 Representación Visual de la LSC para el docente 

oyente.  

 Número de patrones reconocidos por el sistema. 

La figura 3 muestra la operacionalización de la 

variable dependiente. 

 

Con el propósito de analizar la viabilidad del Sistema Inteligente 

de Reconocimiento de voz (VLSC) como herramienta de apoyo 

entre el docente oyente sin conocimiento previo de lengua de 

señas colombiana (LSC) y los estudiantes sordos de la 

universidad pedagógica nacional teniendo en cuenta la actual 

integración escolar de estos estudiantes, en donde los docentes 

podrán establecer vínculos comunicativos y sociales con ellos.  

 

A su vez analizando la respectiva eficacia del sistema en términos 

de reconocimiento de los patrones de voz. A su vez se analizó el 

grado de eficacia del sistema de acuerdo al porcentaje de 

reconocimiento de las palabras determinadas para la 

experimentación del sistema VLSC, De acuerdo al modelo 

considerado por Kilian Zambrano D, la eficacia es la relación 

existente entre el vector producto y el vector resultados durante 

su proceso; esta relación se establece por la calidad en  términos 

del grado de satisfacción del usuario, a nivel de la diferencia 

entre el sistema y el resultado, para lograr variaciones o 

invariaciones en la situación o estado del sistema. En este sentido 

la eficacia del sistema de acuerdo a los porcentajes obtenidos con 

respecto a la relación de correspondencia entre la señal de voz 

capturada y la salida de la lengua de señas colombiana, nos 

permite considerar que el sistema VLSC es viable dentro de los 

parámetros definidos para el respectivo reconocimiento de voz.  

 

Partiendo de la investigación evaluativa con el fin de tomar 

decisiones sobre la proyección y programación para un futuro del 

sistema VLSC, a su vez analizando la respectiva eficiencia y 

eficacia del sistema en términos de reconocimiento de voz se 

determinó usar como técnica de recolección de datos la encuesta 

para evaluar los Aspectos Técnicos en términos del atractivo 

visual, la representación de la lengua de señas colombiana, 

tiempo de representación, pertinencia del orden de la 

presentación visual, interacción entre el usuario y el sistema 

VLSC, control del sistema, pertinencia de la herramienta 

educativa y comunicativa de reconocimiento de voz como medio 

traductor a la lengua de señas colombiana y los Aspectos 

Pedagógicos en términos de la importancia del aporte de 

innovación tecnológica como herramienta para el mejoramiento 

de procesos de comunicación entre docentes oyentes y 

estudiantes sordos, herramienta para el docente en el proceso de 

adaptación de los estudiantes sordos dentro del aula, 

implementación para los docentes en formación, proyección del 

sistema VLSC en los procesos de integración escolar de los 

estudiantes sordos que adelantan diferentes instituciones.  

Vania Guerra Correa afirma que el modelo para evaluar un 

sistema o software educativo con respecto a la interfaz gráfica, es 

necesario tener en cuenta el Eje Semiótico/estético, en términos 

de la luminosidad, nitidez visual y utilización de colores que no 

generan cansancio visual. Se determina que el sistema VLSC 

potencia el eje semiótico/estético de manera adecuada a partir de 

los resultados obtenidos.  

A su vez EDUTEKA en su módulo de matriz de evaluación 

utilizando técnicas rúbricas, nos permite afirmar que el Sistema 

VLSC posee una presentación con un formato atractivo por lo 

tanto la información contenida es adecuada en su organización. 

4. FIGURAS Y TABLAS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Bloques Sistema VLSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Operacionalización de la variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Operacionalización de la variable 

dependiente. 
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TABLA I. 

MODELO EVALUACIÓN SOFTWARE. 

 

DIMENSIÓN EJES 

OPERATIVO-FUNCIONAL. 

Se centra en aquellos 

aspectos que están asociados 

única y exclusivamente al 

funcionamiento u 

operatividad de cada uno de 

los ejes por separado. 

EJE PEDAGOGICO. En este eje se 

evalúa la definición de objetivos y 

propósitos planteados, definición del 

usuario, calidad científica y 

actualización de los contenidos. 

EJE SEMIOTICO-ESTETICO. En este 

eje se evalúa la luminosidad y nitidez de 

las imágenes, representación gráfica 

adecuada. 

DIALECTICO. Integración 

entre ejes. 

PEDAGOGICO Y SEMIOTICO-

ESTETICO. Existe 

correspondencia entre la representación 

y el mensaje que se desea 

transmitir en todo momento, Se 

corresponden los contenidos que 

se desean plantear, con los textos e 

imágenes que se muestran, 

Las animaciones que aparecen, están 

relacionadas con los objetivos de las 

actividades a realizar. 

HOLISTICA. Relaciona los 

tres ejes. 

SOCIO-CULTURALES: En este eje se 

evalúa el desarrollo de habilidades y 

competencias, está relacionado con las 

demandas de competencias del entorno 

social de los estudiantes. 

AXIOLOGICOS. En este eje se evalúa la 

relación entre los valores reforzados por 

el programa y los valores de la cultura 

en la cual se va a utilizar. 

AFECTIVOS. En este eje se evalúa la 

generación de una interacción entre el 

usuario y el programa a través de la 

personalización del sistema VLSC, 

Permite al docente personalizar su área 

de trabajo. 

 

 

5. CONCLUSIONES.  

  

De acuerdo a los actuales procesos de integración escolar de los 

estudiantes sordos en los diferentes programas de pregrado de la 

Universidad Pedagógica Nacional se desarrolló el sistema VLSC 

como herramienta de apoyo para el docente, a partir de la 

investigación evaluativa y según los objetivos del presente 

proyecto se concluye: 

 

Se diseñó un sistema Inteligente que reconoce los patrones de 

voz del locutor y los traduce a la lengua de Señas colombiana por 

medio de una interfaz gráfica compuesta de la representación de 

la seña, apoyada de la imagen del deletreo con su respectivo 

texto, dicho sistema se denomina SISTEMA VLSC, ya que se 

integra el reconocimiento de Voz y la Lengua de Señas 

Colombiana. Se involucró a los docentes en el proceso de 

investigación evaluativa, al interactuar con el Sistema VLSC, las 

opiniones y recomendaciones dadas son: 

 

• El sistema VLSC posee una interfaz gráfica clara, útil y 

coherente. 

• El sistema VLSC podría ser una herramienta útil para 

apoyar los procesos de comunicación y adaptación en la 

integración entre los docentes y los estudiantes sordos. 

• El sistema VLSC es una herramienta útil dentro de la 

formación docente, ya que permite conocer el 

vocabulario de la lengua de Señas Colombiana, más no 

como herramienta de trabajo en aula. 

 

El presente proyecto ha sido apoyado por el docente John Jairo 

Paéz de la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, con respecto al proceso de 

desarrollo técnico, pedagógico y experimental desde la versión 

1.0 hasta la investigación que aún continua. A su vez el respectivo 

agradecimiento a los docentes Miguel Angel Real y Wilson Casas 

en el desarrollo de la fase 1.0.  
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RESUMO 

A compreensão do funcionamento do cérebro se constitui em um 

dos grandes desafios do momento. Na área de educação, novos 

estudos buscam relacionar as dificuldades de aprendizagem 

enfrentadas por crianças e jovens com problemas 

comportamentais e sociais. Este trabalho tem por objetivo 

apresentar um ambiente computacional inteligente baseado em 

neurociência computacional para detectar pessoas com possíveis 

riscos de dislexia ou distúrbios de aprendizagem. A investigação 

foi avaliada através de um estudo com pessoas na faixa etária de 9 

a 18 anos com ou sem o diagnóstico de dislexia. A adoção da 

técnica de redes neuronais demonstrou consistência ao lidar com 

os problemas de reconhecimento de padrão e indicam que para 

fins de rastreio se mostram eficientes no diagnóstico precoce em 

escolares.   

Categorias e descritores 

D.2.6 [Ambiente de Programação]: Ambiente Gráfico. 

Ambientes integrados. Ambientes interativos. 

Termos Gerais 

Design, Padronização. 

Palavras-chaves 

Redes Neurais, Kmeans, Dificuldades de Aprendizagem, Dislexia. 

1. INTRODUÇÃO 
A compreensão do funcionamento do cérebro se constitui 

em um dos grandes desafios do momento. A neurociência 

contribui no objetivo de estudar e analisar o sistema nervoso 

central (SNC) dos seres humanos e animais, suas funções, formato 

particular, fisiologia, lesões ou patologias [1]. A aproximação da 

neurociência com a computação originou a Neurociência 

Computacional que tem por objetivo propor modelos matemáticos 

e computacionais para simular e entender a função e os 

mecanismos do SNC. 

Nos EUA, no início dos anos 90, foram estabelecidas 

diretrizes que buscavam incentivar a identificação dos processos 

neuropsicobiológicos normais e distúrbios relacionados ao SNC. 

Os esforços da área de Neurociência Computacional resultam em 

estudos de modelos realísticos a fim de simular o cérebro. Em 

2013, houve retomada do tema pela (re) apresentação da demanda 

pelo projeto BRAIN Initiative. A estrutura proposta incluiu 

empresas privadas, agências governamentais, universidades, 

neurocientistas, nanocientistas e cientistas da computação. 

Envolvendo áreas de Inteligência Artificial, Bancos de Dados, 

Jogos de Computadores, novas interfaces e sistemas inteligentes 

apoiados na Web, Redes Sociais, entre outras [2]. 

No Brasil registram-se atuações significativas de diversos 

grupos de neurocientistas em prol do desenvolvimento do 

conhecimento do cérebro. Dentre os diversos centros de pesquisas 

citamos os trabalhos desenvolvidos no Instituto Internacional de 

Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra (IINN-ELS) [3] e no 

Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-UFRJ), entre outros. 

Na área de educação, novos estudos relacionam as 

dificuldades de aprendizagem enfrentadas por crianças e jovens 

com diversas técnicas computacionais. Tais questões têm 

relevância social e podem repercutir na evasão escolar, 

analfabetismo funcional e sucessivas reprovações. No início do 

processo de escolarização, a criança pode apresentar algumas 

dificuldades no aprendizado da leitura, escrita e cálculo. 

Convencionalmente, costumam-se dividir as dificuldades de 

aprendizagem em dois tipos: a) Dificuldades Escolares (DE) 

relacionadas a problemas de origem e ordem pedagógica e b) 

Distúrbios de Aprendizagem (DA) relacionados a uma disfunção 

no SNC, caracterizada por uma falha no processo de aquisição 

e/ou desenvolvimento das habilidades escolares.  

Para [4], a aprendizagem é um aspecto necessário e 

universal para o desenvolvimento das funções psicológicas 

culturalmente organizadas e particularmente humanas. A 

aprendizagem é uma mudança no comportamento resultante da 

experiência ou prática e depende da interação entre fatores 

individuais e ambientais.  

Os DA apresentam comprometimento em um ou mais 

componentes da linguagem. Trata-se de um transtorno 

caracterizado por desempenho substancialmente abaixo do 

esperado (nas áreas da leitura, escrita e matemática) tendo em 

vista a idade cronológica, medidas de inteligência e educação 

apropriada para a idade [5]. Dentre os DA, a dislexia destaca-se 

de outros transtornos que incluem atrasos graves na leitura, na 

escrita e ortografia, assim como inversões de símbolos. O 

destaque se deve a sua natureza única e limitada do déficit 

fonológico [6, 7]. 

Os diagnósticos apontados pelos profissionais habilitados a 

respeito dos DA devem excluir problemas de ordem sensorial, 

mental, motora, cultural ou outras causas [8]. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma possível solução 

para a identificação e planejamento de estratégias inteligentes para 

avaliar sistematicamente as dificuldades de aprendizagem, mais 
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especificamente o distúrbio de aprendizagem (dislexia). Busca-se 

o desenvolvimento de estratégia computacional capaz de rastrear 

pessoas em risco de dislexia e analisar os achados resultantes dos 

procedimentos de avaliação em escolares com dislexia do 

desenvolvimento e escolares sem dificuldades, bem como 

constatar a eficácia do uso das técnicas de IA na triagem (rastreio) 
em escolares com dislexia do desenvolvimento. 

2. ABORDANDO O PROBLEMA 
[9] chamam atenção para os adultos envolvidos com 

crianças que têm dificuldades de aprendizagem entender três 

pontos fundamentais: a) as crianças com dificuldades de 

aprendizagem frequentemente têm problemas em mais de uma 

área (linguagem, concentração, coordenação motora fina); b) as 

dificuldades de aprendizagem não desaparecem, quando uma 

criança volta para casa após a escola; c) as dificuldades de 

aprendizagem podem produzir consequências emocionais.  

A literatura refere que a criança com uma dificuldade de 

aprendizagem passou por essa situação referida acima, e até 

passou tal vivência por anos. De modo que sem a maneira certa de 

incentivo e de apoio, essas crianças deixam de acreditar em si 

mesmas e em suas possibilidades de sucesso [9]. 

O conhecimento adquirido na área de neurociência pode ser 

associado às ferramentas e técnicas computacionais para 

aperfeiçoar as oportunidades de atuação sobre dificuldades de 

aprendizagem  

Hoje, para fazer uma avaliação de uma pessoa verifica-se 

uma demora em média de três meses para o estabelecimento de 

um diagnóstico por um profissional qualificado. A partir do 

estabelecimento de um sistema inteligente pode ser possível que 

esta demora se reduza a poucas horas, oferecendo oportunidade de 

atendimento para mais pessoas em um curto espaço, de forma 

mais oportuna e eficiente. 

A neurociência computacional pode ser empregada para a 

construção de um sistema computacional inteligente capaz de 

tratar e analisar grandes volumes de dados semiestruturados, 

elaborar games educacionais ou mesmo desenvolver aplicações 

móveis direcionadas ao apoio no diagnóstico e rastreio de DA. 

O desenvolvimento de novas tecnologias fortemente 

apoiadas na computação exigirá intensa colaboração entre 

neurocientistas e cientistas de outras áreas do conhecimento como 

biologia, física, engenharia, matemática e ciências estatísticas e 

em especial cientistas da computação. 

O desafio de encontrar uma solução computacional pode ser 

estabelecido pela identificação da seguinte tríade: Inteligência 

Artificial (da área de Ciência da Computação), Ciência Cognitiva 

(da área de Psicologia) e Neurociência (das áreas de Medicina e 

Ciências Biológicas) [10]. 

Uma das estratégias na área de IA é o uso de redes neurais 

artificiais (RNAs). As redes neurais são modelos matemáticos que 

se assemelham às estruturas neurais biológicas e que tem 

capacidade computacional adquirida por meio de aprendizado e 

generalização [11]. Possuem aplicações diferentes campos do 

conhecimento [12, 13]. Consideramos que o maior desafio é 

reunir todo tipo de informação em bases de dados e desenvolver 

novos mecanismos para análise dos dados. Em geral as grandes 

massas de dados são semiestruturadas e de diversos formatos. 

Nesse sentido nosso trabalho vem se desenvolvendo de 

forma singular no que diz respeito à detecção de crianças e 

adolescentes com dificuldades de aprendizagem (dislexia). O 

sistema inteligente proposto está ampliando sua base de dados 

para consolidar mais ainda a veracidade dos algoritmos utilizados 

no sistema para extrair a informação privilegiada dos dados 

coletados, na busca por um padrão desejado para a identificação 

do indivíduo que apresenta a dificuldade. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
 [14] apresentam sistema especialista voltado para um pré-

diagnóstico de dislexia em crianças, desenvolvendo ferramentas 

lúdicas de avaliação. [15 - 22] apresentam uma implementação de 

RNA para classificar probabilisticamente pacientes adultos com 

dislexia. 

[23] destacam a importância dos testes sorológicos de 

triagem e confirmatórios na detecção de doadores de sangue 

infectados pelo vírus da hepatite C. A triagem sorológica de 

doadores de sangue com baixos índices de prevalência de 

infecção, como no caso da hepatite C (HCV), gera um percentual 

considerável de resultados falso-positivos e descarte de bolsas de 

hemocomponentes frequentemente não infectados.  

[24] apresenta um trabalho sobre diagnóstico etiológico de 

avc isquêmico em pacientes joinvilenses utilizando redes neurais 

artificiais.  A pesquisa se limita utilização de uma rede neural 

capaz de decidir sobre o diagnóstico da causa do AVC isquêmico, 

excluindo a implementação de uma interface e diagnóstico de 

outros tipos de AVC. 

[25] argumentam que as técnicas de análise multivariada vêm 

sendo muito utilizadas nos estudos epidemiológicos em saúde 

mental. No entanto técnicas de análise não lineares como as Redes 

Neurais Artificiais podem ser mais adequadas ao estudo de 

fenômenos complexos como o reconhecimento e a classificação 

de distúrbios neuropsicológicos e psiquiátricos. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 
A partir do levantamento bibliográfico sobre dislexia e das 

teorias educacionais sobre aprendizagem foi estabelecido o 

referencia teórico direcionado a identificar um padrão 

representativo de pessoas com riscos de dislexia e dislexia com 

Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDHA).  

Foram obtidos os questionários padronizados para coleta de 

dados sobre dislexia utilizados pelas instituições: Associação 

Internacional de Dislexia (International Dyslexia Association, 

IDA), Associação Nacional de Dislexia (AND), pela Associação 

Brasileira de Dislexia (ABD) e pelo Instituto de Neurologia 

Deolindo Couto. Após análise meticulosa com os especialistas 

foram excluídas algumas variáveis consideradas irrelevantes para 

a pesquisa, como exemplo, o período de gestação. Para o rastreio 

da co-morbidade do TDAH associada à dislexia foram incluídas 

todas as perguntas do questionário MTA-SNAP IV [26].  

O enfoque psicolinguístico foi adotado para seleção das 

perguntas. Todo o processo de normalização das perguntas 

existentes nos questionários, o desenvolvimento do banco de 

dados e a coleta das informações foram acompanhadas por equipe 

multidisciplinar pertinente a área em questão (profissionais de 

saúde e informatas). 

Foram selecionadas e codificadas as variáveis relacionadas 

ao indivíduo, seu ambiente domiciliar, escolar e social. Os dados 

foram agrupados nos seguintes blocos: dados pessoais, filiação, 

antecedentes pessoais, linguagem, escolaridade, doença, 

queda/pancada, distúrbios, antecedentes familiares, sociabilidade, 

dificuldades e comportamental. 
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Os tipos das variáveis foram identificados, sendo 

classificados pela grandeza de seus valores. As variáveis 

numéricas foram identificadas como quantitativas, sendo discretas 

(quanti.DISC), caso contivessem  valores inteiros, ou contínuas 

(quanti.CONT), caso possuíssem  valores reais. As variáveis não 

numéricas foram identificadas como qualitativas, sendo ordinais 

(QUALI.ord), caso existisse ordem de grandeza entre os seus 

diversos valores, ou não ordinais (QUALI.n.ord) quando não 

possível classificá-la por  ordem de grandeza. 

A escolha dos participantes da investigação se relacionou 

com o interesse do estudo em verificar a pertinência de identificar 

um padrão representativo de pessoas com sinais de dislexia. Os 

participantes foram pessoas com e sem o transtorno de 

aprendizagem na faixa etária de 09 a 18 anos de idade residentes 

na cidade do Rio de Janeiro, Brasil e em Salamanca, Espanha. 

Observa-se a concentração dos participantes na faixa etária 

entre 9 e 16 anos de 60% (31 participantes) e de 40% (21 

participantes) maior que 16 anos. Um total de 52 pessoas 

entrevistadas nos dois países, sendo 29% (15 indivíduos) com 

diagnóstico de dislexia e 71% (37 indivíduos) sem o diagnóstico 

de dislexia (Tabela 1). 

Tabela 1 – Indivíduos com e sem o diagnóstico de dislexia 

 Total % 

Com diagnóstico 15 29 

Sem diagnóstico 37 71 

Total 52 100 

 

A técnica de modelagem de dados utilizada foi a abordagem 

relacional 

4.1 Procedimentos Amostrais 
Os participantes receberam informações sobre o estudo, 

seus objetivos, com livre aceitação ou discordância de 

participação sem ônus para seu tratamento e relações 

institucionais. Após esclarecimentos, o responsável pelo 

respondente assinou um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) segundo Resolução n° 196/96 do CNS. 

 

5. ABORDAGEM COMPUTACIONAL 
A arquitetura básica (figura 1) proposta é composta pelas 

seguintes camadas: Camada Web desenvolvido usando 

tecnologias Java para Web (coleta, rastreio e intervenção);  

Camada de tratamento de dados  (limpeza e transformações de 

dados tais como média, desvio padrão, entre outros) e a Camada 

de Inteligência composta por RNA e lógica nebulosa que residem 

no servidor de aplicação Tomcat; por fim o Sistema Gerenciador 

de Banco de Dados (BD) usado é o MySQL para a persistência das 

informações coletadas e produzidas pelos ambientes. 

O fluxo das informações no ambiente de acordo com a 

figura 1 é a seguinte: os dados são coletados pela camada Web e 

armazenados no BD (1); os dados passam pela camada de 

tratamento de dados (estatística e de normalização) (2) antes de 

ser usados pelas redes neurais (3); a camada de inteligência (redes 

neurais) processa os dados, apresenta para o especialista o 

resultado e a técnica lógica nebulosa processa os dados e escolhe 

as estratégias mais adequadas e envia esta informação para o 

especialista, os dados passam pelo módulo de tratamento de dados 

para serem transformados em dados gráficos inteligíveis e 

apresentados para especialista, o especialista analisa os dados 

apresentados e determina as estratégias computacionais mais 

adequadas ao caso ou escolhe das estratégias sugeridas pelo 

módulo de lógica nebulosa. As estratégias escolhidas passam pela 

camada de inteligência onde são transformadas em formato 

gráfico como letras, números, sequências, cores, objetos 

geométricos e jogos, por exemplo, com diferentes fases e graus de 

dificuldade e apresentados ao especialista através da camada Web. 

Os dados resultantes são armazenados no BD, para auxiliar, 

personalizar e determinar o grau de desempenho do indivíduo. 

 

 

Figura 1.  Representação conceitual do ambiente proposto 
 

5.1 Camada Web - Coleta de Dados 
Esta camada possui um módulo de coleta de dados que foi 

desenvolvido com base nas escalas diagnósticas padronizadas 

(questionários) cedidas pela Associação Nacional de Dislexia 

(AND) e Associação Brasileira de Dislexia. 

O módulo em questão contém perguntas relacionadas ao 

indivíduo, o seu ambiente domiciliar, escolar e social. Estas 

informações foram coletadas por meio de entrevistas face a face, 

através de um formulário eletrônico codificado. As perguntas 

estão agrupadas em dados pessoais e filiação (anexo), 

antecedentes pessoais, linguagem, escolaridade, doença, 

queda/pancada, distúrbios, antecedentes familiares, sociabilidade, 

dificuldades e comportamental. 

Os dados colhidos nas entrevistas são tratados e armazenados 

diretamente no BD para posteriormente fazer o processamento 

estatístico dos mesmos, tarefa que é realizada na camada de 

Tratamento de Dados composto por operações de média 

aritmética, desvio padrão, correlações e transformações textuais. 

Aqui por motivos de espaço, apresentamos no anexo uma versão 

resumida do esquema do banco de dados das principais entidades. 

A seguir uma descrição de forma sucinta das principais entidades 

que compõe o BD e a maneira como foram captadas as 

informações que no ambiente web aparecem como interfaces para 

a coleta dos dados, depois são transformados em tabelas. 

Camada Web

Camada de 
Tratamento de Dados

Camada de 
Inteligência

Camada de Dados
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Os dados coletados são de indivíduos com e sem o 

diagnóstico de dislexia. Este trabalho apresenta também a 

automatização do instrumento concreto de coleta de dados para 

agilizar o tempo de entrevistas e o processamento dos dados 

emitindo informações possíveis para a identificação do sujeito em 

situação de risco frente aos problemas de leitura. O instrumento 

concreto foi automatizado e pode ser visualizado no anexo ao 

final do texto. 

Na primeira entidade do instrumento automatizado no 

computador refere-se às informações relativas aos dados do 

entrevistado, como: nome, data de nascimento, email, cor, sexo, 

naturalidade, número de pessoas residentes no domicilio, pessoas 

que residem com a criança/adolescente, irmão(s) (nome e idade), 

idiomas falados em casa, endereço residencial, bairro, cidade, 

estado, CEP, telefone, escola, série e período.  

Junto à primeira entidade está o bloco I.  Este bloco é 

relativo à filiação, ou seja, nome e data de nascimento da mãe e 

do pai da criança/adolescente. A segunda entidade, ou bloco II – 

Antecedentes Pessoais – Refere-se à informação sobre adoção, 

com que idade foi adotado, quais as condições de saúde do 

paciente à época da adoção, faz uso de algum medicamento, 

quantos e quais medicamentos utiliza. 

Segundo [27] o uso de medicamentos ou drogas causam 

efeitos colaterais que interferem em funções como atenção, 

memória e ritmo de sono. Exemplo: Antiepilépticos, 

Antihistamínicos, Álcool, Maconha, Cocaína, Cola de sapateiro. 

A terceira entidade destina-se às informações sobre 

linguagem. Nesta tabela procura-se saber se a criança/adolescente 

demorou a começar a falar, se era bem compreendido pela mãe e 

por outras pessoas, se trocava muitos sons na fala, até que idade 

ocorreu a troca de sons na fala, se tem dificuldade para 

compreender ordens ou histórias, se é falante, ou fala pouco, se 

apresenta ou apresentou algum problema de fala, quando, qual a 

evolução e qual a atitude dos familiares em relação a este 

problema.  

[7] aponta que algumas crianças podem apresentar problemas 

durante o processo ensino/aprendizagem da língua escrita, tendo 

seu rendimento escolar prejudicado.  

A quarta entidade destina-se às informações sobre 

escolaridade. Aqui procura-se saber sobre a escolaridade da 

criança/adolescente. Sobre a educação infantil (2-5 anos), onde 

(local), com idade, se apresentou dificuldades nesse período, 

quais, se houve orientação da escola nesse período, quais as 

atitudes tomadas.  

Ainda na quarta entidade procura-se saber sobre a 

escolaridade relacionada ao ensino fundamental, período 1 (1-3 

anos) em que escola estudou e com que idade ingressou na escola, 

quantas vezes repetiu nessa fase e qual motivo da repetição. Nos 

períodos 2 (2-4 anos) e 3 (7-9 anos) as perguntas são as mesmas 

do período 1. Pergunta-se quantas vezes mudou de escola, motivo 

da mudança de escola, em que escola foi alfabetizado, em que ano 

foi alfabetizado, com que idade foi alfabetizado, como foi esta 

fase, precisou de ajuda, de que tipo de ajuda. 

Dando continuidade procura-se saber informação sobre a 

escolaridade, se está estudando no momento, necessita se esforçar 

muito na escola, necessita ou necessitou de ajuda na lição de casa, 

de que tipo de ajuda, precisa ou precisou de professor particular, 

quando, costumar faltar à escola com frequência, se sim, por que, 

fica doente com frequência, com que frequência (por ano). 

A quinta entidade destina-se às informações sobre doença. Se 

teve ou tem má formação congênita, se nasceu prematuro. Se teve 

algumas das doenças adquiridas, como: sarampo, caxumba, 

catapora, rubéola, escarlatina, tuberculose, hepatite, meningite, 

pneumonia, epilepsia e se houve complicação. Se teve alguma 

doença adquirida, como: asma, bronquite, rinite, diabetes, doença 

de pele e alergia, e se também houve alguma complicação. Outras 

doenças descritas e as complicações ou sequelas. 

 Como item de exclusão para dislexia adquirida, [28] afirma 

que o cérebro é órgão da mente e do corpo, e como tal, está 

suscetível a danos e a doenças. O dano mais comum no cérebro é 

o acidente cérebro-vascular.  

A sexta entidade destina-se às informações sobre queda e/ou 

pancada na cabeça. Se sofreu quedas ou pancadas na cabeça, lesão 

cerebral, queixas de dificuldades de concentração, desmaio, ou 

hemorragia, com que idade, quanto tempo durou o desmaio, 

houve necessidade de pronto-socorro, hospitalização, por quanto 

tempo (dias), houve necessidade de acompanhamento médico. 

A sétima entidade destina-se a obter informações sobre os 

distúrbios auditivos e visuais. No distúrbio auditivo perguntamos 

se fala muito alto, ou muito baixo, prefere que lhe fale alto 

demais, ou baixo demais, demora em responder quando é 

chamado, tem dificuldade para compreender o que lhe dizem, para 

se fazer entender utiliza: mímica, gestos, ou gritos, já teve otite? 

Quando? Frequentes? Já fez exame de audição (audiometria), 

quando, por quê, qual o resultado? 

Estes dois distúrbios servem de parâmetros de exclusão para 

a dislexia adquirida. No distúrbio visual perguntamos se tem 

problema de visão, qual distúrbio: miopia, hipermetropia, 

astigmatismo, ortóptico; já consultou oftalmologista? Usa óculos? 

Qual motivo do óculos: óculos/miopia, óculos/hipermetropia, 

óculos/astigmatismo. 

A oitava entidade destina-se às informações sobre os 

antecedentes familiares da criança/adolescente. Nesta parte das 

entrevistas procura-se saber se houve ou há na família pessoas: 

nervosas, excepcionais, com convulsões, hiperativos, com tiques, 

com déficit de atenção, com doença degenerativa do cérebro, 

esquizofrênicos, psicoses, alcoólatras, toxicômanos, atraso de 

linguagem, gagueira, outros. 

A nona entidade destina-se às informações sobre 

sociabilidade da criança/adolescente com os familiares e seu 

entorno. Como se relaciona com a mãe; com o pai; com os 

irmãos; com os colegas; com os professores; com outros 

familiares; como é o relacionamento dos pais entre si. 

A décima entidade destina-se às informações sobre as 

dificuldades da criança/adolescente com rima; entende melhor 

com alguém ler; lê com esforço; adivinha palavras; troca letras 

lendo; se expressa melhor falando do que escrevendo; troca 

muitas letras na escrita; troca algumas letras na escrita; tem 

dificuldade de memorizar; tem dificuldade de soletrar. Alguma 

parente apresentou algum desses problemas; que parentes; 

quantos familiares apresentam algum desses problemas; quais 

dificuldades os parentes apresentaram. 

A décima primeira entidade destina-se às informações sobre 

o comportamento da criança/adolescente. Nesta parte do 

instrumento a investigação quer saber: tem tendência a se 

deprimir e com que frequência (agravamento por ano); dispersão; 

rapidez excessiva; inquietude; impaciência; lentidão; 

desorganização; impulsividade; qual a atitude familiar em relação 
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Figura 2: Redes feedforward (acíclica) com múltiplas camadas 

 

5.4 Camada de Banco de Dados 
O banco de dados desenvolvido [20] neste trabalho tem por 

objetivo automatizar a coleta das informações de pessoas com 

sinais de dislexia e outros transtornos de aprendizagem gerando 

uma base de dados. Esta base de dados também foi utilizada no 

reconhecimento de padrão usando redes neuronais. 

Observa-se que a complexidade dos problemas da realidade 

exige do pesquisador a coleta de observações (dados, padrões) 

contendo, cada uma delas, muitas variáveis (atributos, entradas). 

Desta forma realiza-se a análise exploratória objetivando utilizar 

métodos estatísticos para captar/explorar informações destes 

dados [32] [33]. 

As referidas informações são coletadas e armazenadas em 

banco de dados relacional que foi modelado e desenvolvido 

especificamente para esta pesquisa com base em perguntas 

padronizadas cujas respostas geram uma avaliação para cada 

respondente. 

6. RESULTADOS 
Para analisar o conteúdo do banco de dados criado, um 

processo de unificação foi efetuado de forma a possibilitar o 

acesso às múltiplas faces da informação.  

Para identificar fatores ou dados que contribuam para 

construir características presentes no rastreamento de pessoas com 

dislexia, é necessário que a massa de dados colhida seja limpa, 

consistente e unificada em sua linguagem lógica. Foram utilizados 

neste trabalho as técnicas rede neuronal supervisionada, não-

supervisionada, K-means. Por motivos de espaço, descreveremos 

somente a rede neuronal supervisionada. 

No experimento as 52 amostras foram divididas da seguinte 

forma: 70% dos casos destinados ao treinamento da rede e 30% 

dos casos para o teste. 

Na tabela 2 observa-se a concentração dos participantes na 

faixa etária entre 9 e 16 anos, num total de 31 participantes o que 

representa 60% do total de 52 participantes e 21 participantes  

maior que 16 anos o que representa 40%.  

Tabela 2 - Idade da população participante deste trabalho 

Faixa Etária Total por faixa etária % 

09-12 16 30 

13-16 15 30 

Maior que 16 21 40 

Total 52 100 

 

Depois de 10 execuções no treinamento de teste dos 

algoritmos, observamos o resultado apresentado pela rede 

neuronal e constatamos que a classificação em dois grupos de 

disléxicos e não-disléxicos apresentou uma taxa de acerto de 80%.  

A análise dos resultados revela a similaridade entre os 

classificadores quanto à classificação dos agrupamentos de acordo 

com as características encontradas nos dados, o que possibilita 

pensar em um perfil de habilidades cognitivo-linguísticas tanto 

para os escolares com dislexia como para os escolares sem 

histórico de dificuldades de aprendizagem. 

Estes resultados corroboram que as técnicas de IA neste 

estudo demonstraram serem eficazes na classificação de 

transtornos de aprendizagem, bem como de antecipar o 

diagnóstico em escolares o mais precoce possível. 

Para clarificar o posicionamento dos elementos pertencentes 

a um grupo classificado pelos três classificadores citados, decidiu-

se usar o método PCA para termos uma visão mais ampla das 

variáveis referentes aos registros que podem influenciar através de 

características determinantes do quanto o elemento pertence a um 

grupo ou não. 

Consideramos que os algoritmos, redes neurais 

supervisionadas, redes neurais não-supervisionadas e Kmeans 

utilizados apresentaram resultados satisfatórios na classificação 

dos indivíduos disléxicos e não-disléxicos. Constatamos também 

que o pré-processamento feito na base de dados, tais como a 

exclusão dos ruídos existentes nos dados, completando dados 

faltosos, foi fundamental no reconhecimento do padrão do 

individuo com dislexia, discriminando de forma satisfatória o 

padrão na base de dados [16] [17]. Outra melhora observada foi a 

quantidade reduzida de épocas que durou a execução da rede 

diminuindo o tempo de processamento. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através do uso de técnicas de Inteligência Artificial 

desenvolve-se um sistema computacional inteligente capaz de 

auxiliar a classificação de indivíduos com risco de dislexia.  

Em se tratando do objeto da investigação a meta principal foi 

a categorização da pessoa em questão, e com essa perspectiva, o 

objetivo desta pesquisa foi desenvolver um sistema computacional 

inteligente usando técnicas de Inteligência Artificial na detecção 

de indivíduos com risco de dislexia na faixa etária de 9 a 18 anos 

de idade. 

O uso de modelos a partir de redes neuronais permitiu o 

desenvolvimento de uma metodologia para a construção de uma 

ferramenta computacional com intuito de dar suporte ao processo 
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de identificação de pessoas com Dislexia ou Distúrbio de 

Aprendizagem. 

Os resultados deste estudo confirmam a pertinência do uso 

das redes neuronais como uma tecnologia computacional 

adequada no rastreio de pessoas com possíveis riscos de dislexia. 

O sistema proposto pode ser conduzido de forma inovadora como 

ferramenta de apoio ao diagnóstico de dislexia. O 

desenvolvimento do banco de dados especifico para esta pesquisa 

foi fundamental para se ter uma coleta de dados controlada como 

também trabalhar com dados primários e a utilização da técnica de 

redes neuronais na descoberta de padrões sobre estes dados 

demonstrou consistência ao lidar com os problemas de 

reconhecimento de padrão e indicam que para fins de rastreio se 

mostram eficientes. 

Estes resultados corroboram que as redes neuronais neste 

estudo demonstraram serem eficazes na classificação de 

transtornos de aprendizagem, bem como de antecipar o 

diagnóstico em escolares o mais precoce possível. 
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ABSTRACT 
This article presents a research to identify indicators of student´s 

state of mood in a virtual learning environment and seeks to 

identify indicators of student´s discouragement seen the influence 

that emotions have on the learning process. The results presented 

and indicator variables are identified discouragement. From those 

variables, behavioral rules can be developed to automate the 

identification of dismay and to support teacher decision making. 

 RESUMO 

O presente artigo relata uma pesquisa para identificar o estado de 

ânimo dos alunos em interação em um ambiente virtual de ensino 

e aprendizagem e busca identificar os indicadores do desânimo do 

aluno visto a influência que as emoções causam no processo de 

aprendizagem. A partir do experimento realizado, os resultados 

são relatados bem como são identificadas variáveis indicadoras do 

desânimo. A partir dessas variáveis, regras comportamentais 

poderão ser desenvolvidas de modo a automatizar a descoberta do 

desânimo para auxílio ao professor. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

– Collaborative learning. 

Termos Gerais 
Experimentation, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Afetividade na educação, Ambientes Virtuais de Ensino e 

Aprendizagem, Computação Afetiva. 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os processos cognitivos como capacidade de raciocínio lógico, 

capacidade de memorização, capacidade de realizar associações 

são considerados, em sua maioria, o enfoque na educação. Porém, 

tão importante quanto esses, são os aspectos relacionados com a 

afetividade, que podem afetar o aprendizado do aluno, tanto 

negativamente quando positivamente [1, 11, 6], além da 

considerar a sua importância na percepção, em tomadas de 

decisão, memória e processos cognitivos [16, 17]. 

Via de regra, quando a aula é presencial,  o professor observa os 

aspectos relacionados à afetividade através das expressões, falas e 

comportamentos dos alunos.  Muita das vezes, o professor 

percebe  se a turma ou aluno demonstra interesse pelo conteúdo 

ou atividade e, até mesmo, pode perceber quando a turma ou 

aluno está desanimado. O professor, ao perceber essa situação, 

pode adotar novas práticas pedagógicas a fim de apoiar o aluno e 

a turma em questão. 

Porém, verificar esta situação no ensino a distância (EAD) exige 

muito mais do professor, pois quando os alunos conseguem 

expressar suas emoções, estas ficam registradas nas ferramentas 

utilizadas na comunicação e interação do ambiente cirtual de 

ensino e aprendizagem. Dessa forma, aberia ao professor analisar 

e, se possível, perceber a afetividade través de uma análise do está 

registrado no ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

(AVEA),. 

É nesse contexto reflexivo que ao observar o aluno em sala de 

aula, independente da modalidade de ensino, percebe-se a 

importância em reconhecer como o aluno se sente em relação ao 

seu aprendizado, em relação aos trabalhos e atividades 

desenvolvidas tanto individualmente quanto em grupo, com 

relação às formas de ajuda que o professor oferece, dentre outras. 

A aprendizagem, com intuito em atender aos objetivos 

educacionais envolve fatores cognitivos e afetivos e, o fato da 

afetividade influenciar a aprendizagem surge como fonte de 

interesse tanto da educação, como da Computação Afetiva (CA) 

[16, 17]. 

É com esse intuito que, a present pesquisa, investiga a 

identificação e validação de variáveis observáveis de alunos em 

um curso EAD através da sua disposição afetiva, a fim de 

apresentar indicadores do estado de ânimo desanimado. As 

variáveis observáveis podem representar as ações que o aluno 

realiza dentro do ambiente (tempo de demora em fazer uma 

atividade, número de erros que comete na execução de uma 

atividade, número de solicitações de ajuda, a forma de se 

expressar em textos, dentre outras) [2]. 
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Este trabalho encontra-se organizado em seções, sendo que a 

seção 2 aborda o referencial teórico sobre a afetividade na 

educação e sobre os estados de ânimo, com especificidade no 

desânimo. A seção 3 apresenta trabalhos relacionados e a seção 4 

aborda a metodologia aplicada e detalhes do experimento 

realizado, além das discussões da análise de resultados. As 

considerações finais encontram-se na seção 5, bem como, 

apresentação de trabalhos futuros. 

2. ABORDAGEM AFETIVA NA 
EDUCAÇÃO 

 

A educação não abrange somente mecanismos cognitivos, ela 

também está pautada em fatores afetivos que influenciam a 

aprendizagem. Sendo assim, [15] abordava que não há 

mecanismos cognitivos sem elementos afetivos, pois os fatores 

afetivos podem intervir na inteligência. Ao considerar os 

sentimentos de sucesso ou fracasso que podem levar a uma 

facilitação ou inibição na aprendizagem, observa-se que a 

afetividade intervém constantemente nos conteúdos, podendo, 

facilitar algum processo ou torná-lo mais difícil para o aluno [15, 

16]. 

Dessa forma, a afetividade pode ser a causa de aceleração ou 

atrasos no desenvolvimento intelectual e ao analisar, por exemplo, 

quando um aluno resolve um problema de álgebra, há 

inicialmente um interesse intrínseco ou extrínseco, uma 

necessidade ao longo do trabalho que podem intervir estados de 

prazer, decepção, sentimentos de fadiga, esforço, desânimo, além 

de sentimentos de sucesso ou fracasso [15]. 

Para [11], abordar o ensino dissociado dos motivos, interesses e 

das emoções do aluno, apresenta-se como uma postura danosa 

para a educação. Nesse contexto, a autora afirma que “Estados e 

fatores emocionais como raiva, ansiedade, desmotivação e falta de 

autoestima podem limitar, senão impossibilitar, o que é 

compreendido e aprendido” [9, pg.51]. 

Estudos na área educacional revelam a influência da afetividade 

no processo de aprendizagem ao abordar, por exemplo, a 

ansiedade no processo de aprendizagem, o papel da motivação na 

aprendizagem e, ainda, quando fatores afetivos apresentam-se 

como fundamentais no processo de escrita e correção de erros na 

aprendizagem de línguas  [13; 14; 4].  

Além desses, destaca-se a pesquisa de [18] onde os autores 

apontam que o envolvimento e motivação dos alunos têm se 

mostrado fundamental na melhoria da aprendizagem em AVEA. 

Para os autores, os ambientes que introduzem jogos aumentam 

substancialmente o engajamento e motivação dos alunos. 

Dessa forma, os trabalhos supracitados baseiam-se em questões 

onde apresentam a influencia da afetividade na aprendizagem, 

conforme sustentado por [14, pg. 93] quando relatava a influencia 

da emoção na aprendizagem, podendo desencadear o abandono 

por causa de sentimentos negativos, como exemplo a confusão, 

frustração e ansiedade. 

2.1. Afetividade e estados de ânimo 
 

 A influência da emoção vai além de como a reconhecemos e a 

expressamos, podendo influenciar, também, nos processos de 

tomada de decisão. [4, pg.62] afirma que “a emoção integra os 

processos de raciocínio e decisão. Para [5, pg. 31] a emoção é um 

processo, um tipo de avaliação automática, influenciado pelo 

nosso passado em que sentimos que algo importante para o nosso 

bem estar está acontecendo, incluindo um conjunto de mudanças 

fisiológicas e comportamentos emocionais influenciados por essa 

situação.   

O termo afetividade engloba os termos emoções, sentimentos, 

paixão, personalidade, motivação, estados de ânimo, entre outros 

[2]. Para [21] a afetividade diz respeito à habilidade de 

experimentar sentimentos e a eles reagir, incluindo um conjunto 

de fenômenos afetivos que possuem diferentes origens, 

intensidade, duração e reações corporais. O fenômeno afetivo diz 

respeito ao conjunto de condições ou disposições psicológicas e 

biológicas ligadas à afetividade, influenciando a forma como são 

encaradas as situações e acontecimentos.  

Os estados de ânimo são fenômenos afetivos de baixa intensidade 

e longa duração, classificados em: animado ou desanimado, 

satisfeito ou insatisfeito, disposto ou indisposto, concentrado ou 

desatento [21]. O que difere a emoção dos estados de ânimo é a 

duração e intensidade de cada um no ser humano. Nesse sentido, 

as emoções são mais curtas que os estados de ânimo e, estes, 

podem durar horas e/ou dias enquanto as emoções duram minutos 

ou segundos, além de serem (os estados de ânimo) os que mais 

comumente ocorre nas atividades de aprendizagem dos alunos 

[12].  

Através da afirmação acima, considerar o desânimo como o estado 

afetivo que mais acomete o aluno na aprendizagem, podendo 

influenciar negativamente, levando inclusive o aluno à desistência, 

é o que motiva a sua inferência nos AVEA. Ao reconhecer o aluno 

desanimado, que pode ser realizado através da descoberta 

comportamental conforme apontado [2], nos apóia na medida em 

que é possível gerar regras comportamentais através das variáveis 

observáveis do aluno e automatizar esse processo para servir de 

apoio ao professor. 

Dessa forma, nessa pesquisa optou-se em trabalhar com os estados 

de ânimo, visto que possuem maior duração no tempo além de 

serem representativos na aprendizagem por serem mais perenes, 

estáveis e expressivos o que possibilita adquirir subsídios para sua 

identificação. 

2.2. Estado de ânimo desanimado 
 

O que é o desânimo? Para [9] quem já sentiu ou está nesse estado, 

não aceita desafios, esquiva-se da ansiedade provocada pelas 

tentativas, tenta evitar repetições de fracasso, tornando a pessoa 

apática e indiferente, fazendo com que a mesma evite tomar 

decisões. Como o desânimo pode ocorrer durante o processo de 

aprendizagem, pode legar a essa apatia do aluno, fazendo com que 

o mesmo tome decisões frente a sua aprendizagem, o que pode ser 

algo arrebatador, levando o aluno ao abandono de um curso ou 

disciplina.  

Por outro lado, mesmo o desânimo sendo caracterizado como o 

grupo das emoções resignativas, ou seja, são associadas à falta de 

capacidade e levam à desistência, ele pode ser a mola propulsora e 

ser desejável na medida que permite um tempo para recuperação, 

permitindo o repensar das atitudes e adequação às novas 

condições [12].  E é nesse momento que o processo pode ser 

revertido, apesar do desânimo se mostrar danoso, é possível 

mudar de estado na medida em que há interferência, no caso da 

educação, do professor ou um tutor inteligente, no caso de 

sistemas tutores inteligentes. Para ocorrer isso, o professor deve 
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estar ciente desse estado no aluno e, uma das formas mais 

robustas de obter a informação sobre qual emoção ou afeto o 

aluno está sentindo, em um contexto EAD, é a partir de 

notificações ao professor. Para que isso ocorra, há possibilidade 

de realizar tal inferência, e uma forma testada por pesquisadores é 

a aplicação da GEW (Geneva Emotion Wheel) desenvolvida por 

[21]. 

Para [21] o desânimo é caracterizado como um estado de ânimo 

de baixo controle e valência negativa e para o autor, uma das 

formas de poder obter o estado de ânimo de um indivíduo, é 

através do auto-relato sobre o que o indivíduo sente sobre algo 

passado. O auto-relato é feito através da GEW, que foi proposta 

por [21] e intitulada por GEW 2.0. A  GEW 2.0 dispõe de 40 

emoções e 20 famílias afetivas sendo que os 40 termos afetivos 

são compostos em pares. Os autores propõem que através da 

GEW é possível o usuário identificar uma emoção vivenciada, via 

auto-relato, bem como a intensidade da emoção sentida, 

representando, sua disposição afetiva para determinada situação.  

Uma adaptação da GEW 2.0 é apresentada pela figura 1, à qual 

será intitulada de REA 2.0 (Roda de Estados de Ânimo 2.0). 

Sendo assim, além de possuir 40 emoções dispostas em pares e 20 

famílias afetivas, a REA 2.0 possui quatro quadrantes, os quais 

englobam os estados de ânimo representativos no processo de 

aprendizagem. Assim, cada quadrante foi definido, conforme 

proposto por [12] de acordo com as famílias afetivas classificadas 

em função das emoções: logrativas (satisfação), antagônicas 

(insatisfação), resignativas (desânimo) e as condutivas (ânimo). 

O presente trabalho aplicará da REA 2.0 através de um 

questionário, sendo que o aluno faz um auto-relato e escolhe uma 

família afetiva e a intensidade sentida para cada pergunta 

realizada. A partir do auto-relato e das questões realizadas, 

variáveis comportamentais poderão ser identificadas e utilizadas 

de forma automatizada em AVEA a fim de inferir e apoiar 

professores na identificação do aluno desanimado.  

A figura 1 apresenta a /REA 2.0. 

 

Figura 1: Roda de estados de ânimo REA 2.0/GEW 2.0 

 

3. TRABALHOS CORRELATOS  
 

Já foram desenvolvidos alguns trabalhos aplicando a GEW e, 

dentre elas, destaca-se a pesquisa de [19] que representa valores 

de tensão através da iluminação das cenas de jogos a ser utilizado 

em mundos virtuais, o autor aplica a GEW e realiza uma análise 

estatística dos resultados. Na pesquisa de [3] várias ferramentas 

foram avaliadas para medir emoções relacionadas à produtos de 

consumo, e a melhor forma de avaliação foi atribuída à GEW. No 

contexto educacional, uma das primeiras aplicações da GEW 1.0 

foi o trabalho desenvolvido por [12] o qual apresenta uma 

adaptação da GEW para compor uma máquina de inferência para 

a identificação da dimensão afetiva de alunos em AVEA 

juntamente com traços de personalidade e mineração textual.  

Ao observar as pesquisas anteriores, há somente um trabalho no 

contexto educacional, voltado para a inferência do estado de 

ânimo que utiliza a GEW, porém, o presente trabalho difere do 

trabalho de [12] na medida em que o enfoque se dará para as 

emoções pontuadas para o estado de ânimo desanimado, não 

utilizando traços de personalidade (como foi aplicado pela 

autora), pois estes devem ser realizados por profissionais 

especializados o que pode inviabilizar sua ocorrência no 

cotidiano, além disso, acredita-se que a inferência poderá ser 

realiza via mineração de dados educacionais. 

Além dos trabalhos supracitados, há trabalhos desenvolvidos que 

abordam a afetividade no contexto educacional, dentre eles a 

pesquisa de [18] abordar que o envolvimento e motivação dos 

alunos têm se mostrado fundamental na melhoria da 

aprendizagem em AVEA. Os autores enfatizam que estados 

afetivos positivos possuem uma correlação positiva na 

aprendizagem e os estados afetivos negativos possuem o efeito 

oposto. Os autores [18] aplicam a Computação Afetiva ao 

desenvolver ambientes baseados em jogos para promover maior 

engajamento do aluno, em conseguinte, afetos positivos que 

influenciam positivamente na aprendizagem. 

Nesse mesmo contexto, a pesquisa de [8] realiza a inferência do 

estado afetivo de frustração na disciplina de algoritmos, para 

contribuir no processo de aprendizagem, minimizando a 

desistência na corrente disciplina. No trabalho de [10] e [16] a 

frustração também foi inferida quando o aluno utilizava um 

Sistema Tutor Inteligente (STI) e, dessa forma, poderiam prover 

sistemas mais inteligentes ao fornecer respostas apropriadas para 

quem estivesse neste este estado afetivo.  

Apesar dos dois trabalhos apresentados abordarem a frustração, 

salienta-se que na presente proposta, o desânimo inclui vários 

termos afetivos, inclusive a frustração, proporcionando maior 

abrangência. 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   
A presente pesquisa de natureza aplicada ao processo de ensino e 

aprendizagem, cujo foco se da pela modalidade EAD. Com relação 

aos procedimentos técnicas é caracterizada como estudo de caso, 

sendo que a abordagem se dará de forma quantitativa ao realizar 

análises estatísticas. 

Como instrumento de coleta utilizou-se o questionário, o qual teve 

como finalidade identificar variáveis comportamentais a partir da 

disposição afetiva sentida pelo aluno em interação no AVEA, para 

as diversas questões realizadas. Para o desenvolvimento do 

questionário, buscou aporte nos estudos de [2, 9, 20, 21], que 
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consideram como o aluno se sente em diversas ocasiões, 

referenciando o desânimo e a possibilidade de reconhecer 

variáveis observáveis em interação do aluno no AVEA, as 

questões do questionário foram desenvolvidas. 

Sendo assim, partindo do pressuposto que o aluno pode se sentir 

desanimado quando não consegue acompanhar o conteúdo, ou 

não consegue cumprir prazos de entrega de atividades, não 

entende o funcionamento de ferramentas do AVEA, dentre outras, 

o questionário buscou identificar variáveis observáveis do 

desânimo a partir do conjunto de questões analisadas abaixo.  

 No estado de ânimo desanimado, muita das vezes, o aluno 

demonstra tristeza, medo, vergonha, culpa por não conseguir 

acompanhar os conteúdos, não conseguiu cumprir prazos de 

entrega das atividades, sente dificuldade em usar ferramentas, não 

solicita ajuda ao professor, gerando níveis de ansiedade que 

tornam-se incompatíveis com os objetivos escolares, podendo 

levá-lo, inclusive ao abandono ou desistência da disciplina e/ou 

curso [12; 7]. 

As questões abordaram como o aluno se sentia em vários 

momentos no processo de aprendizagem, assim como, questões 

referentes ao tipo de apoio que o professor oferece extra aula, 

ferramentas utilizadas pelos alunos para trocar informações sobre 

o desenvolvimento de atividades, dentre outras.  

O questionário utilizou a REA 2.0 em sete (7) questões às quais 

reportavam à disposição afetiva do aluno frente a situações de 

aprendizagem e contou, ainda, com  mais oito (8) questões 

(múltipla escolha, dissertativa, escalar), que elencaram 

informações sobre conteúdo, ferramentas, formas de ajuda, dentre 

outras, totalizando 15 questões. 

As questões foram elaboradas utilizando perguntas abertas, 

fechadas, de múltipla escolha e uso da escala Likert, além da 

aplicação da REA 2.0. Os dados para o estudo incluíram os relatos 

e respostas oriundos dos questionários, bem como a correlação de 

questões para a validação das variáveis observáveis. 

Inicialmente foi aplicado à população alvo da pesquisa, alunos do 

curso superior de Ciências Contábeis, para a unidade de estudo 

semi-presencial ECO 3010 Análise de Demonstrações Contábeis. 

A disciplina utiliza o AVEA Moodle na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). O estudo de caso contou com uma 

amostra de 48 participantes. 

Os resultados dos questionários foram tabulados através do 

software SPSS, onde foi possível analisar freqüências, obter 

estatísticas, correlações, tabulação cruzada, etc. Devido à 

quantidade de dados obtidos, serão apresentados somente os 

resultados que melhor refletiram quais variáveis observáveis 

podem ser verificadas e validadas para indicar o estado de ânimo 

desanimado. 

4.1. Análises e resultados do experimento 
2014/1  

 

 

A primeira questão, utilizando a REA ,  diz respeito em como o 

aluno se sente quando envia atividades com atraso e segunda 

questão como o aluno se sente quando envia atividades em grupo 

com atraso. De posse dos resultados tabulados representados 

através da figura 2 observa-se, que a maioria das respostas 

encontra-se no quadrante relacionado ao estado de ânimo 

desanimado (Pena/Compaixão, Tristeza/Desespero, 

Preocupação/Medo, Embaraço/Vergonha, Culpa/Remorso) 

quando questionado sobre qual tipo de emoção o aluno evidencia 

na ocorrência das atividades com atraso.  

Para a primeira questão, foram consideradas 39 respostas válidas 

e, dentre essas 18 alunos relataram sentir alguma das emoções 

relacionadas ao estado de ânimo desanimado. Para a segunda 

questão, também com 39 respostas válidas, a freqüência foi de 28 

alunos. Dessa forma, ao analisar as duas questões, observa-se que 

as variáveis relacionadas com o envio de atividades em atraso, 

tanto individualmente quanto em grupo, apresenta-se como 

variáveis a serem utilizadas para compor o estado de ânimo 

desanimado. 

O resultado das duas questões encontra-se ilustrado através da 

figura 2. 

 

 

Figura 2: Estado de ânimo ao envio de atividades em atraso 

A freqüência estatística foi realizada para as sete questões 

relacionadas da REA e, as respostas com maior freqüência, para 

as famílias afetivas relacionadas ao quadrante do desânimo, foram 

encontradas para questões 1, 2, 3 e 5. As questões 1 e 2 foram 

apresentadas detalhadamente através da figura 2. A questão 3 

abordou como o aluno se sentia ao ter dificuldades em realizar 

atividades individuais e a questão 5 abordou como o aluno se 

sente quando tem dificuldade com algum conteúdo. O resultado 

das freqüências relacionadas ao quadrante do desânimo, para 

essas duas últimas questões, foi de 15 e 18 alunos 

respectivamente.  Diante disso, as variáveis relacionadas às 

questões 1, 2 3 e 5 se destacam e sugerem que sejam utilizadas no 

mapeamento do desânimo. 

Além das questões relacionadas à REA, também foi desenvolvida 

questões (13 e 14) que utilizava a escala Likert (nunca, raramente, 

algumas vezes, quase sempre e sempre) a qual argüiu sobre 

atividades individuais e em grupo, juntamente com a freqüência 

em que o aluno as envia com atraso e a dificuldade em realizá-las. 

De posse dos dados, foi feita a tabulação cruzada, que apóia a 

encontrar a inter-relação entre duas variáveis. Neste caso, utilizou 

as questões como o aluno se sente ao enviar atividades individuais 

em atraso usando a REA2.0 (questão 1) e com qual freqüência ele 

realmente as envia (escala Likert) (questão 13). A tabela 1 se 

dedica a apresentar os dados relacionados da tabulação entre as 

atividades individuais. 
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A tabela 1 apresenta o resultado da tabulação cruzada proposta. 

Tabela 1: Atividades Individuais 

Como você se sente 
quando envia 

atividades 
individuais em 

atraso? 

Atividades individuais - Você as envia com 
atraso? 

A
lg

um
as

  

V
ez

es
 

N
un

ca
 

Q
ua

se
 

 S
em

pr
e 

R
ar

am
en

te
 

T
ot

al
 

Assustado  

Intimidado 

0 0 0 1 1 

Despreocupado  

Aliviado 

0 0 0 1 1 

Tristeza  

Desespero 

0 0 0 1 1 

Preocupação 

Medo 

0 2 0 3 5 

Embaraço 

Vergonha 

1 2 0 2 5 

Culpa 

Remorso 

3 1 1 2 7 

Decepcionado  

Arrependido 

8 3 0 4 15 

Irritado 

Raiva 

0 0 0 3 3 

Nenhuma 0 1 0 0 1 

Não respondeu 1 1 0 0 2 

Total 13 10 1 17 41 

 

Observa-se, pela análise da tabela 1, que a maioria dos alunos que 

entregam atividades em atraso, também sentiram dificuldade em 

realizá-las e, em ambos os casos, apresentaram emoções 

relacionadas ao desânimo (destaque na tabela). Dessa forma essas 

variáveis comportamentais apresentaram forte inter-

relacionamento e poderão ser utilizadas no mapeamento das 

observáveis comportamentais indicadoras do desânimo. 

Como foi questionado ao aluno se ele sentia dificuldade em 

realizar as atividades individuais (escala Likert), realizou-se a 

tabulação cruzada desta questão (14) com a questão de como o 

aluno de sentia ao enviar atividades em atraso (REA 2.0). 

Observa-se, na tabela 2, que dos 18 estudantes que se sentem 

desanimados quanto envia atividades em atraso, cerca de 12 já 

sentiram em algum momento dificuldade em realizá-las.  O 

resultado pode ser analisado através da tabela 2. 

Ao analisar a tabela 1, dos 18 estudantes que apresentaram 

desânimo ao enviar atividades em atraso, pouca relação há em 

dizer que a causa é o envio atrasado. O que sugere é que o 

desânimo, nesses casos, aparentemente ocorreu pela dificuldade 

na realização e não pelo atraso do envio. 

Além disso, ao analisar a freqüência de respostas para o quadrante 

relacionado ao desânimo, observa-se através dos termos em 

destaque na tabela 2, que o escore apresenta-se como 

significativo. As variáveis apresentam-se com forte inter-relação, 

o que nos leva a utilizá-las, ou seja, observou-se que essas 

variáveis podem ser utilizadas para o mapeamento das observáveis 

indicadoras do desânimo, visto a freqüência e o inter-

relacionamento entre as mesmas. 

 

Tabela 2: Dificuldade em realizar atividades 

Como você se 
sente quando envia 

atividades 
individuais em 

atraso? 

Com relação às atividades 
individuais: 

Você sente dificuldade em realizá-
las? 

A
lg

um
as

 
V

ez
es

 

N
un

ca
 

Q
ua

se
 S

em
pr

e 

R
ar

am
en

te
 

T
ot

al
 

Assustado /Intimidado 1 0 0 0 1 

Despreocupado  

Aliviado 
1 0 0 0 1 

Tristeza  Desespero 0 0 0 1 1 

Preocupação / Medo 4 0 0 1 5 

Embaraço/Vergonha 5 0 0 0 5 

Culpa / Remorso 3 1 1 2 7 

Decepcionado  

Arrependido 
8 0 2 5 15 

Irritado / Raiva 2 0 0 1 3 

Nenhuma 0 0 1 0 1 

Não respondeu 0 0 1 1 2 

Total 24 1 5 11 41 

 

Também foram realizados questionamentos sobre como o aluno se 

sentia ao enviar atividades em grupo em atraso, freqüência de 

envios atrasados e se sentia dificuldades em realizar em grupo. 

Resultados da tabulação foram similares aos apresentados nas 

tabelas 1 e 2  e, também foram encontrados para o caso de 

atividades em grupo, o que motiva o uso dessas variáveis para o 

mapeamento das observáveis como indicadoras ao desânimo. 

Através da distribuição de freqüência é possível organizar os 

dados, ou seja, as respostas da amostra em categorias que, nesse 

caso, dizem respeito aos termos afetivos. Como são 7 questões, 41 

participantes e 20 termos afetivos, espera-se ter 287 respostas. A 

distribuição de frequência resultante pode ser observada através 

da figura 3. 

 Os escores de frequência encontram-se ilustrados através do 

histograma apresentado na figura 3 e devem ser observados em 

destaque “vermelho”, os resultados para o quadrante do desânimo. 

Figura 3: Histograma da distribuição de frequência 

 

Figura 3 : Histograma 
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Analisa-se que o termo “interessado / envolvido” mesmo não 

estando no quadrante do desânimo ocorreu 45 vezes, porém, 

tendo ocorrido mais frequentemente (vide figura 3) para as 

respostas da questão 7 - como o aluno se sente ao solicitar ajuda 

do professor - com 18 evidências, o que sugere a satisfação do 

aluno em poder contar com apoio do professor. Da mesma forma, 

ao analisar a Q6 - como o aluno se sente com relação ao seu 

aprendizado, com 12 ocorrências, apresenta-se como um 

indicador satisfatório para o aprendizado.  

Através do histograma pode-se observar que os termos 

relacionados ao desânimo, “preocupação / medo”, “embaraço / 

vergonha” e “culpa / remorso” apresentaram-se com o grupo de 

maiores frequências. Fato que é confirmado pelo histograma 

apresentado na figura 4, a qual apresenta os escores da 

distribuição de frequência agrupados de acordo com os estados de 

ânimo (animado, desanimado, satisfeito e insatisfeito).  

 

Figura 4: Histograma dos estados de ânimo 

 

 

Figura 4 : Histograma 

 

A questão que verificou as formas que o alunos utilizam para 

solicitar ajuda ao professor, encontrou como resultados que a 

maioria dos alunos prefere solicitar ajuda ao professor de forma 

presencial (50%), cerca de 33% recorrem ao email, e somente 8% 

utilizam o Moodle para esta finalidade. A partir dessa constatação, 

o professor pode oferecer diferentes tipos de apoio ao aluno, 

como o chat ou webconferência.  

A figura 5 apresenta as formas que o aluno solicita ajuda do 

professor. 

 

Figura 5: Formas de solicitação de ajuda 

Esses resultados podem ser observados pela figura 5, e sugerem 

que muitas das solicitações são deixadas para os momentos 

presenciais, visto que nesta disciplina há alguns encontros 

presencias. 

Também não foram observados problemas com o uso das 

ferramentas do AVEA, apesar de haver relatos sobre dificuldade 

com: bate-papo(mensagens), visualização dos participantes e 

reenvio de atividades. 

A questão que abordava sobre quais são as ferramentas de maior 

preferência utilizadas para trocar informações sobre atividades e 

trabalhos, constatou-se que a preferência se deu respectivamente 

pelo uso do email (26%) e facebook (22%), ou seja, ferramentas 

fora do ambiente. 

Mesmo no AVEA possuindo ferramentas de comunicação, a 

preferência se deu fora do ambiente. De posse dessa informação, 

pode-se utilizar esse indicador quando houver muitas tentativas de 

envio de material sem sucesso dentro do ambiente. Esse indicador 

pode ser obtido pelo log do aluno, via tabela do banco de dados 

do Moodle e utilizado como um indicador para o estado de ânimo 

desanimado, referente ao uso de ferramentas no ambiente. 

 A figura 6 apresenta os resultados obtidos das ferramentas 

preferidas pelos alunos para comunicação e acertos sobre 

trabalhos. 

 

 

Figura 6: Ferramentas utilizadas na comunicação de alunos 

 

Duas questões (13 e 14) abordavam a forma com que as 

atividades (individuais ou em grupo) são desenvolvidas, 

questionando sobre: atraso no envio, dificuldade em realizá-las e 

se o aluno gosta de realizar-las. Ambas foram desenvolvidas 

utilizando a escala Likert (nunca, raramente, algumas vezes, quase 

sempre e sempre) e podem ser observadas pelas figuras 7 e 8 

respectivamente.  

As respostas sugerem que os alunos sentem algum tipo de 

dificuldade em realizar as atividades, tanto individualmente 

quanto em grupo, porém, nem sempre as envia com atraso. Este 

fato pode ser justificado pelo fato da maioria das atividades 

possuírem data para ser entregue, apesar da professora da 

disciplina negociar esta possibilidade. 

A figura 7 pode se analisada pela imagem abaixo 
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Figura 7: Com relação às atividades individuais 

 

A figura 8 pode se analisada pela imagem abaixo. 

 

 

Figura 8: Com relação às atividades em grupo 

 

Em outra questão, a qual abordava sobre o conteúdo, se o aluno 

conseguia acompanhá-los e se já teve dificuldade com os 

mesmos. As freqüências encontradas podem ser observadas 

através da figura 9. Observa-se que mesmo os alunos conseguindo 

acompanhar os conteúdos, eles sentem dificuldade com os 

mesmos.  

 

Figura 9: Conteúdo da disciplina 

 

Portanto, após as análises dos dados, foi possível verificar e 

validar as seguintes variáveis como indicadoras do desânimo:  

• quantidade de vezes que enviou atividades individuais 

em atraso;  

• quantos dias de atraso por atividade individual; 

quantidade de vezes que enviou atividades em grupo 

com atraso;  

• quantos dias de atraso por atividade em grupo; 

quantidade de tentativas para enviar material; 

•  quantidade e tipos de solicitações de ajuda ao 

professor; qual ferramenta mais solicita ajuda do 

professor; auto-relato:  

• dificuldade em utilização de ferramentas do AVEA 

Moodle; auto-relato:  

• dificuldade na realização das atividades individuais e 

em grupo; auto-relato:  

• dificuldade em acompanhar conteúdos  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho apresentou uma análise da disposição afetiva 

do aluno em um curso EAD com a finalidade de verificar e validar 

variáveis comportamentais observáveis, fornecendo indicadores 

que possam ser utilizadas para a inferência do estado de ânimo 

desanimado.  

Aspectos relacionados à afetividade influenciam a forma como os 

alunos aprendem, tanto positivamente quanto negativamente, 

tornando fonte de interesse e pesquisas na área da computação 

afetiva aplicada no contexto educacional. Dessa forma, a busca 

pela inferência de estados de ânimo pode ser obtida através das 

suas interações no AVEA, ao analisar variáveis comportamentais 

do aluno no ambiente, fornecendo indicadores sobre o estado de 

ânimo desanimado. 

A partir do estudo de caso realizado foi possível verificar, validar 

e mapear variáveis observáveis que possam ser utilizadas para 

indicar o estado de ânimo desanimado, fornecendo indicadores de 

quais dados deverão ser selecionados no AVEA para possibilitar 

esta inferência de forma automatizada, permitindo assim, a análise 

da disposição afetiva do aluno nesses ambientes.  

Ao identificar situações onde podem desencadear o estado de 

ânimo desanimado no aluno, contribui para aprimoramento da 

prática docente, bem como possibilidade em reconhecer situações 

de aprendizagem que o professor pode atuar de forma a eliminar 

esse tipo de ocorrência. Sendo assim, as variáveis identificadas 

também serão utilizadas como subsídio para o mapeamento de 

regras comportamentais de modo a automatizar e auxiliar o 

professor. 

Fornecer subsídios computacionais que apóie o professor no que 

diz respeito os aspectos relacionados ao desânimo, pode antecipar 

essas situações de desânimo no aluno, permitindo ao professor 

atuar de forma mais eficiente evitando, inclusive, abandono do 

aluno na disciplina. Porém, devido à quantidade de dados a ser 

analisados e dos padrões a serem verificados, seria necessário uma 

ferramenta computacional que apoiasse o professor nessa tarefa. 

Dessa forma, a fim de automatizar esse processo pretende-se, em 

trabalhos futuros, realizar a mineração de dados educacionais 

(MDE) utilizando as variáveis comportamentais mapeadas na 

presente pesquisa e bem como regras de comportamento geradas, 

utilizando-as como indicadores para a inferência do desânimo 

para, posteriormente, fornecer subsídios computacionais apoiando 

o professor nessa inferência. A fim de fomentar a MDE, pretende-
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se, ainda, aumentar a quantidade de dados a serem analisados, 

utilizando dados não só da turma analisada no presente estudo, 

mas, ampliar dados para assegurar a aplicação da mineração.  
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ABSTRACT 
The study of Three Dimensional-Visualization in the Computer 

Graphics not only demands knowledge of Euclidean, Analytical 

and Projective Geometry, but also Linear Algebra. Specifically, 

the subject that deals with the creation of perspectives, and its 

mathematical formalization, is not always of easy comprehension. 

Aiming for an educational alternative for teaching this subject, the 

present work shows a strategy that simulates, by means of 

physical models and dynamic geometry, the 3D visualization 

problem. This strategy allows the materialization of the used 

concepts, promoting a didactic alternative that improves 

comprehension, mathematical formalization and implementation. 

 

RESUMO 
O estudo de métodos de Visualização Tridimensional na 

Computação Gráfica exige conhecimentos de geometria 

euclidiana, analítica e projetiva, bem como, de álgebra linear. 

Especificamente, o tema que trata de conceitos sobre a criação de 

perspectivas, ou seja, projeção de objetos situados em um espaço 

tridimensional em um espaço plano nem sempre é de fácil 

compreensão, principalmente a formalização matemática de seu 

conteúdo. Tendo em vista proporcionar uma alternativa didática 

para o ensino deste tema, o presente trabalho apresenta uma 

estratégia que simula, por meio de modelos físicos e geometria 

dinâmica, o problema de visualização 3D. Esta estratégia permite 

a materialização dos conceitos envolvidos, proporcionando uma 

alternativa didática que favorece a sua compreensão, formalização 

matemática e implementação. 

Palavras Chave 
visualização com modelos; modelos 3D no ensino, visualização 

3D. 

1. INTRODUÇÃO 
Um dos temas explorados na disciplina de computação gráfica é a 

visualização tridimensional. Ele envolve o desenvolvimento de 

sistemas computacionais que realizam a projeção de objetos que 

compõem cenas tridimensionais em uma superfície plana, esférica 

ou curva. Para os fins do presente trabalho serão consideradas 

apenas projeções em superfícies planas. 

O desenvolvimento deste tipo de software exige conhecimentos de 

geometria euclidiana, analítica, projetiva e álgebra linear. O que 

pode ocasionar aos alunos dificuldades de assimilação deste tipo 

de conteúdo [6]. Além disso, é difícil compreender ou visualizar 

mentalmente projetos e desenhos de objetos tridimensionais [13]. 

Desta forma, a aprendizagem sobre o tema “projeções”, aqui 

designado como visualização tridimensional, não é imediata. 

Com o objetivo de facilitar a aprendizagem deste conteúdo, 

visualização tridimensional, o presente trabalho apresenta uma 

estratégia didática que inclui a problematização, o uso de modelos 

físicos e geometria dinâmica. A ideia é despertar a motivação para 

a ocorrência da aprendizagem, proporcionar aos alunos o 

favorecimento do processo de percepção e compreensão de forma 

a aproximar o problema abstrato com o real. 

Esta estratégia foi utilizada de forma preliminar em uma pesquisa 

prospectiva com um grupo de alunos da disciplina computação 

gráfica com o objetivo de subsidiar pesquisas experimentais 

futuras. Foi definido um plano de ensino para o tema projeções e 

utilizada a didática para a pedagogia histórico-crítica definida por 

Gasparin [7]. Neste plano de ensino foram definidos os objetivos 

educacionais, os conteúdos a serem estudados, as estratégias de 

ensino e aprendizagem, os recursos didáticos, as atividades de 

ensino e método de avaliação. Estes procedimentos foram 

aplicados a um grupo de alunos do curso de informática para 

observar o seu desempenho de modo a subsidiar a construção de 

futuros delineamentos experimentais. Dentre os objetivos 

educacionais, foi determinada aos alunos a construção de um 

software para o traçado de projeções cônicas e cilíndricas. 

2. PEDAGOGIA E ESTRATÉGIAS 
DIDÁTICAS 

A utilização de modelos concretos para auxiliar o processo de 

ensino e aprendizagem não é novidade. Existe uma variedade de 

trabalhos que utilizam modelos físicos ou sistemas 

computacionais para auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem [1, 2, 18,20,21]. 

Nordin et al. [16] apresentaram um trabalho interessante sobre a 

capacidade de visualização e padrões de estilo de aprendizagem 

realizada na Universidade Tecnológica da Malásia. Com este 

estudo é possível elaborar práticas pedagógicas capazes de faciliar 

os diferentes estilos de aprendizagem que possam ser 

apresentados em sala de aula. 

Korakakis et al. [11] mostram como modelos 3D utilizados em 

aplicações multimídias podem auxiliar a aprendizagem. Huk [10], 

Glick[9], e Luz[12] destacam a importância de se utilizar modelos 

tridimensionais para ajudar o ensino de visualização.   

Estes traballhos ilustram a utilização de equipamentos, 

instrumentos, sistemas computacionais, ou seja, recursos de 

ensino para auxliar o processo de ensino e aprendizagem. [3,4] 

Neste sentido, Medeiros Filho [14], mostra que estes recursos 

podem potencializar os processos de percepção e compreensão 

nos alunos, figura 1.  
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Figura 1 – processos mentais envolvidos na aprendizagem 

 

Nesta abordagem, Medeiros Filho [14] ilustra que existem 

processos mentais como a percepção, entendimento e 

compreensão que podem ser auxiliados com a intervenção de 

recursos didáticos como o computador ou modelos físicos. Nesta 

aproximação, entendimento se refere ao entender do aluno sobre o 

conteúdo mediado, este entendimento pode ser diferente de aluno 

para aluno, inclusive distinto do entendimento do professor. Já o 

compreender é o entender coletivo, em que todos compartilham 

significados. Assim, os recursos didáticos auxiliam a compreensão 

do problema fazendo que todos os envolvidos no processo 

educacional compartilhem significados. 

O uso destes recursos, isoladamente, não garante a ocorrência da 

aprendizagem. Toda intervenção pedagógica precisa ser 

planejada, organizada e sistematizada, portanto, precisa de um 

fundamento que a direcione. O fundamento mais consentâneo 

com a natureza do conteúdo programático aqui focado, ou seja, da 

área tecnológica, consiste na utilização de uma didática ligada à 

“problematização”. 

Este conceito não é novo, pois, de acordo com Gonçalves [17] o 

método de ensino enfocando problemas, foi criado e sistematizado 

por Dewey, para quem o objetivo do ensino é estudar o 

pensamento reflexivo afim de que este possa ser aplicado em 

novas situações [17]. 

Recentemente Gasparin [7] procurou sistematizar o método da 

problematização e construiu uma didática com este enfoque, 

porém, fundamentada na pedagogia histórico-crítica estudada por 

Saviani [19]. 

De acordo com Libâneo (1994), método de ensino não se resume 

a técnicas, no entanto, Gasparin [7], para facilitar sua aplicação, 

construiu uma proposta didática baseada na pedagogia histórico-

crítica com cinco passos, a saber: 

• Prática social inicial; 

• Problematização; 

• Instrumentalização; 

• Catarse; 

• Prática social final 

Prática Inicial: busca resgatar os conhecimentos já assimilados 

pelo aluno em seu cotidiano, ou seja, na sua prática social e suas 

relações com o conteúdo a ser trabalhado. 

Problematização: apresentação do problema a ser trabalhado. É 

importante que o aluno tenha consciência das dimensões do 

problema, consiga determinar as variáveis que estão envolvidas e 

o seu contexto. 

Instrumentalização: aporte teórico preconizado no conteúdo 

programático que utiliza novos conceitos que devem por meio da 

análise auxiliar a solução do problema. 

Catarse: com os conteúdos assimilados na instrumentalização o 

aluno realiza uma aproximação da solução do problema por meio 

do processo de síntese. 

Prática social final: a utilização dos conceitos assimilados no 

processo educativo que permitem ao aluno ter uma nova visão e 

postura em relação à prática social inicial, agora, aplicada de 

forma instrumentada à sua realidade. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi escolhido o tema 

“projeções 3D” da disciplina de computação gráfica para ser 

trabalhado com um grupo de alunos do curso de informática. Foi 

realizado um plano de ensino com determinação dos objetivos 

educacionais, seleção dos conteúdos, definição de estratégias 

didáticas, seleção dos recursos de ensino e avaliação. A ideia foi a 

de utilizar modelos físicos e geometria dinâmica sob a égide de 

uma estratégia didática de “problematização” para facilitar a 

aprendizagem do conteúdo escolhido. 

Há uma conjectura inicial de que esta estratégia possa melhorar 

significativamente o aprendizado desses alunos. Esta assertiva 

pode ser verificada, ou seja, testada por meio de um delineamento 

experimental com grupos de controle e experimental. Para traçar 

este delineamento realizou-se uma pesquisa preliminar com o fito 

de prospectar possíveis dificuldades na realização de um 

experimento. Assim, o presente trabalho relata este estudo 

prospectivo. Com o plano de ensino foi possível determinar: 

Objetivos educacionais: os alunos deveriam assimilar 

conhecimentos necessários à construção de um software que 

mostre projeções cônicas e cilíndricas de objetos tridimensionais 

alocados em uma cena 3D. 

Seleção dos conteúdos: sistemas de coordenadas, coordenadas 

homogêneas, transformações geométricas 2D e 3D, representação 

de objetos por vértices, vetores, retas, segmentos de retas, planos, 

superfícies, projeções lineares. 

Estratégias didáticas: utilização de uma didática para a 

pedagogia histórico-crítica proposta por Gasparin [7] com os 

seguintes passos: Prática social inicial; Problematização; 

Instrumentalização; Catarse; Prática social final. 

Seleção dos recursos de ensino: utilização de modelos físicos e 

geometria dinâmica para descrever e formalizar problemas de 

projeções da disciplina de computação gráfica. 

Atividades de Ensino e Aprendizagem: foram escolhidos alguns 

exercícios com cenas tridimensionais que exploravam conceitos 

de perspectiva cônica e cilíndrica. Também foram determinadas 

algumas posições do ponto de vista e do plano de projeção para 

ilustrar o conceito de pontos de fuga e como eles são gerados. 

Avaliação: implementação de um software que calcule e mostre 

as projeções cônica e cilíndrica de cenas tridimensionais. 
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3.1. O Problema 
A visualização 3D desenvolvida neste trabalho consiste em 

realizar os cálculos necessários para projetar objetos de uma cena 

tridimensional em um plano bidimensional genericamente 

ilustrado pela figura 2. Têm-se como dados de entrada o ponto de 

vista do observador da cena representado pelo ponto C com 

coordenadas (x, zc ), o plano de projeção e o objeto, representado 

pelo ponto P com coordenadas (x,y,z).Com estes dados, é 

calculada a projeção do objeto no plano, na figura 2 representada 

pelo ponto P’. 

 

Figura 2- Projeção de P em um plano em relação ao ponto C 

 

A formulação matemática deste problema utiliza conceitos de 

geometria euclidiana, analítica e projetiva. Em busca de eficiência 

do processo de projetar objetos em um plano, a computação 

gráfica o codifica na forma matricial valendo-se para isto do uso 

de coordenadas homogêneas [5]. Os pontos que definem os 

objetos são representados em 3D por coordenadas homogêneas 

(x,y,z,w). Nelas, são utilizadas quatro variáveis para definição de 

cada ponto, que desta forma não podem ser visualizados no 

espaço euclidiano, fato que dificulta a compreensão do problema, 

comprometendo o processo de aprendizagem. 

3.2. Recursos de Ensino 
Para auxiliar a percepção e compreensão dos conceitos envolvidos 

na visualização 3D, o presente trabalho optou por aproximar o 

problema teórico da realidade, ou seja, do abstrato para o 

concreto. Para tal, foram utilizados dois recursos didáticos com as 

seguintes estratégias: a primeira de construir uma situação que 

representasse o problema com elementos concretos (físicos) e a 

segunda a sua formalização por meio de um software de geometria 

dinâmica. 

Modelos Concretos (Físicos) 

Com modelos físicos foram criadas algumas cenas para projeção 

em um plano. Foram representados por objetos físicos os 

seguintes elementos teóricos de uma cena, tabela 1: 

 

Tabela 1 – modelo teórico e seus representantes físicos 

Modelo Teórico Modelo Concreto 

Ponto de Vista ( C ) Lanterna 

Plano de Projeção Placa de madeira 

Objetos (ponto P) Cubos, Tetraedros, 

Esferas, etc. 

 

Os modelos concretos (físicos) foram dispostos de forma a se 

obter a sombra projetada dos objetos no plano de projeção, 

conforme ilustra a figura 3. O ponto de observação é simulado 

com o uso de uma lanterna que emite luz na direção dos objetos. 

Com a emissão da luz se produz a sombra dos objetos no plano de 

projeção. 

 

 

Figura 3 – Modelo Concreto - Projeção Perspectiva 

 

Geometria Dinâmica 

As cenas que foram trabalhadas com modelos físicos também 

foram construídas em um software de geometria dinâmica. O 

Software escolhido foi o Archimedes Geo3D 1.2 [8], que permite 

construir interativamente pontos, retas, segmentos de reta, 

círculos, vetores, planos, triângulos, paralelogramos, esferas e 

superfícies. Desta forma, foram formalizados no software o ponto 

de vista, os objetos e o plano de projeção. Foram construídas 

linhas que partiram do ponto de vista definido que interceptam os 

objetos e o plano de projeção, conforme ilustra a figura 4. 

 

 

Figura 4 – Projeção de um Cubo - Geometria Dinâmica 
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3.3. Aplicação Didática 
 

Prática social inicial: 

Foram explorados com os alunos quais os conceitos que tinham 

do cotidiano sobre as sombras formadas pela projeção de objetos 

por meio de iluminação artificial e natural. Por exemplo, como o 

uso de uma lanterna apontada para um objeto pode projetar a sua 

sombra em uma parede ou anteparo, bem como, as sombras 

produzidas pela luz solar quando esta atinge prédios, carros ou 

mesmo objetos que possam estar sobre uma mesa de vidro 

transparente e são projetados no piso. A observação de prédios 

altos e vias públicas como ruas e avenidas também auxiliou a 

destacar o efeito perspectiva assimilado pela visão humana, figura 

5. 

 

 

Figura 5 – Efeito Perspectiva [15]. 

 

Problematização: 

Como representar matematicamente e implementar 

computacionalmente os efeitos produzidos na visão humana pelo 

processo de observação visual de uma cena tridimensional ? Quais 

as variáveis envolvidas ? 

Inicialmente o problema foi apresentado utilizando a maquete de 

um cubo aramado definido com seus vértices e suas arestas com 

10 x 10 x 10 cm. Mais tarde, foi apresentado um cubo sólido, com 

as mesmas dimensões, para mostrar as superfícies que delimitam o 

sólido e os vetores normais a estas superfícies. O plano de 

projeção foi construído com uma placa de madeira de dimensões 

60 cm x 40 cm x 2 cm. Para simular o ponto de vista utilizou-se 

uma lanterna apontada para o objeto, figura 3. 

Foram construídos alguns problemas de projeções e práticas 

laboratoriais com os modelos concretos. Exemplo de problema: 

Um cubo unitário é projetado no plano xy. Note a posição dos 

eixos 0x, 0y, 0z. Desenhe a sua projeção usando a transformação 

perspectiva com (a) d=1 e (b) d=10, em que d é a distância do 

ponto de vista ao plano de projeção com coordenadas C= (0,0,-d), 

figura 6. 

 

 

Figura 6 – Projeção de um cubo no plano XY a partir de C 

 

Instrumentalização: 

Gradativamente foram introduzidos conceitos matemáticos sobre 

sistemas de coordenadas, representação de objetos por vértices e 

arestas, formalização matemática de retas e planos, 

transformações geométricas, coordenadas homogêneas e 

projeções. 

Além disso, os problemas foram resolvidos com o uso de 

geometria dinâmica com o software ArhimedesGeo3D, ou seja 

raios foram traçados do ponto de vista até os vértices dos objetos 

prosseguindo até a interseção com o plano de projeção. Os pontos 

de interseção produzidos no plano de projeção são unidos de 

acordo com a definição do objeto (vértices e correspondentes 

arestas) produzindo sua imagem no plano de projeção. A 

visualização 3D em computação gráfica integra projeções. Neste 

trabalho foi explorado apenas o conteúdo inerente a projeções 

lineares, cônica e cilíndrica e, nestas projeções, câmera virtual e 

superfícies escondidas. 

Catarse; 

Com o problema bem definido inicia-se uma fase de análise para 

integrar os conceitos vistos na instrumentalização com a 

realidade. Assim os modelos físicos são organizados de acordo 

com os exercícios planejados. Os resultados obtidos com os 

modelos físicos e com o uso da geometria dinâmica (software 

Archimedes Geo3D 1.2) são comparados como os auferidos pelos 

cálculos realizados com os conceitos provindos da 

instrumentalização. O problema pode ser agora resolvido 

analiticamente, com a utilização de modelos concretos e com o 

software de geometria dinâmica. Os resultados podem ser 

comparados e analisados criticamente. O software Archimedes 

Geo3D permite a mudança do ponto de vista C ou de outros 

elementos da cena de forma interativa e dinâmica o que 

proporciona uma diversidade de situações a serem observadas, e 

analisadas. 

 

Prática social final 

Os conceitos vistos na prática social inicial são agora 

reexaminados a luz dos conhecimentos assimilados. Assim, as 

sombras projetadas dos edifícios pela incidência da luz solar, bem 
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como outras situações do cotidiano, podem agora serem vistas e 

observadas com os novos conhecimentos. 

4. RESULTADOS  
A assimilação dos conceitos pelos alunos foi avaliada por meio de 

uma atividade de ensino que consistia na construção de um 

software destinado a mostrar a projeção de objetos em um dado 

plano sob um determinado ponto de vista. A construção deste 

software envolve o domínio dos conceitos tratados durante a 

pesquisa.  

Assim, os alunos conseguiram implementar um software que 

projeta objetos de uma cena 3D com um determinado ponto de 

vista e plano de projeção. O programa permite mudar o ponto de 

vista e o plano de projeção, bem como o tipo de projeção, se é 

cônica ou cilíndrica. Além disso, também é possível optar por 

determinar as superfícies visíveis ou não (figura 7). 

Os resultados auferidos com o programa foram testados nos 

modelos físicos e com geometria dinâmica e foram considerados 

consistentes. 

 

Figura 7 – Software construído para projeções 3D 

5. CONCLUSÃO 
O presente trabalho apresenta uma forma de favorecer a 

aprendizagem de alunos facilitando os processos de percepção a 

compreensão do problema de visualização 3D e a aproximação 

teórica necessária para a sua solução. Traz uma alternativa 

pedagógica que motiva e esclarece pontos de difícil assimilação 

deste conteúdo. 

A estratégia didática e a utilização dos recursos de ensino 

facilitaram a análise e discussão sobre os problemas envolvidos 

nas atividades didáticas. 

A construção consistente do software com resultados válidos 

indica que os alunos conseguiram assimilar não só os conceitos 

teóricos, mas também os conhecimentos necessários a sua 

implementação. 

Notou-se que quando hipóteses são fácil e rapidamente testadas 

com os modelos concretos e de geometria dinâmica as dúvidas são 

celeremente esclarecidas o que permite avanço no processo de 

instrumentalização e na assimilação ativa dos conhecimentos. 

6. TRABALHOS FUTUROS 
O presente trabalho fez parte de estudos preliminares, 

prospectivos que mostram uma direção para futuras investigações. 

Neste sentido, em sua continuidade serão realizados experimentos 

com grupos de controle e experimental para verificar com 

precisão a eficácia deste tipo de intervenção pedagógica. 

7. REFERÊNCIAS 
[1] Andujar, P.;  fonseca, R. L.  a utilização de maquetes como 

instrumento metodológicos nas aulas de geografia. I 

Simpósio Nacional de Recursos Tecnológicos Aplicados a 

Cartografia e XVIII Semana da Geografia. Maringá, 2009. 

[2] Araújo, N. S. de.  Ensino globalizado: o modelo físico e 

digital como estímulo da percepção espacial no meio 

acadêmico. III Fórum de Pesquisa FAU.MACKENZIE I 

2007. 

[3] Çakir, M. A graphic user interface for evaluation of the 

camera parameters. Wiley Periodical Inc, 2010 

[4] Dominguez, M. G.; Martin-Gutierrez, J.; Roca, C.  Tools, 

methodologies and motivation to improve spatial skill on 

engineering students. 120th ASEE Annual Conference & 

Exposition. Atlanta: American Society for Engineering 

Education 2013.  

[5] Foley, D. J.; van Dam, A.; Feiner, S. K.; Hughes, J. F.  

Computers graphics: principle and practice. Singapure: 

Pearson Education, 2003. 

[6] Fuller, N.; Prusinkewicz, P. L.E.G.O. – an interactive 

graphics system for teaching geometry and computer 

graphics. Proceedings of CIPS, 1986. 

[7] Gasparin, J. L. Uma didática para a pedagogia histórico-

crítica. Campinas, SP: Autores Associados ltda, 2003. 

[8] Goebel, A. Documentation for archimedes Geo3D 1.2. 

Disponível em: < 

http://raumgeometrie.de/documentation/en/DocumentationG

eo.html >. Acesso em: Ago 2014. 

[9] Glick, S.; Porter, D.; Smith C. Student visualization: using 3-

D models in undergraduate construction management 

education. International Journal of Construcion and 

Research, 8:26-46, 2012. 

[10] Huk, T. Who benefits learning with 3D models? The case of 

spatial ability. Journal Assisted Learning 22, pp392-404. 

Blackwell Publishing Ltd, 2006. 

[11] Korakakis, et at. 3D visualization types in multimedia 

applications for science learning. a case study for 8th grade 

students in Greece. Computers & Education.  Elsevier: 

Computers , 2008. 

[12] Luz, R. M. D. Aplicação didática para o ensino da geografia 

física através da construção e utilização de maquetes. Revista 

Discente Expressões geográficas n. 05, ano V. p.174, 

Florianópolis, maio 2009. 

[13] Martin-Gutierrez, J.; Gil, F.; Contero, M.; Saorin, J. 

Dynamic three-dimensional illustrator for teaching 

descriptive geometry and training visualization skills.  Wiley 

Periodicals, 2010. 

[14] Medeiros Filho, D. A. O processo de ensino e aprendizagem 

na área tecnológica. Congresso Brasileiro de Ensino de 

Engenharia. Blumenau: Abenge, 2011. 

[15] Noling, E. R. Perspective made easy. New York: Dover 

Pyblications, Inc., 1967. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

119

[16] Nordin, M. S. et al.  Visualization skills and learning style 

patterns among engineering students at university teknologi 

Malaysia. 3rd World Conference on Learning, Teaching and 

Educational Leadership – WCLTA 2012. Elsevier, 2012. 

[17] Gonçalves, R. Didática geral. Rios de Janeiro, RJ: Freitas 

Bastos, 1983. 

[18] Sanguino, T. J. M.; Márquez, J. M. A.  Simulation tool for 

teaching and learning 3D kinematics workspaces of serial 

robotic arms with up to 5-DOF. Wiley Periodical, 2010. 

[19] Saviani, D.  Escola e democracia. 32.ed. Campinas, SP: 

1999. 

[20] Silva, W. R. da; Araújo, I. F. Recursos da computação 

gráfica aplicados ao ensino de perspectivas nas engenharias. 

Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 2001. 

[21] Vieira, J. K.; et AL. Uso de maquetes físicas tridimensionais 

para o ensino-aprendizagem em desenho técnico.  XXXIX 

Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. 

Blumenau: Abenge, 2011. 

 

 
 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

120

Integrating an at-risk student model into learning 
management systems* 

Júlia Marques Carvalho da Silva  

Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
Av. Osvaldo Aranha, 540 

Bento Gonçalves, RS, Brasil 

julia.silva@bento.ifrs.edu.br 

Darin Hobbs 

Athabasca University 
10011 109 Street Northwest, 

Edmonton, AB, Canada   

darinh@shaw.ca 

Sabine Graf  

Athabasca University 
10011 109 Street Northwest, 

Edmonton, AB, Canada   

sabineg@athabascau.ca 

                                                                 
* The authors acknowledge the support of CSF/CAPES through the CAPES scholarship – Proc. N° 9307-13-3 and the 

support of NSERC 

 

ABSTRACT 
Every year, many students are at risk of failing a course. Teachers 

can detect whether students are having problems through their 

behavior and performance during the class. However, in online 

courses, it can be difficult to get information about students’ 

behaviour and how they are doing in the course since such 

information is not always available in learning management 

systems. This study proposes a model to identify at-risk students 

based on four factors: percentage of activities delivered, average 

grades, percentage of resources viewed, and attendance. The 

model has been evaluated with 88 students of nine undergraduate 

courses in the middle and in the end of the term. The results show 

an accuracy of 85% in at-risk student identification. 

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

Education – Computer-managed instruction (CMI), Distance 

learning 

General Terms 
Algorithms, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Students’ retention, at-risk factors, Moodle. 

1. INTRODUCTION 
According to the latest study from the Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), only 68% of students 

complete university programs and only 79% are able to get a 

secondary diploma [11]. It means that many people drop out of 

programs, after failing or withdrawing in one or more courses. 

The retention rate could rise if teachers and course managers put 

more effort in diagnosing these students and helping them before 

they drop out. However, the task of identifying these at-risk 

students is not easy, because it requires observing students’ 

behaviors, such as low yield, retention, behavioral problems, low 

attendance, low socioeconomic status, etc. [15]. In addition, at-

risk students may be found in all educational levels (from 

kindergarten to postgraduate) and modalities (face-to-face, 

distance or blended). In face-to-face classes, teachers are more 

aware to diagnosis learning difficulties through students’ 

behaviors, and by the results on assessments and daily activities. 

However, online or blended courses require more teacher effort to 

identify at-risk students. 

Currently, more technology has enhanced learning. One example 

are learning management systems (LMSs), which require 

students’ and teachers’ registration to access courses and learning 

objects. In such LMSs, students can read texts, contribute with a 

post, and submit an assessment. On the other hand, teachers can 

monitor students’ actions, for example, if they had delivered an 

assignment, or communicated with other participants. Typically, 

all actions of students are captured and stored by the LMS that 

maintain high quantity and quality of data [4, 9]. However, while 

this data can provide rich feedback about students’ achievement, 

the analysis, comprehension, and interpretation of what the data is 

indicating is not always easy to do. The information is dispersed, 

so that teachers need to bring all information together to get an 

overall status of a student in the course and sometimes, some data 

are not accessible for teachers at all. 

Our research addresses this shortcoming and proposes a model to 

identify at-risk students based on students’ performance and 

behavior, considering the respective course design. A course 

design shows how a teacher planned and organized learning 

objects according to the learning goals. Some courses use many 

readings, while others focus on assignments and/or forums. 

Behavior of a student can be defined as how a student uses the 

learning objects. It includes, for example, students’ content visits 

and attendance in LMSs. The proposed model is designed to work 

with an LMSs, gathering data, identifying students who are at-

risk, and visualizing this information to teachers. Moreover, the 

proposed model forecasts at-risk levels of students in real-time. 

The model was evaluated through a well-known LMS namely, 

Moodle, with real data from 88 students in nine courses. Because 

the aim of this research is to inform teachers in advance about the 

students who might not complete the course, teachers can modify 

their teaching strategies or focus on those identified as at-risk, 

which can help in increasing the course retention rate.  

The remainder of the paper is structured as follows. Section 2 

describes a literature review on factors used to identify at-risk 

students. Section 3 addresses details about the proposed model, 

including the factors selected, the algorithm proposed, and the 

report developed in an LMS. Section 4 reports the validation 

process of the model, i.e., the sample description, the study 

design, results and discussions. Finally, conclusions are presented 

in section 5. 
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2. AT-RISK STUDENTS 

At-risk students are students who have a high probability of 

failing a course or withdrawing. It means that a student enrols in a 

course but he/she starts to present poor performance or does not 

appear to the classes. Some studies try to explain this behavior; 

addressing personal reasons (health, family or financial) while 

others describe issues related with the engagement to the course 

(lack of study-time, learning difficulties, low self-confidence). 

However, more than just understanding the reasons, it is 

important to identify such situation while students are still in 

class, so that teachers may  intervene in order to increase the 

retention rate. 

Previous studies report about the importance of students’ 

background. According to Levy [8], from this data it is possible to 

compare one learner with others and predict what the profile of a 

non-completer student is. However, such findings might be only 

useful for the local neighborhood studied, i.e., as demographical 

data is being analysed, local context must be known and 

considered in generating the student’s profile. 

Early studies escribed the inefficiency of using only demographic 

data [8, 10, 19]. Billings [2] and Powell, Conway and Ross [12] 

used students’ behavior to understand the difference between 

completers and non-completers. Moreover, students’ awareness 

and attitudes may indicate their commitment to the course. 

Another feature cited by many studies is the capacity of how 

accurately learners can estimate their required study time [6, 14, 

18, 20]. This factor affects students’ learning outcome directly, as 

a bad estimation of time does not allow them to read all course 

content and do all activities. 

Lately, with the introduction of LMSs, more data has been used to 

understand the students’ behavior better; and, consequently, it has 

made it possible to investigate the factors to identify at-risk 

students more precisely. According to Morris et al. [10], 

attendance and number of learning objects viewed are good 

references to distinguish students from being at-risk. Xenos et al. 

[20], Macfadyen and Dawson [9], and Er [3] investigated 

additional factors, such as average grade and number of 

assessments delivered. 

More than only establishing that specific factors can identify at-

risk students, some studies propose models to predict the risk 

based on demographics and behavior. Kotsiantis et al. [7] used 

seven demographic and four performance factors through a data 

experiment to generate a dropout-preventing model. Their results 

show an accuracy of 63% in early stages of the course using only 

demographic data and 83% in the middle of the course with all 

factors. In another study, Smith and Sweely [16] developed a 

model based on the frequency of logins and interaction with 

course materials, which resulted with a 70% accuracy in 

predicting unsuccessful students. 

According to these studies, we noticed a gap between factors and 

models proposed with current LMSs. Few researchers have been 

presenting practical implementations that can be easily integrated 

in existing systems. Therefore, our study aims to build a model 

that can be applied to any LMS. 

3. PROPOSED MODEL  

This section describes the proposed model to integrate the 

functionality of identifying at-risk students in LMSs. The model is 

designed in such a way that it can be integrated easily into 

different LMSs with minimum required changes. Three steps were 

conducted for proposing this model. First, based on the literature 

reviewed as well as our requirement to make the model easy to 

use in different LMSs, the factors that can help in identifying at-

risk students were selected. Second, depending on the identified 

factors, a decision tree based algorithm was designed. In the 

following subsections, these steps are described in more detail. 

3.1. Factors Selected 

According to the literature review, there are two types of factors 

that can help in identifying at-risk students namely, demographic 

and performance/behavior factors [1, 2, 8, 12, 19]. Demographic 

factors describe the students’ profile and background to identify 

the students’ probability to complete a course or not. It is an easy 

solution for programs offered in the same place, like blended 

courses. However, as our model aims to reach online and blended 

courses, demographic data does not work particular well in our 

case since students can be from anywhere in the world [19].  

On the other hand, performance/behavior factors depend on the 

students’ effort and course design, i.e., what learning objects are 

offered by the course and how students use them. Arnold and 

Pistilli [1] also suggested the consideration of course design, if 

courses are structured differently and place singular demands on 

learners. 

Performance/behavior factors consider students’ actions in a 

course (e.g., what he/she viewed, interacted or submitted) as well 

as their performance on activities/assignments. Some learning 

objects can only be viewed, such as text, image, video, forum of 

news, or assignment description. For others, students can also 

interact, like to submit an assignment, to send a new entry to 

database or glossary, and to post a message in a forum discussion. 

Those actions can then be evaluated using grades.  

Based on student performance and behavior, we selected four 

factors to help in at-risk students’ identification: percentage of 

activities done, average grades, percentage of resources viewed 

and attendance. The following subsections provide more details 

about each of these four factors. 

3.1.1. Percentage of Activities Conducted 
Activities are considered as any learning object that allows some 

interaction between students and the LMS, such as submitting 

assignments, posting a forum message, solving quizzes, talking in 

chatrooms, contributing in wikis, adding a term in glossaries, 

inserting a record in databases, etc. Billings [2], Xenos et al. [20], 

Macfadyen and Dawson [9], and Morris, Finnegan & Wu [10] 

used this factor in their works, which indicates that it is a known 

factor to identify at-risk students. It helps to check if students are 

committed with the course by showing his/her interest through 

active participation. 

This factor only determines whether or not a certain activity has 

been performed, rather than counting how often a student engaged 

in this activity. For example, if a student has submitted two 

attempts in one quiz; we consider the student to be engaged in the 

quiz but do not count the attempts. 

3.1.2. Average Grades 
Grades refer to the value assigned by teachers to activities 

requested and delivered by students. Indeed, the value depends on 

the scale chosen by teachers (e.g., from 0 to 100 or using labels). 

Moreover, the teachers can indicate which activities will receive a 

grade, so that not all assignments have to be graded. 
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In the learning context, average grades are considered reliable 

information about students’ performance [5]. It provides the 

teacher with an overview about the students’ achievement in the 

course. Consequently, it is not just about whether a student has 

done the activity, but the quality of his/her work and the content 

comprehension. This factor has been frequently used, for example, 

by Macfadyen and Dawson [9] and Arnold and Pistilli [1] for 

designing an early at-risk students’ warning systems. 

The proposed model calculates the average grade, i.e., all grades 

are added and divided by the total of graded activities available, 

considering the respective weights of each activity. However, 

some observations are considered for this model. If a student did 

not deliver an activity before its deadline, he/she receives a grade 

of zero; and if a teacher has not provided the grade yet, this 

activity is not added to the total. 

3.1.3. Percentage of Resources Viewed 
Resources are any learning objects available in the LMS that do 

not require direct interaction between the student and the LMS, 

i.e., any text, image, video, etc. The number of resources viewed 

demonstrates the students’ interest in the course. If he/she 

accesses the course’s resources frequently, it indicates that he/she 

wants to learn about it. Previous studies have described that the 

total number of visits of resources may indicate students’ interest 

[9], but others affirm that the time spent in one resource may 

diagnose the quality of learning [10]. However, the new 

generation of students seem to have new behaviors in the learning 

process. They are used to keep more than one browser’s tab open 

at a time, accessing many contents at the same time [17], or 

sometimes they prefer to download the content once and never 

access the LMS again [19]. Consequently, how many times a 

student has accessed or how much time he/she has spent might be 

a misleading measurement. 

Therefore, we only consider whether or not a resource has been 

visited. In other words, we assume that a student should access 

every resource at least once and it does not matter if he/she has 

accessed a resource more than once. 

3.1.4. Attendance 
Since many years, the importance of students having a regular 

time to study has been discussed [12], and how the lack of self-

regulation of the time needed to their study affects course 

completion directly [14, 18, 20]. More recently, studies describe 

how weekly attendance helps in students’ commitment with the 

course [3, 21] and how the changes in students’ actions in LMSs 

can be a reliable indicator of failure [19]. 

In the proposed model, the attendance factor is using three sub-

factors: weekly attendance, last access, and action flow. The sub-

factor Weekly Attendance checks whether students accessed the 

LMS at least once a week. The sub-factor Last Access looks at 

whether a student has done an action in the last 20% of the course 

duration. For example, if the course takes five months and the 

student has not visited the LMS for more than one month, and the 

course is still ongoing, it shows that his/her attendance is very 

poor and he/she is at risk of failing the course. Finally, the sub-

factor Action Flow measures how many actions the student did in 

the last 20% of the course duration, and compares this number to 

the previous period (e.g., assuming again a course with a duration 

of five months, we compare the number of actions in the last 

month with the number of actions in the month before). 

Sometimes a student keeps visiting the LMS, but does fewer 

actions than he/she was used to do, which may indicate a decrease 

in commitment and again can indicate that this student is at risk. 

For this factor, we only consider actions related to learning (e.g., 

visiting a resource, submitting an assignment, posting a message, 

etc.). We do not consider actions that are not related to learning 

such as accessing courses’ homepage and students’ profile pages. 

3.2. Algorithm 
In order to identify the at-risk status of students based on the four 

factors (percentage of activities conducted, average grades, 

percentage of resources viewed and attendance), an algorithm was 

designed based on decision tree model. Wolff [19] affirmed that 

this technique is suitable for predicting at-risk conditions in early 

stages of the course while it also works until the end, once the 

model has more information to diagnose. The decision tree checks 

each factor in the sequence of its importance in the prediction. 

As shown in Figure 1, the decision tree starts by checking if a 

course has activities and if so, what percentage of activities a 

student has done. Second, if the course includes graded activities 

and the teacher has provided the student’s grade, it is checked. If a 

student has received low grades then he/she is at risk, but if he/she 

has high grades it means there is no risk. However, in the case of 

values in the medium range, the remaining two factors, percentage 

of resources viewed and attendance are checked. 

 

 
Figure 1. Proposed model 

 

This decision tree was designed to be applicable in any LMS since 

the factors used are present in most LMSs.  

3.3. Reporting tool 
Based on the decision tree explained in the previous section, a 

reporting tool has been implemented. While the decision tree was 

general designed to work for different LMSs, the reporting tool 

has been implemented for the LMS Moodle. For this 
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implementation, the Moodle database was studied, and queries 

were developed to get discretized results that were needed for 

each of the four factors. The decision tree was converted to rules 

in order to be implemented in the reporting tool. Each time the 

reporting tool is executed, it uses current data about the students 

and suggests their at-risk status at the time the tool is executed. In 

addition, the reporting tool shows the students’ start date, the 

percentage of activities done, the average grade, the percentage of 

resources viewed, and the attendance (Figure 2). 

 
Figure 2. Interface of reporting tool. 

4. EVALUATION 
The methodology followed to validate the proposed model is the 

post-fact technique, which uses data from past events to 

comprehend a phenomenon. In this case, the data from finished 

courses was analyzed including: (1) database copies from two 

different moments of the course (the middle and the end) and (2) 

reports containing students’ outcomes in the course. 

The sample of this study contains 88 students enrolled in nine 

undergraduate courses from one program. Students have 20 face-

to-face classes offered weekly, but teachers may use up to three 

classes to deliver classes online using Moodle LMS. Moreover, 

the LMS is also used during the face-to-face classes to support the 

learning process (e.g., through exercises or readings), or the 

teacher may request some extra activities to be done at home.  

4.1. Study design 
The validation process occurred through three steps. First, we 

installed two Moodle instances, one with a data snapshot at the 

middle of the courses and one with a data snapshot of the 

completed courses. The Moodle version used was 2.2 with a 

MySQL database.   

The second step was to match students by their names from the 

outcome reports to their profile in the Moodle database. Students 

are typically asked to create a Moodle account using their real 

name, but sometimes they omit part of their surname. Therefore, 

manual verification was required so that it was possible to 

determine whether students had completed each course 

successfully or failed. 

The third step was to execute the reporting tool for each course in 

both Moodle instances. The reporting tool’s results were 

compared to real students’ outcomes, and were classified in one of 

three statuses: 

• correct (a student successfully completed the course and 

he/she was identified as not at-risk; or the student failed 

the course and he/she was identified as at-risk); 

• overestimated (a student successfully completed the 

course, but he/she was identified as at-risk);  

• incorrect (a student failed the course, but he/she was 

identified as not at-risk). 

4.2. Results and Discussions 
According to Table 1, the overall results indicate that 85% of 

students were correctly identified, 13% were overestimated and 

2% were incorrectly identified in both analyses. In addition, most 

of the courses got good individual results, except for course B that 

presented fewer accuracy results at the end of the courses. We did 

a deeper investigation into course B and found that the teacher 

used many group activities, i.e., when a group of students does the 

assignment but usually only one student submits the assignment in 

the LMS. Consequently, only one student delivers the task and the 

LMS records only points for this one student. 

Table 1. Results in the middle and at the end of the course. 

Courses 
Middle End 

Correct 
Overesti

mated 
Incorrect Correct 

Overesti

mated 
Incorrect 

A 14 1 0 14 1 0 

B 15 5 0 11 9 0 

C 19 5 0 22 1 1 

D 6 0 0 6 0 0 

E 4 0 0 4 0 0 

F 5 0 0 5 0 0 

G 6 0 0 6 0 0 

H 6 0 2 7 0 1 

Total 75 11 2 75 11 2 
 

Given that the model’s goal is to identify at-risk students during 

the course rather than based on the full data (at the end of the 

course), we can consider that our proposed model presented good 

results in predicting at-risk conditions, with 85% of students 

being successfully identified, 13% of students were overestimated 

and only 2% were identified incorrectly in the middle of the 

courses. It should be mentioned here that identifying 100% of 

students correctly is very unlikely since a few students may 

change their behavior during the course, sometimes starting to put 

more effort into the course or dropout due to unforeseen events.  

From this study, we found that the four factors used in the model 

to predict at-risk students seem well suited for the at-risk 

identification. The main one was the percentage of activities 

conducted. This factor is a good predictor, not only based on our 

results, but also according to other studies. For example, 

Macfadyen and Dawson [9] described similar findings with 

respect to this factor. On the other hand, grades contain accurate 

information, but it depends on having graded activities and on the 

teacher’s effort to enter these grades in the LMS. Sometimes, 

courses offer assessments; however, a teacher can request a group 

activity, where not all students have their grades entered in the 

LMS. In addition, there are cases where a teacher creates many 

activities, but they are not mandatory. The other two factors are 

also essential, but they should be combined with the previous 

ones. Although, attendance is one of the most cited factor in 
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previous studies [3, 9], we found it important to check a student’s 

grades and actions before. 

5. CONCLUSIONS 

This paper discussed how to integrate an at-risk student 

identification model to existing LMSs. In order to do this, first, 

the factors that can help in identifying at-risk students were 

studied from literature, and then based on this literature review, 

four factors (namely percentage of activities conducted, average 

grades, percentage of resources viewed and attendance) were 

selected. According to the literature review and in order to build a 

generic model, performance and behavior factors were selected 

over demographic factors that were used in past studies [1, 2, 8, 

12, 19], because demographic profiles can depend on particular 

locations and cultures. Second, based on the identified factors, an 

algorithm based on a decision tree was designed and then 

implemented in Moodle as a reporting tool to visualize at risk 

levels of students to teachers. While the design of the algorithm is 

generic and can be applied to any LMS, the implementation is 

specific to Moodle. 

This model was evaluated with a dataset of 88 students in nine 

undergraduate courses with a duration of 20 weeks. The results 

showed an accuracy of 85% in at-risk students’ identification, 

which is higher than other similar works such as the studies 

conducted by Kotsiantis et al. [7] and Smith and Sweeley [16]. 

Despite this promising result, some limitations can affect the 

model’s outcome, such as group assessments, lack of grades 

entered by teachers, learning objects that are not mandatory to 

access, different course designs that either display all the content 

or hide it in the begin of the course, etc. As future work, the last 

two can be solved by improvements in the model and can further 

enhance the accuracy of the model. 
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ABSTRACT 
 
The use of tools that assist teachers in planning, implementation 

and monitoring of the teaching-learning process, is an important 

need in the educational context. In some cases access to these 

technologies, coupled with the difficulties, lack of knowledge and 

understanding by teachers, affect how educational content could 

be developed and used. This is the main motivation for the 

creation of SAPIEnS as an authoring tool and educational 

monitoring, which has an architecture of multi-agent system built 

on Heraclitus system. That enables teachers to create learning 

objects customizable to a domain of learning in natural deduction 

in propositional logic. It also helps teachers to verify and monitor 

how the learning objects are contributing to the improvement and 

progress of students. 
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RESUMO 

O uso de ferramentas que auxiliem os professores, no 

planejamento, implementação e no monitoramento do processo de 

ensino-aprendizagem, é umanecessidade importante no contexto 

educacional. Em alguns casos oacesso à essas tecnologias, aliado 

as dificuldades, falta de conhecimento e compreensão por parte 

dos professores, prejudica a forma como conteúdos educacionais 

poderiam ser desenvolvidos e utilizados. Esta é a principal 

motivação para a criação do SAAPIEnS, como umaferramenta de 

autoria e acompanhamento educacional, que possui  uma 

arquitetura de sistema multiagente construída sobre o sistema 

Heráclito. Isso possibilita aos professores criar objetos de 

aprendizagem customizáveis à um domínio de aprendizagem 

nadedução natural na lógica proposicional. Ele também ajuda os 

professores a verificar e monitorar o quanto os objetos de 

aprendizagem estão contribuindo para a melhoria e progresso dos 

alunos. 

Palavras Chaves 

 
Objetos de Aprendizagem, Sistema de Autoria, Sistema de 

Acompanhamento eApoio Pedagógico, Sistemas Multi-agentes. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A falta de ferramentas de autoria e acompanhamento de uso 

de conteúdos digitais, em particular para materiais em formato de 

Objetos de Aprendizagem (OA), que sejam adequadamente 

projetados ao uso dos professores em ambientes digitais de ensino 

(sejam ambientes Web ou não), potencialmente exige um maior 

conhecimento técnico para a criação destes conteúdos, o que não é 

razoável. 

Esta exigência, evidentemente, pode gerar barreiras no uso 

desse tipo de material digital por parte dos professores. Uma 

pressuposição primordial do presente trabalho é que professores 

podem e devem se tornar autores de conteúdos digitais 

instrucionais, mas sem a necessidade de habilidades de 

programação ou treinamento técnico extensivo na área de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Também se 

espera que os professores possam ter acesso às informações sobre 

o uso destes objetos, tais como registros nos bancos de dados dos 

ambientes de ensino, sem necessitar de conhecimentos técnicos 

aprofundados.  

Neste contexto, o presente trabalho buscou centrar sua 

pesquisa sobre ferramentas de apoio a autoria e acompanhamento 

de conteúdos digitais, baseadas em infraestruturas previamente 

existentes. A infraestrutura escolhida foi o sistema de tutoria 

Heráclito[8], que é voltada ao ensino de Lógica Proposicional 

através da combinação das tecnologias de agentes inteligentes e 

OA. Este sistema vem sendo aplicado em processos de ensino 

real,em sala de aula, obtendo resultados significativos [9].A 

junção futura destas e de outras ferramentas servirão de base para 

a plataforma MILOS [4] de apoio ao uso de OA compatíveis com 

a proposta dosmetadados OBAA [2].   
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O objetivo final deste trabalho é desenvolver uma ferramenta 

de apoio à autoria e ao acompanhamento do uso dos Objetos de 

AprendizagemHeráclito (OAH) [5] complementando o cenário de 

suporte ao professor. Assim sendo, esse artigo apresenta a 

arquitetura e a proposta da criação do sistema SAAPIEnS (Sistema 

de Autoria e AcomPanhamento Inteligente de Ensino Superior - 

módulo compatível com OA Heráclito) que tem como objetivo 

fornecer suporte ao professor através de uma ferramenta de 

autoria que facilite a criação, manutenção e reutilização dos OAH 

e que possibilite também, o acompanhamento contínuo do uso 

destes objetos pelos alunos através de um conjuntos de análises e 

estatísticas disponibilizadas pela ferramenta. 

Esse artigo esta organizado da seguinte maneira: na secão 2 

serão apresentados os conceitos básicos e arquitetura da 

ferramenta, seção 3detalha os subsistemas que compõe a 

ferramenta . Na seção 4apresentamos a aplicação e contribuição 

da ferramenta enquanto a seção 5 as considerações finais. 

 

2. ARQUITETURA 

2.1. MILOS 
 

A infraestrutura MILOS (MultiagentInfrastructure for 

Learning ObjectSupport) é composta por um conjunto de 

tecnologias que tem como objetivo principal,dar suporte  e  

efetividade na adoção da proposta  dos metadados definidos pelo 

padrão OBAA [11] no uso de objetos de aprendizagem.  

A arquitetura de software da infraestrutura MILOS[4] é baseada 

no uso de agentes  de software e de ontologias, que visa suportar 

os requisitos de adaptabilidade, interoperabilidade e acessibilidade 

previstos pelo padrão OBAA.  Na figura 1 é apresentado 

aorganização da arquitetura  da MILOSe em destaque , o contexto 

onde o SAAPIENSestá inserido e é aplicado. 

 

Figura 1.Arquitetura da MILOS e o contexto do SAAPIEnS 

Aarquitetura  da  infraestrutura  MILOS  é  dividida  em  três  

grandes  níveis  de abstração conforme mostrado na Figura 1. O 

primeiro nível, de ontologias, tem como papel principal 

representar osconhecimentos necessários a serem compartilhados 

pelos agentes, especificando as propriedades e ações do domínio 

da aplicação. Todas as ontologias da MILOS sãoconstruídas 

usando a ontologia OBAA como vocabulário de termos básicos 

[11]. As ontologias definidas nesse nível são obrigatoriamente 

definidas em OWL [7]. O segundo nível formado por agentes de 

software, desempenha o papel ativo na arquitetura. É nesta 

camada que são implementadas todas as funcionalidades e 

serviços disponibilizados pela infraestrutura.  Esses agentes fazem 

uso das ontologias, para dar o suporte necessário aos requisitos 

dos subsistemas definidos pela plataforma, que são eles:  

1. Sistema de Busca: implementa e dá o suporte às atividades 

de localização dos OAs, em repositórios efederações de 

catálogos de OAs;  

2. Sistema de Apoio Pedagógico: implementa e dá o suporte às 

atividades de uso dos OAs; 

3. Sistema de Autoria: implementa e dá o suporte às atividades 

de autoria de um OA; 

4. Sistema de Gerência: suporte as atividades de 

armazenamento, gerenciamento, publicação/distribuição 

multiplataforma de OAs. 

No terceiro nível, o de facilidades, é onde estão definidos 

todos os serviços que dão suporte à interoperabilidade da 

infraestrutura, através da uma plataforma de comunicação entre os 

agentes, chamada FIPA/JADE [1]. 

 

2.2. Sistema de Autoria 
 

Um sistema de autoria é um conjunto de ferramentas e 

aplicações que permitem aos autores de recursos digitais de 

aprendizagem integrarem diferentes componentes para criação de 

conteúdos interativos e multimídia [13] Entre as ferramentas 

existentes, podemos citar alguns exemplos tais como: 

• Editores HTML WYSIWYG (what you see it’s what you get); 

• Ambiente de desenvolvimento Integrado (IDES e SDKs); 

• Editores de Wikis e Blogs; 

• Gerenciadores de Conteúdos (CMS); 

• Sistemas Gerenciadores de Aprendizagem (LMS); 

• Ferramentas de autoria multimídia; 

• Ferramentas para desenvolvimento WEB e Mobile; 

• Gerenciadores de Websites.   

O conceito de ferramentas de criação de conteúdos é um termo 

genérico que se refere a um software para produção de conteúdo 

digital. O termo “Authoring Tools” é comumente referenciado 

como um software para autores de conteúdo ou sistemas de 

autoria. Essa dualidade terminológica refere-se a duas abordagens: 

a primeira, que destaca o lado tecnológico, e a outra, os aspectos 

pedagógicos. Na figura 2, são apresentadas as características que 

envolvem cada um dos aspectos mencionados.  

 

Contexto do 
SAAPIEnS 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

127

 

Figura 2.Abordagens envolvidas em um sistema de autoria 

Quanto aos aspectos tecnológicos, são características que estão 

diretamente relacionadas às principais funcionalidades das 

ferramentas de autoria: 

• Usabilidade: facilidade no uso da ferramenta, interface 

amigável e de fácil adaptação por parte do autor;            

• Recursos: características técnicas e componentes funcionais 

que auxiliam na criação, sendo fundamentais para o processo 

de autoria; 

• Aprendizado: tempo e recurso despendido por parte do autor 

para o domínio da ferramenta; 

• Ambiente e Infraestrutura: conjunto de elementos 

tecnológicos que possibilitam a execução das atividades e o 

tráfego das informações; 

• Disponibilidade: característica de acesso facilitado por parte 

do autor; 

• Custos: quanto ao tempo despendido e os recursos necessários 

no processo de criação; 

• Padrões Internacionais: adota padrões que proporcionam 

maior integração.  

Nos aspectos pedagógicos, os fatores que são importantes 

referem-se à fase da concepção do OA e são os seguintes: 

• Planejamento: é a fase na qual o autor dedica-se à elaboração 

conceitual do OA e da sua aplicabilidade, definindo-se os 

seusobjetivos finais; 

• Concepção: envolve a criação, edição e customização do OA 

propriamente dito; 

• Estratégias Pedagógicas: relativo ao plano pedagógico de 

utilização dos recursos didáticos. Tais recursos devem estar 

articulados coordenadamente, tendo cada recurso (material 

instrucional) uma função específica no plano, mas formando 

um conjunto único (OA) a partir de uma orientação 

pedagógica e de uma concepção de ensino, visando ao 

desenvolvimento das competências necessárias ao aluno;  

• Acompanhamento: refere-se ao controle e monitoria das 

atividades executadas, assim como às análises de resultados, 

obtidas pelo aluno durante o processo de interação com o OA. 

Independentemente dos aspectos e das abordagens existentes, o 

objetivo principal dessas ferramentas é facilitar a produção de 

materiais educacionais, proporcionando aos autores autonomia 

para criar seus próprios conteúdos. Embora exista uma 

diversidade tecnológica de recursos à disposição, o nível de 

conhecimento exigido por parte do autor ainda é alto e trabalhoso. 

O processo de planejamento e construção de materiais didático-

pedagógicos em formato digital envolve uma série de requisitos 

essenciais que, muitas vezes, acabam inviabilizando o seu 

desenvolvimento por parte do autor, fazendo com que muitos 

projetos acabem sendo descontinuados ou deixados de serem 

usados. Em algumas situações, a solução é o desenvolvimento e a 

utilização de uma ferramenta customizada, que atenda a uma 

determinada demanda em um domínio específico, como é o caso 

do SAAPIEnS, objeto deste  trabalho. 

 

2.3. Acompanhamento/Monitoração de 
Atividades Pedagógicas 

 

O Acompanhamento Pedagógico é um elemento estruturante 

em processos de formação, que visa assegurar a qualidade do 

ensino pretendido no contexto referenciado. Numa perspectiva 

multiescalar e inter-relacional envolvendo professores, alunos e o 

próprio ambiente, visa estimular a inovação pedagógica e 

fortalecer os processos de ensino dinamicamente; gerando novas 

concepções e práticas educativas. Além de ser assumido como a 

possibilidade de qualificar mais o processo de ensino, por meiodo 

planejamento e das ações. Os elementos principais que são 

considerados nesse contexto são: a organização, planejamento do 

materiale captação dessas experiências.  

Algumas ferramentas foram estudadas e entre elas citaremos 

duas, pelo fato de apresentarem como características um processo 

de acompanhamento e monitoramento da aprendizagem. 

O SEstatNet[6] é uma ferramenta que usa internet como recurso, 

num ambiente flexível de ensino-aprendizagem . Ele é voltado 

basicamente para o ensino da estatística, no qual é disponibilizado 

um conjunto de recursos que possibilita o aprendizado.  Nele o 

estudante planeja e realiza uma pesquisa, de forma a obter os 

dados que servirão de objeto de estudo. O sistema trabalha com 

metodologias ativas de aprendizagem, onde, em cada sessão o 

estudante possa aprenderos principais conceitos estatísticos 

aplicando-os aos seus próprios dados.  

O processode aprendizagem é livre, por conseguinte os conteúdos 

não possuem uma seqüência pré-estabelecida de apresentação. 

Existesuporte de um o mapa conceitual, aonde o aluno encontra 

explicitado o raciocínio estatístico de análise dos dados. O 

controle de acompanhamento e monitoramento é realizado através 

das análises dos Logs gerados durante a interação do aluno com a 

aplicação. Existe, ainda,um sistema de autoavaliação, com 

intermédio um Agente Pedagógico Animado que auxilia no 

processo. O professor tem acesso ao um conjunto de informações 

como gráficos e relatórios da trilha de aprendizadodo aluno. 

OMOODLE1  é o AVA   mais utilizado nas plataformas de cursos 

à distância na maioria das Universidades e Escolas. Entre os 

diversos recursos existentes, o de acompanhamento ainda é 

restrito às informações geradas nosrelatórios de registros de 

interações com o ambiente, tais como: atividades existentes nos 

cursos, chats, fóruns e avaliações, quizzese outros. Porém nesses 

casos, é necessário dispor de Pluginsdesenvolvidos por terceiros, 

ou possuir o conhecimento para se ter uma maior e melhor  

qualidade  na análise  das informações disponibilizadas aos 

professores e alunos. 

                                                                    
1http:moodle.org 
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O SAAPIEnSpossui na sua implementação, os registros das 

interações  entre os alunos e a ferramenta, abrangendo tanto as 

resoluções das questões de lógica, quanto o auxílio do sistema 

Tutor. Na análise dos Logs é possível coletar informações 

relevantes sobre como os alunos usam a ferramenta. O que ajuda a 

compreender por exemplo o comportamento dos mesmos com 

relação a interface assim como melhorar a qualidade das 

interações na relação humano-computador. Além de contribuir de 

maneira significativa no processo de ensino, pois permite ao 

professor, definir ações pedagógicas queirão auxiliar, nas 

dificuldades detectadas pelos alunos, propondo assim  novas 

atividades (OAH),  gerando assim ,novas informações , num ciclo 

contínuo de melhoria 

 

3. Sistema SAAPIEnS 
 

O Sistemaé dividido em três subsistemas principais (Ver 

Figura 3):  Autoria, responsável pela criação e edição dos OAH; 

Acompanhamento, responsável pela coleta , tratamento dos dados, 

controle das atividades e a geração de análises; Gerência, 

responsável pelo controle, parametrização e manutenção da 

ferramenta. 

Base de 
Dados

Subsistema de 
Autoria 

Subsistema de
Acompanhamento

Base de Questões

Objetos de Aprendizagem 
do Heráclito

Dados dos 
Alunos

Log de Interações

Dados de Turmas
e DisciplinasBase Estatística

Subsistema de 
Gerência e

Configuração

 

Figura 3. Arquitetura geral do Sistema SAAPIEnS. 

O subsistema de Autoria implementa a ferramenta principal, e 

viabiliza o processo da concepção dos OAH e a disponibilização 

dos seus recursos. Uma das facilidades que o sistema apresenta é a 

possibilidade de ser acessado via Web, com suporte a conteúdos 

educacionais multimídia ativos e com tutoria inteligente. 

O processo de criação de um OAH se inicia pela definição dos 

atributos (parâmetros) básicos do OAH (Figura 4), seguida da 

definição do conjunto de atividades didático-pedagógicas de 

acordo com os objetivos de ensino a serem alcançados pelo uso do 

OAH, ou seja, qual o nível de conhecimento que se espera que os 

alunos atinjam. Essas atividades poderão ser posteriormente 

alteradas e customizadas.   

Além dos atributos básicos de identificação do OAH, deverão ser 

definidos os tipos de atividades que farão parte do objeto. Estas 

atividades são divididas em duas categorias distintas de materiais, 

o primeiro relacionado aos exercícios de lógica (destinado à 

prática dos alunos) e o segundo, para materiais expositivos como 

apoio às atividades: 

5. Exercício de Lógica: Argumento de Dedução Natural da 

Lógica Proposicional (DNLP), Tabela-Verdade e Avaliação 

de Fórmulas; 

6. Material Expositivo: Textos, Imagens, Arquivos (PDF, DOC, 

etc.), Material de Apresentação (arquivo ppt), Animações e 

outros; 

Todo conjunto de atividades do OAH deve ser categorizado e 

classificado, podendo ser dividido em quatro níveis: 0 - 

Fundamental, 1-Básico, 2-Intermediário e 3-Avançado de acordo 

com critério estabelecido pelo professor; 

Uma vez definidos os parâmetros básicos e as atividades do OAH, 

é gerada uma identificação do objeto (ID) no SAAPIEnS. Após 

essa geração, o professor pode customizar o perfil de ajuda para o 

OAH, configurando funcionalidades de tutoria automática do 

Heráclito, incluindo não só a habilitação da tutoria, mas também 

como se dará esta tutoria de acordo com o nível de classificação 

das atividades. Os recursos de tutoria fornecidos ao aluno são 

divididos em dois níveis de suporte: o primeiro nível de suporte 

fornece ajuda mais genérica, que pode ser a indicação de um 

material extra para o aluno, uma explicação de provas através de 

exemplos ou um tutorial em vídeo. No segundo nível de suporte, o 

sistema fornece auxílios pontuais, como sugestão de regras de 

inferência a serem usadas na continuação do exercício e 

fornecimento de avisos quando uma regra está sendo usada de 

forma incorreta ou redundante. Neste caso, o parâmetro Dicas 

indica se o Heráclito fornecerá o próximo passo da solução, 

enquanto que o PróximoPasso,habilita o Feedback passo-a-passo 

no processo de resolução. 

 
Figura 4. Tela do editor de parâmetros do OAH. 

Uma vez definidos os parâmetros iniciais do objeto, o professor 

pode, então, definir o conjunto de atividades que irão compor o 

OAH. No subsistema de edição do OAH,háuma interface de 

atividades extras que permite ao professor incluir outras tarefas, 

como por exemplo:documentos pdf,  arquivos de imagens, 

programas,  animações ou questionários através do recurso de  

Upload de arquivos selecionados. O professor poderá, também, 

deixar instruções aos alunosreferente à cada atividade - em um 

espaço disponível para edição. Essas atividades poderão ser de 

cunho informativo ou utilizadas como atividades de avaliação. Na 

Figura 5 é visualizada a interface de atividades extras. 

Através do subsistema de Acompanhamento o professor tem 

acesso a um conjunto de análises e estatísticas, podendo verificar 

se a configuração proposta do OAH está realmente de acordo 

como o nível de aprendizagem desejado. Dessa forma, o professor 

pode fazer os ajustes necessários ao detectar falhas, dificuldades 

ou facilidades encontradas por parte dos alunos. Este subsistema, 

é responsável pela coleta dos dados e das atividades feitas pelos 

alunos e pela geração das informações estatísticas baseadas nas 
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análises das informações. Para tanto, ele utiliza-se da capacidade 

de monitorar as interações entre os alunos e as atividades de 

resolução de exercícios contidos nos OAH. São os registros dessas 

interações que fornecerão a base para as análises e controles do 

subsistema de acompanhamento. 

 

 

Figura 5. Inclusão de Atividades Extras  

O subsistema de Gerência é o responsável pelas ações de controle 

e parametrização da ferramenta. Suas principais funcionalidades 

são: segurança dos dados, manutenção das contas e cadastros 

gerais, parametrização e habilitação de recursos da ferramenta, 

importação e exportação de arquivos e manter a consistência da 

base de dados. 

 

3.1. Agentes de Softwares 
 

Em termos de arquitetura, o SAAPIEnS é formado por dois 

agentes de software[12][3]: o agente Monitor e o agente Analyzer. 

O agente Monitor tem o papel de monitorar as interações dos 

alunos com os OAH e atualizar as bases de dados com os registros 

dessas monitorações. As ações realizadas pelo aluno durante a 

execução das atividades são gravadas no registro (log) de 

atividades que servirão para análises posteriores. Entre as ações 

monitoradas pelo agente Monitor estão: (a) o tempo total que o 

aluno está conectado realizando atividade, (b) o tempo dispendido 

para realizar uma determinada prova seja ela parcial ou total 

(define-se prova parcial, àquela em que o aluno não chegou ao 

resultado final, porém deu início a sua resolução), (c) o tempo de 

inatividade do aluno, (d) o número de passos que o aluno usou 

para realizar determinada prova, (e) uso de ajuda do tutor 

solicitado pelo aluno e (f) o uso de dicas que o aluno teve para 

determinada solução. O agente Monitor também controla quais as 

regras utilizadas e a quantidade de vezes que foram utilizadas 

tanto corretas, quanto incorretamente na sua solução. 

Um OAH pode operar em modo stand-alone, sem estar conectado 

aos servidores da plataforma. Neste caso, o OAH mantém os 

históricos das atividades em um arquivo temporário,que é 

transferido para o agente Monitor no momento da próxima 

conexão à plataforma, de forma a manter atualizado o log de 

interações do SAAPIEnS. 

 O agente Analyzer é o responsável pelo pré-processamento dos 

dados e geração das análises estatísticas. Sua principal função é 

gerar os resultados que servirão de subsídios ao professor, para 

que o mesmo possa fazer o acompanhamento do desempenho dos 

alunos, assim como desenvolver ações pedagógicas visando 

contribuir na melhoria do processo de ensino. 

Os agentes do SAAPIEnS interagem com agentes do Heráclito 

através de troca de mensagens e de recursos. Na Figura 6, é 

possível visualizar o ambiente da plataforma e de interação entre 

os agentes do sistema. O agente Mediador é responsável pelo 

acompanhamento de todo o processo de tutoria; de acordo com a 

parametrização definida na autoria de OAH, o professor poderá 

habilitar o grau de granularidade de apoio do serviço de 

tutoria[10]. O agente Especialista em dedução natural é o 

responsável pela análise das provas realizadas pelos alunos, 

podendo gerar automaticamente provas de dedução completas, 

mas também é capaz de finalizar provas parciais, ou seja, 

completar as provas que estão sendo desenvolvidas pelo aluno.  O 

agente Modelo do aluno é responsável por receber as ações e 

manter informações relacionadas ao aluno, assim como fazer a 

troca de informações com o agente Monitor. 

 

Figura 6. Integração da Plataforma SAAPIEnS-Heráclito 

No caso dos OAH, o acesso aos agentes do sistema de apoio 

pedagógico é disponibilizado por meio de uma interface 

WebService. Os OAH implementam um cliente de serviços, que 

acessa o provedor de serviços Web que implementa mecanismos 

de comunicação que convertem as requisições de serviços dos 

OAH que podem então ser enviadas aos agentes pedagógicos do 

Heráclito por meio da plataforma de comunicação JADE [1]. 

. 

4. CENÁRIO DE AVALIAÇÃO 
 

No cenário hipotético, utilizado na avaliação educacional do 

SAAPIEnS, o professor necessita preparar uma atividade que 

envolva exercícios de lógica para uma turma de alunos do curso 

de Ciência da Computação. Os exercícios a serem preparados são 

referentes aos conteúdos de Dedução Natural da Lógica de 

Predicados. Os conteúdos pré-requisitos para o desenvolvimento 
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do tema da atividade, são: Lógica Proposic

Dedução Natural; assumindo que esses 

previamente apresentados em sala de aula.

que já foram ministradas práticas em sala

fixação desses conteúdos. 

Os exercícios de dedução a serem 

seguintes: 

1. C,B->A,C->B|-A  Fund

2. ~A->(B->C),~A,B|-C  Fund

3. P,~~(P->Q)|-Qv~Q  Básic

4. ~A,B->A|-~B   Básic

5. P<->Q|-~P<->~Q  Básic

6. (P ^ Q) -> R, P |- Q -> R  Interm

7. A->(B->C),Av~D,B|-D->C Interm

8. P<->Q|-~P<->~Q  Interm

9. |-(P^Q)v(~Pv~Q)  Avan

10. AvEvB, Cv~EvD |- AvBvCvD Avan

No cenário, o professor utiliza a ferrame

para criar um OAH contendo tais exercício

publicado e disponibilizado aos alunos. O

então, a acompanhar a execução das atividad

utilizando a ferramenta de acompanhamento 

do OAH.   

Esse acompanhamento irá ilustrar po

dificuldades encontradas pelos alunos no 

execução das atividades. O professor pode, a

de autoria, ajustar detalhes no OAH ou no

automática, para minimizar ou corrigir esses 

Por fim, o professor também poderá

oferecido pela ferramenta de acompanhame

seus conteúdos. 

Cabe ressaltar, que a classificação das ques

inicialmente, obedecendo alguns critérios bá

Nº de Hipóteses; (b) Nº de passos na sua 

regras utilizadas e por último, (d) Tempo 

Esses critérios tiveram como base, estu

professores da área, comparando as suas r

Tutor e assim categorizando-as.  Uma vez c

professor, o OAH é então disponibilizado 

(cinco) alunos que já possuíam conhecimen

um prazo determinado para sua conclusão. 

Quando os alunos realizam sua autenticação 

apresentados, na tela inicial deste sistema, o

Após a seleção do objeto a ser estudado, são

do Heráclito: as atividades previstas, as

resolvidas além das atividades e materiai

disponibilizados. A Figura 7 mostra como o

Ao selecionar qualquer uma das questões, o

dedução natural (ver Figura 8) é apresentado 

início ao processo de resolução das questões.

sicional e as regras de 

 conteúdos já foram 

la. Assume-se também 

ala de aula visando à 

 propostos serão os 

dadamental 

damental 

ica 

ica 

ica 

rmediário 

rmediário 

rmediário 

ançado 

ançado 

enta de autoria de OA 

cios. Após tal OAH é 

 O professor começa, 

ades previstas no OAH, 

to para monitorar o uso 

possíveis problemas e 

 uso do OAH ou na 

, através da ferramenta 

no processo de tutoria 

s problemas.  

rá utilizar o feedback 

ento para aperfeiçoar 

estões foram definidas 

básicos, sendo eles: (a) 

a resolução; (c) Nº de 

 médio de resolução.  

tudos realizados com 

 resoluções com a do 

 criado e validado pelo 

o a um conjunto de 5 

ento do conteúdo, com 

o junto aoHeráclito,são 

os OAHs disponíveis. 

ão apresentadas na tela 

as questões a serem 

iais extras que foram 

 ocorre esse processo. 

, o editor de provas de 

o para que se possa dar 

s.  

Figura 7. Tela

Figura 8.Acesso ao Edi

Na consulta individual, o 

informações importantes, que se

do aluno na resolução de cad

representando o sumário dos 

podem ser visualizados. É p

identificação do Aluno 2, com

são exibidos, o tempo médio de

dispendido. No quadro das qu

aquelas que foram resolvidas e

(3), indicado pelo status “c” co

questões 7 e 8 item (2) o aluno

um tempo elevado e acima da 

mesmas (conforme Figura 9). É

na sua solução, bem como 

houvesolicitação de Ajuda ou D

9 e 10 item (3), o professor 

vezes,porém não obteve êxito n

Figura 9: Consulta 

 

la do OAH gerado 

 

ditor de Provas do Heráclito 

o professor consegue visualizar 

 servem para verificar o desempenho 

da questão. Na Figura 9, atributos 

s registros de interação do aluno 

possível visualizar no item (1) a 

m um resumo da sua solução, onde 

de solução do aluno e o tempo total 

uestões o professor pode visualizar 

 eas que não foram resolvidas,item 

concluída e “n” não concluída. Nas 

no resolveu as questões, porém com 

a média normal pré-definidapara as 

. É possível verificar o nº de passos 

o o nº de tentativas, inclusivese 

 Dicasdo Sistema Tutor. Na questão 

r percebe queo aluno tentou várias 

 na sua solução. 

a individual de um aluno 
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O acompanhamento se deu através do monit

acessos, após o processo de consolidação do

em que o professor realizou a consulta na ba

possível então, perceber através de análise 

exercícios considerados de baixo e médio 

foram resolvidos dentro dos parâmetros 

pequena variação. Porém os exercícios de 

avançado apresentaram diferenças com as

dificuldade ficando dois alunos sem resolver

sem resolver duas questões, conforme aprese

Tabela 1.Resumo do OA

Em relação à avaliação das questões pro

professor percebeu que as questões 

fundamentais e básicas, tiveram sua concl

dentro dos parâmetros estabelecidos inicial

classificadas como intermediárias, que exigia

raciocínio, ou que possuíam um nº maior 

aluno (o nº 4) não conseguiu resolver um

demais todos resolveram. Uma observação co

das questões, classificadas como intermediár

solução excedido, indicando que a mesma 

tempo referencial subdimensionado eque a

ajuste no seu tempo na base de dados. N

avançado, considerada as mais difíceis, poi

um maior número de passos na sua solução

maior de regras de inferência, verificou-se q

conseguiram resolvê-las, os outros alunos (

segundo conseguiurealizar uma delas e ainda

acima da média.  

Por meio das consultas do módulo de análi

perceber que a maioria dos alunos teve facili

e na resolução dos exercícios. Nas quest

verificou-se que, conforme o tipo de questão 

uma maior dificuldade no uso de dete

inferências, percebido através do tempo utili

numero de tentativas erradas e por fim a

solução.  

O acompanhamento do uso do OAH foi impo

informações ao professor para mapear 

desenvolver as ações pedagógicas necessári

seu processo de ensino-aprendizagem. Entr

observou-se que alguns conteúdos específico

bem trabalhados em sala de aula.  

Porém, outra ação importante está diretam

SAAPIEnS, envolvendo a criação de um

Nr da questão 
OAH

Classif. 
Questão

Aluno 1 Aluno 2 Aluno

1 Fund.
2 Fund.
3 Básica
4 Básica
5 Básica
6 Interm.
7 Interm. T T T
8 Interm. T
9 Avanç. N T

10 Avanç. N
Legenda T= Tempo excedido N= Não Re

Resumo do  OAH - Respostas Incorretas x Corretas co

itoramento dos logs de 

os dados, no momento 

 base do SAAPIEnS.  É 

e comparativa, que os 

io grau de dificuldade 

s iniciais, com uma 

e nível intermediário e 

as questões de maior 

er uma questão e outro 

sentado na tabela 1. 

AH 

 

ropostas no OAH, o 

 classificadas como 

clusão na totalidade e 

almente. Nas questões 

iam um pouco mais de 

r de provas,apenas um 

uma das questões, na 

 constatada foi que uma 

ária, teve seu tempo de 

a pode estar com seu 

 a mesma sofrerá um 

Nas questões de nível 

ois além de possuírem 

o utilizam um número 

 que apenas três alunos 

 (nº2 e nº4) apenas o 

da assim, com o tempo 

álise, o professor pode 

ilidade no uso do OAH 

stões não finalizadas, 

o e de resolução houve 

terminadas regras de 

ilizado para resolver, o 

 a desistência na sua 

portante, pois forneceu 

r um diagnóstico e 

árias visando melhorar 

tre as possíveis ações, 

icos poderiam ser mais 

amente relacionada ao 

um novo OAH com 

conteúdos especialmente de

apresentaram deficiência na res

as questões foram elaboradas n

com materiais de apoio abran

deficitários observados no 

incluindo uma série deexemp

(exemplos de provas) concluí

também foi disponibilizado aos

sua resolução. 

Figura 10. Nov

Os testes funcionais mostram 

atuar na criação e acompanham

para o ensino de dedução natur

ilustrou como o uso das ferram

professor construir um objeto 

simples e fácil e com recurs

avaliar o desempenho alcança

relevante. Isso ajudou na sel

também permitiu prever situ

açãoproativamente. Na medida

referente ao uso dos OAHs va

podem ser realizadas e novas c

ao professor, estabelecer critér

de ensinos, adequando à realida

facilidades oferecidas pelo u

também o desenvolvimento 

customizados especificamente

determinado grupo de aluno

maneira qualitativa no progre

decorrer do semestre letivo. 

 

5. CONSIDERAÇÕE
 

Oprocesso de avaliação da usab

do SAAPIEnS ocorreu através 

onde se exemplifica como um 

disponibilizar este OAH aos a

odesempenho dos alunos dura

exercícios do OAH e empreen

revisão e criação de um nov

detectados com a ajuda da ferra

Todas as etapas desde o proces

um OAH, até a sua disponibiliz

processo de acompanhamento

através dos recursos de análi

interação também foi coberto

luno3 Aluno 4 Aluno 5

T
T T T

N
T T T

N T
 Resolvida

as com Tempos Excedidos 

desenvolvidos aos alunos que 

esolução dos exercícios. Nesse OAH 

 num grau crescente de dificuldade e 

angendo especificamente os pontos 

 processo de acompanhamento, 

plos de resolução de argumentos 

uídos (ver Figura 10). Esse OAH 

os alunos com um prazo maior para 

 

ovo OAH proposto 

 que o SAAPIEnS está apto para 

amento de objetos de aprendizagem 

ural na Lógica. O cenário hipotético 

mentas do SAAPIEnSpossibilitou ao 

to de aprendizagem de uma forma 

rsos que permitiramacompanhar e 

çado pelos alunos de uma maneira 

eleção das ações corretivas, como 

tuações futuras, viabilizando uma 

da em que a base das informações 

vai sendo persistida, novas análises 

 conclusões inferidas. Será possível 

érios no desenvolvimento de planos 

dade ao contexto dos seus alunos. As 

uso da ferramenta possibilitarão 

o dos objetos de aprendizagem 

te à um fim, visando atingir 

os, podendo assim contribuir de 

resso realizado pelos mesmos, no 

ES FINAIS 

abilidade e do potencial educacional 

s de um cenário hipotético de uso 

m professor poderia criar um OAH, 

 alunos. Pode também, acompanhar 

rante o processo de resolução dos 

ender ações pedagógicas, incluindo 

vo OAH para resolver problemas 

ramenta de acompanhamento. 

esso do seu planejamento, criação de 

lização foram cobertas no cenário. O 

to dos alunos na sua resolução, 

lises dos dados e do processo de 

rto.  Propor ações pedagógicas e 
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desenvolver estratégias específicas visando auxiliar o aluno, na 

aquisição dos conhecimentos necessários no domínio dos 

conteúdos desenvolvidos também foi contemplado pelo cenário, 

tendo assim atendido plenamente os seus requisitos. 

Portanto, conclui-se que o suporte do SAAPIENS a um processo 

integrado de autoria e acompanhamento de objetos de 

aprendizagem pode oferecer aos professores a possibilidade de 

melhorar seu processo de ensino em ambiente tecnológico. Isso 

pode levar ao desenvolvimento de novas competências pelos 

professores, tornando seu trabalho mais criativo e compensador. 

Também pode auxiliar no sucesso dos alunos na apropriação de 

novos saberes. Um resultado mais geral é que o trabalho contribui 

com mais evidências que o uso das tecnologias em contextos 

educacionais contribui de maneira substancial no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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ABSTRACT 
Internet has contributed to the inclusion of deaf people in social, 

cultural, economica and learning environments. However, 

regarding to accessible digital environments, initiatives are scarce. 

In this context, we sought to enhance a learning management 

system (LMS), Moodle, integrating applications founded in the 

open source philosophy and applying the Communities of Practice 

(CoPs) theory. Due to inclusive nature of the proposal, some 

communication tools were tested, selected and modified. In 

addition, to Moodle contemplate the aception of a CoP as the 

theory, the source code of the environment was changed. As 

result, functionalities of informal communities creation were 

created to give flexibility to LMS which, in its original format, 

allows just the creation of communities for disciplines. To Moodle 

support the CoPs, it needs customizations and integration with 

other tools. However, not always there are available open source 

Technologies. 

RESUMO 
A Internet tem contribuido para a inclusão do surdo, tanto nos 

meios sociais, culturais, econômicos e os de aprendizagem. No 

entanto, no que se refere a ambientes digitais acessíveis, as 

iniciativas são escassas. Neste contexto, buscou-se aprimorar o 

ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA), o Moodle, 

integrando aplicativos fundamentados na filosofia de software 

open source e aplicando os preceitos da teoria de Comunidades de 

Prática (CoPs). Em virtude do caráter inclusivo da proposta, 

foram testadas, selecionadas e alteradas algumas ferramentas de 

comunicação para integrar no ambiente. Em complemento, para 

que o Moodle contemple a acepção de uma CoP, tal como dispõe 

a teoria, foram realizadas alterações no código-fonte da 

plataforma. Como resultado, foram desenvolvidas funcionalidades 

de suporte à criação de comunidades informais para dar maior 

flexibilidade ao AVEA, que em seu formato original, possibilita 

apenas a criação de comunidades por disciplinas. Para que o 

Moodle dê suporte a CoPs, necessita de customizações e 

integração com outras ferramentas. Todavia, nem sempre 

encontra-se tecnologias disponíveis em código aberto. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.4.3 [Communications Applications]: Computer conferencing, 

teleconferencing, and videoconferencing. 

H.4.3 [Group and Organization Interfaces]: Web-based 

interaction. 

Termos Gerais 
Design, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Moodle, AVEA, Comunidades de Prática Virtuais, Surdos 

1. INTRODUÇÃO 
Por um longo período na história, os surdos foram considerados 

incapazes por conta da percepção equivocada de que teriam, 

associado a surdez, uma deficiência cognitiva. As diferenças que 

eram percebidas e que levavam a considerar os surdos como 

impossibilitados, estava apoiada na dificuldade em relação à 

língua oral e no uso da língua de sinais, aspecto que hoje é 

superado pelo reconhecimento da Libras como língua oficial1 e 

que nas últimas décadas tem sido objeto de atenção na inclusão 

das pessoas surdas. 

Embora a Libras tenha se fortalecido e conquistado novos 

espaços, ainda não logrou os resultados pretendidos, visto que 

ainda é colocada em segundo plano em diversos contextos. São 

poucas as instituições de ensino estruturadas e capazes de 

conduzir uma aprendizagem com suporte à abordagem bilíngüe 

(Língua de Sinais e Língua Portuguesa na modalidade escrita).   

O avanço da tecnologia, em especial da Internet, muito tem 

contribuido para a inclusão do surdo, tanto nos meios sociais, 

culturais e de aprendizagem. Os artefatos tecnológicos de 

comunicação influenciam a vida de todos os cidadãos e fortalecem 

a possibilidade de inclusão. No entanto, no que se refere a 

ambientes digitais acessíveis, os passos são lentos. Apesar da 

existência de políticas públicas e leis que definem a necessidade 

de oferecer ambientes acessíveis [1], a realidade se mostra 

diferente, pois a indústria e o marketing tem se restringido a 

aplicações que possuem grandes retornos financeiros. O censo 

brasileiro [2], registrou 9.722.163 pessoas com deficiência 

auditiva, entre as quais, 344.200 são consideradas surdas. Mesmo 

sendo um número alto, do ponto de vista econômico, este não é 

                                                                 
1 Lei 10.436 de 24 de abril de 2002 [3] 
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visto como um mercado ascendente, o que. Isto resulta em poucos 

ou raros investimentos no desenvolvimento e ambientes virtuais 

acessíveis a surdos.  

Para além das dificuldades, os ambientes disponíveis para 

aprendizagem nas instituições de ensino são, na grande maioria, 

ambientes sem custo, construídos na filosofia do software livre, 

como é o caso do Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment). Ambientes desenvolvidos neste modelo 

são todos bem-vindos, porém por ora carecem de acessibilidade, 

como revelam as pesquisas de [4, 5]. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar o processo 

de aprimoramento do ambiente virtual de ensino aprendizagem 

Moodle, no que respeita a disponibilização de um ambiente para 

formação de Comunidades de Prática (CoPs) em  consonância 

com a teoria de Lave & Wenger [6] quanto às caracteristicas de 

informalidade. As modificações foram realizadas na perspectiva 

de atender um público bilíngue (Libras/Português) e integrar 

ferramentas tecnológicas para proporcionar mais possibilidades de 

interação. 

Este artigo está dividido em sete seções. A seção dois descreve o 

que são CoPs, em especial as virtuais. A seção três cita algumas 

pesquisas e trabalhos relacionados a este estudo. A seção quatro 

descreve a metodologia e a cinco explana as discussões e os 

resultados.  Por fim, são apresentadas as considerações acerca do 

trabalho desenvolvido e as referências utilizadas. 

2. COMUNIDADES DE PRÁTICA 
Comunidades de prática (CoP) é um termo cunhado originalmente 

por Wenger [7], que define como sendo um grupo de pessoas que 

compartilham interesses comuns. Para o autor, uma comunidade 

de prática se distingue de uma equipe porque é definida por um 

tópico de interesse, não por uma tarefa a realizar, também difere 

de uma rede informal porque tem uma identidade. Lave & Wenger 

[6], definem inicialmente CoPs como organizações informais que 

são naturalmente formadas entre praticantes de dentro e além das 

fronteiras de organizações formais.  

Wenger [7] identificou que as comunidades agregam valores às 

instituições, ajudando a criar estratégias, inovando, resolvendo 

problemas, desenvolvendo habilidades e até recrutando e retendo 

talentos. Para Terra [8], o termo comunidades de prática refere-se 

às formas como os membros trabalham em conjunto e/ou se 

associam a outras comunidades naturalmente. O autor reconhece o 

poder das comunidades informais de colegas, sua criatividade e 

sua habilidade de inventar maneiras melhores e mais fáceis de 

resolver seus desafios. 

Em termos estruturais, Wenger [7] considera que uma 

comunidade de prática possui três elementos fundamentais: 

• dominio: foco de interesse; 

• comunidade: grupo de pessoas envolvidas nas 

interações e construção de relacionamentos em torno do 

dominio; 

• prática: as pessoas aprendem juntas como fazer coisas 

pelas quais se interessam. 

Neste sentido, numa comunidade o assunto, o conteúdo, tem que 

ser de interesse dos participantes e oferecer algum ganho real para 

os seus membros, para que eles se sintam estimulados a participar. 

Além de que, a comunidade deve possuir características 

favoráveis à disseminação e compartilhamento de conhecimento 

[9], bem como para o estabelecimento de práticas em conjunto. 

As práticas conjuntas podem ser relacionados a objetivos e 

tarefas, tais como a produção do conjunto de artefatos da 

comunidade. Os significados produzidos e compartilhados nessas 

práticas são resultados da negociação de visões construídas por 

meio de diálogos e interações entre os praticantes [10, 11]. 

Fundamentado nestes conceitos e com a difusão das tecnologias, a 

possibilidade de aprendizado via internet proporcionou uma nova 

concepção, a de comunidades de prática virtuais, assunto que será 

tratada a seguir. 

2.1. Comunidades de Prática Virtuais em 
AVEA 

As comunidades virtuais são definidas por Santaella [12] como 

grupos de indivíduos com interesses e afinidades em comum, 

globalmente conectadas, em lugar de conexões acidentais ou 

geográficas. Na realidade, uma Comunidade de Prática (CoP) 

virtual se estabelece dentro do mundo da informação e 

comunicação, em um espaço que não exige a presença física para 

que as relações se estabeleçam. Este espaço tem essência de real, 

pois os membros da comunidade interagem e constroem 

significados legítimos nas atividades que são realizadas.  

As comunidades virtuais cresceram muito com a Internet e com as 

tecnologias da Web 2.0, porém não estão restritas a ela. Artefatos 

de comunicação tais como o telefone, o rádio-amador ou outros 

equipamentos podem dar subsídios para a constituição das CoPs. 

Todavia, por este estudo envolver Ambientes Virtuais de Ensino e 

Aprendizagem (AVEAs), a internet é considerada base de apoio 

para o seu desenvolvimento. 

Saito & Ulbricht [13], ao avaliar plataformas para AVEA, 

apontam o Moodle como um software que suporta uma proposta 

bilíngue (língua de sinais/língua oral).  Porém, apesar da grande 

difusão e utilização de AVEAs, as atuais propostas desenvolvidas 

em Learning Managment Systems (LMSs), entre eles o Moodle, 

estão fortemente alicerçadas na lógica da língua escrita e falada e 

exploram de forma muito frágil os aspectos da visualidade, tão 

importante para o surdo [4, 5, 14]. Assim, este projeto apresenta 

uma proposta que vai ao encontro desta demanda por meio de 

uma plataforma que tem seu funcionamento balisado pelo 

arcabouço teórico proposto por Lave & Wenger [6] e munido de 

ferramentas que possibilitam a modalidade de comunicação 

visuoespacial. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi precursora 

e inovadora ao criar o primeiro curso Letras-Libras com a 

finalidade de atender a especificidade dos surdos, nas 

modalidades a distância e presencial. Convergente com a 

iniciativa e com o objetivo de aprimorar a acessibilidade no 

Moodle, o projeto "WebGD - Ambiente Web Acessível com 

Objetos de Aprendizagem para Representação Gráfica"2, vem 

desenvolvendo pesquisas relacionadas à acessibilidade nos 

ambientes virtuais a surdos, ouvintes, cegos e videntes, utilizando 

Objetos de Aprendizagem e AVEAs acessíveis. Nesta mesma 

linha estão outros dois projetos desenvolvidos na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) - "Design de Ambientes Inclusivos de 

                                                                 
2 http://www.webgd.ufsc.br 
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Apoio ao Ensino e à Avaliação via WEB" e "Arquitetura de 

interface e interação em Libras" - que buscam promover a 

acessibilidade e a inclusão de pessoas surdas em ambientes 

virtuais. 

Trabalhos como os de Nunes, Machado & Vanzin [15], Nunes et 

al. [16] e Nunes & Busarello [17], ressaltam a importância da 

audiodescrição para cegos enquanto as publicações de Flor, 

Bleicher e Vanzin [14], Pivetta et al. [5] e Pivetta, Saito & 

Ulbricht [18] destacam a importância da visualidade para os 

surdos. Entretanto, este artigo aborda mais especificamente o 

público surdo e as modificações necessárias para a implementação 

de um ambiente de Comunidades de Prática (CoP) virtuais 

desenvolvido em um AVEA (Moodle). 

Em uma busca na literatura, verificou-se que são escassos os 

trabalhos que contemplam o tema CoP virtuais de aprendizagem 

acessíveis aos surdos. Em relação à integração de surdos e 

ouvintes, Trindade [19], apresenta um framework conceitual para 

o design de ambientes colaborativos inclusivos para surdos e não-

surdos. A autora aponta para a necessidade de desenvolvimento 

de ferramentas de comunicação que estejam em conformidade 

com a modalidade de comunicação dos surdos, entre outros 

artefatos tais como tradutores e glossários. No que diz respeito às 

CoPs, Ellaway, Dewhurst & McLeod [20], aplicam a teoria de 

Wenger para constituir uma comunidade com estrutura formal 

(disciplinar) no intuito de criar um instrumento de validação de 

CoPs desenvolvidas em AVEAs. De acordo com os autores, a 

eficácia do AVEA como suporte, depende de como ele está sendo 

utilizado para facilitar a mediação das necessidades da 

comunidade, assim como das affordances3 das tecnologias 

disponíveis, sendo estes elementos fundamentais para a 

manutenção e cultivo das CoPs. 

4. METODOLOGIA 
Esta seção descreve a metodologia utilizada para implementar o 

suporte a comunidades virtuais informais para surdos e ouvintes 

no ambiente Moodle. 

1. Identificação das características desejáveis para uma 

Comunidade de Prática (CoP) virtual acessível para 

surdos e ouvintes. 

o Para cumprir esta etapa, será realizado um 

estudo para identificar as características 

desejáveis em uma CoP virtual acessível para 

surdos e ouvintes, fundamentado na teoria de 

Lave & Wenger [6].  

2. Seleção da versão do Moodle a ser utilizada para 

implementação do ambiente. 

3. Levantamento e testes de ferramentas para comunicação 

em consonância com a filosofia de software open source 

para integração ao ambiente Moodle. 

4. Modelagem do banco de dados para adequar o Moodle 

à integração de mídias de comunicação e  

implementação das CoPs. 

5. Implementação do modelo. 

                                                                 
3 Atributo de um objeto que permite as pessoas saber como 

utilizá-lo, sendo que nas interfaces digitais, elas estão 

vinculadas a convenções apreendidas [21] 

5. DISCUSSÕES E RESULTADOS 
Lave & Wenger [6] discorrem que embora a escola separe os 

alunos em salas de aula, é natural que eles criem seus próprios 

grupos, que se agregam por afinidade ou interesses comuns, 

formando uma comunidade informal. Baseado nos estudos de 

Wenger [7], uma das características fundamentais das 

Comunidades de Prática (CoP) é a possíbilidade do ambiente 

virtual dar suporte a criação de comunidades informais. Assim, 

partiu-se da premissa de que a informalidade das comunidades 

deveria estar presente no Moodle.  

Considerando as constantes atualizações e suporte a novas 

tecnologias, fez-se a opção por uma versão atual e estável do 

Moodle (versão 2.6.1), no intuito de verificar se a versão 

selecionada suportava a filosofia das CoPs, quanto ao seu aspecto 

de informalidade. Nos testes realizados no Moodle em relação à 

adequação para o suporte à CoPs, identificou-se que, na forma 

que foi concebido, não possui características que propiciem o 

surgimento e o cultivo de CoPs virtuais informais. Dentro de sua 

estrutura original, uma comunidade só pode ser concebida e 

mantida em caráter formal, isto é, com membros de um mesmo 

curso/disciplina sem a possibilidade convidar membros externos. 

Todavia, o Moodle, por ser uma plataforma de código-fonte 

aberto, é passível de alterações para se adequar ao que foi 

proposto por Wenger [7].  

Em seguida, foram pesquisadas as ferramentas de comunicação 

que o Moodle deveria suportar para funcionar como uma CoP 

com acessibilidade para surdos. De acordo com Schnneider [22], 

as ferramentas podem ser síncronas (chat, chat com vídeo,  

videoconferência) ou assíncronas (e-mail, fórum, wikis, blogs). 

Assim, foram selecionadas as ferramentas de chat, 

videoconferência e fórum para serem implementadas no Moodle. 

Embora nos estudos de Schneider [22], o chat tenha apresentado 

menor aceitação entre os surdos por exigir maior velocidade de 

leitura, e seu uso seja dificultado pela baixa proficiência com o 

português, a ferramenta foi selecionada e testada acreditando que 

o chat representa um canal de comunicação entre surdos e 

ouvintes. Todavia, salienta-se que a ferramenta chat para aceite de 

qualquer público deve oferecer uma interface “amigável”, com 

características baseadas na ergonomia de software [23]. 

Nesta acepção, após levantamento e testes no ambiente, foi 

verificado que o  Moodle não tem uma ferramenta adequada para 

conversas instantâneas entre os usuários. O ambiente tem um chat 

próprio para a comunicação, mas essas conversas são definidas 

por meio de agendamento de datas pela plataforma. Outro ponto 

negativo é a falta de privacidade, pois o mecanismo do chat não 

contém uma estrutura privada de conversa entre os usuários. Desta 

forma, todos os usuários podem acessar todas as conversas, 

mesmo que a mensagem seja específica para um único usuário. Na 

biblioteca de plugins do Moodle foi encontrado o GChat, porém 

este plugin foi criado para a versão 2.4 e não funcionou  na versão 

2.6.1, sendo, então, descartado. 

Dando seguimento, foram conduzidas atividades de pesquisa e 

teste de chats sem vínculo com o Moodle e que atendessem os 

requisitos definidos pelo projeto e fundamentadas na filosofia de 

software open source. As ferramentas de chat testadas foram: 

FireChat e Gmail chat. 
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De acordo com os testes no FireChat4, qualquer usuário logado 

pode acessar as conversas sem a necessidade de ser convidado. 

Outro inconveniente foi que a base de dados da ferramenta está 

nos servidores do FireChat sem a possibilidade de alteração para 

inclusão de novas funções.  

O Gmail chat5 permite fazer conversas privadas com usuários 

“logados” e “deslogados”, mas não permite realizar conversas em 

grupos. Trabalha com a metodologia AJAX (Asynchronous 

JavaScript and XML) sem a necessidade de carregar toda a 

página, mas sim “pequenos pedaços” dela. Quando uma 

mensagem é enviada, fica armazenada no banco de dados 

enquanto um script (na linguagem JavaScript) é executado de 

tempos em tempos e atualiza a janela de conversação utilizando as 

requisições AJAX para buscar as informações no banco de dados. 

Dessa forma, a conversa fica dinâmica e instantânea. Em virtude 

destas características este chat foi o escolhido para integrar a 

plataforma Moodle e ser alterado de modo a dar suporte à 

funcionalidade de conversas em grupos que não sejam 

exclusivamente das disciplinas-curso. A Figura 1, ilustra como 

ocorre a relação entre as tabelas no chat, que registram as 

conversas entre os usuários. 

 

 

Figura 1. Tabelas e relacionamentos para implementação da 
ferramenta chat 

 

A figura contem as seguintes tabelas para o gerenciamento do 

chat: 

• mdl_chatwebgd_grupo – definição de um grupo e seu 

nome. 

• mdl_chatwebgd_grupo_usuario – armazena o 

relacionamento entre os usuários e o grupo do chat. 

                                                                 
4 https://firechat.firebaseapp.com/ 

5Apesar do nome, não tem ligação com o Google. 

http://itswadesh.wordpress.com/2011/05/07/gmail-facebook-

style-jquery-chat/ 

• mdl_chatwebgd_mensagem_grupo – armazena a 

mensagem enviada. 

• mdl_chatwebgd_mensagem_usuario – armazena dados 

para a verificação das mensagens visualizadas. 

• mdl_chatwebgd_mensagem – armazena dados para a 

comunicação individual entre usuários. 

Explicitando as relações representadas na Figura 1, da tabela  

denominada “mdl_chatwebgd_grupo” partem todas as outras 

relações feitas. Como a tabela “mdl_chatwebgd_grupo_usuario” 

armazena o relacionamento entre os usuários e o grupo do chat, 

ao enviar uma mensagem, o armazenamento ocorre na entidade 

“mdl_chatwebgd_mensagem_grupo”, sendo relacionada com o 

usuário que a criou. Para verificar a mensagem visualizada, a 

tabela “mdl_chatwebgd_mensagem_usuario” se relaciona com as 

tabelas “mdl_chatwebgd_grupo_usuario” e 

“mdl_chatwebgd_mensagem_grupo”. Por fim, a tabela 

“mdl_chatwebgd_mensagem”, faz todo o controle de envio e 

visualização de mensagens entre usuários individualmente. 

Em relação à videoconferência, foi realizado o mesmo processo 

de busca aplicado para as ferramentas de chat. Foram 

identificados alguns módulos na biblioteca de plugins Moodle, 

porém, foram encontrados problemas de compatibilidade com a 

versão de plataforma selecionada. Além disso, verificou-se que o 

chat selecionado (Gmail chat) não tem suporte à vídeo, 

inviabilizando a extensão das funcionalidades da ferramenta por 

meio de implementação. 

Desta forma, foi testado o software Oovoo Vídeo Chat6, citado 

por internautas como sendo muito usado pelos surdos, 

principalmente pelo fato de permitir o compartilhamento de tela e 

dispor de vídeo chat em 12 canais. No entanto, apesar de ser 

gratuito, não apresenta as caracteríscas open source e nem habilita 

a integração com o Moodle.  Outra alternativa foi utilizar o vídeo 

chat do software Skype7, porém a versão gratuita não permite 

conversas em grupo e não possui código-fonte aberto. Partindo 

desta perspectiva, optou-se por realizar chamadas de vídeo por 

meio de link inserido no Moodle, ao software Hangouts8. 

Todavia, para acessar o Hangouts é necessário ter uma conta no 

Gmail.  

Selecionadas as ferramentas de comunicação a serem inseridas no 

Moodle, a próxima etapa consistiu em realizar as alterações 

referentes à possibilidade de criação de CoPs informais, ou seja, 

comunidades que não estejam necessariamente vinculadas a 

alguma disciplina. Para tanto, foram criadas as seguintes tabelas 

para o gerenciamento das comunidades: 

• mdl_block_webgd_community - armazena os dados da 

comunidade como nome, descrição, data da criação e 

usuário criador. 

• mdl_block_webgd_community_file - armazena os 

documentos do bloco de comunidades (são salvos o 

nome do documento, local do armazenamento, usuário 

que adicionou o documento na plataforma e data do 

registro). 

                                                                 
6 http://www.oovoo.com/home.aspx 

7 www.skype.com/pt_BR/ 

8 http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=pt-BR 
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• mdl_block_webgd_community_file_community - 

relacionamento many-to-many entre documento e 

comunidade. 

• mdl_block_webgd_community_invited - armazena os 

membros convidados no momento da criação da 

comunidade. Após a confirmação do convite, o mesmo 

é deletado desta tabela e migrado para 

mdl_block_webgd_community_user. 

• mdl_block_webgd_community_post - armazena os post 

das comunidades. 

• mdl_block_webgd_community_user - armazena os 

membros das comunidades. Possui um campo chamado 

“admin” para verificar se o usuário é administrador da 

comunidade. 

A Figura 2, ilustra a relação entre as tabelas, que registram as 

páginas no sistema e no ambiente das comunidades. 

 

 

 

Figura 2. Tabelas e relacionamentos para implementação de 
páginas do sistema e para o ambiente de comunidades 

 

Em síntese, a Tabela 1, descreve as ferramentas tecnológicas de 

desenvolvimento web, até o momento utilizadas para fins de 

aprimoramento do Moodle. Cada tecnologia possui o endereço 

eletrônico para que o leitor possa ter acesso aos conceitos, 

funcionalidades, características e downloads, haja tenha interesse. 

Tabela 1. Tecnologias utilizadas para o aprimoramento do 
Moodle 

Tecnologias Endereço eletrônico de Referência 

Eclipse https://www.eclipse.org/ 

Heidisql http://www.heidisql.com/ 

MySql 

Workbench 

http://dev.mysql.com/downloads/workbench/ 

Notepad ++ http://notepad-plus-plus.org/ 

Xampp (PHP 

5.3, Mysql) 

https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html 

AJAX http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp 

CSS http://www.w3.org/Style/CSS/ 

JQuery http://jquery.com/ 

Bootstrap http://getbootstrap.com/ 

jQuery 

webcam 

http://www.xarg.org/project/jquery-webcam-

plugin/ 

CamTest http://www.vivekmoyal.in/webcam-in-php-how-

to-use-webcam-in-php/ 

jQuery UI 

Multiselect 

http://travistidwell.com/jquery.treeselect.js/ 

jQuery 

TreeSelect 

http://www.erichynds.com/blog/jquery-ui-

multiselect-widget 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo teve como objetivo relatar as atividades relacionadas à 

adequação do Moodle para um ambiente de Comunidades de 

Prática (CoPs) com participantes surdos e ouvintes. As atividades 

desenvolvidas dizem respeito à seleção de ferramentas de 

comunicação consonantes com uma proposta de comunicação que 

contemple tanto surdos quanto ouvintes, e à estrutura de 

comunidades  de prática fundamentado em Lave & Wenger [6], 

na plataforma. 

Em relação às ferramentas de comunicação, verificou-se que os 

plugins disponíveis na comunidade do Moodle não apresentaram 

compatibilidade com a versão de plataforma selecionada, o que 

implicou na busca por ferramentas para integrar no ambiente. 

Percebeu-se também que o Moodle apresenta certa complexidade 

na integração de ferramentas tais como chat e de 

videoconferência, uma vez que o chat disponível pela plataforma 

não atende às necessidades de uma CoP, por se tratar de uma 

ferramenta que só fica disponível aos membros no horário 

agendado pelo professor. Foi necessário, portanto, buscar uma 

ferramenta de conversação que estivesse a disposição dos usuários 

a qualquer horário. Porém, das ferramentas testadas, uma não 

funcionou com a versão do Moodle utilizada, outra não atendeu 

os requisitos de privacidade e de armazenamento dos dados. 

Assim, para disponibilizar um chat adequado às CoPs, foi 

selecionada a ferramenta mais compatível com o Moodle e feita as 

devidas alterações de código. 

Para atender a questão da videoconferência, como a versão 

original do Moodle não apresentou compatibilidade com os 

plugins disponíveis dessa categoria e as ferramentas de chat não 

apresentavam suporte a vídeo, foi realizado uma pesquisa na 

perspectiva de encontrar uma que pudesse ser integrada no 

sistema. No entanto, as soluções encontradas não permitiram a 

integração no Moodle,  além de serem ferramentas proprietárias, a 

opção sem custos limita a disposição de canais para realizar as 

videoconferências. Por fim, optou-se pelo software Hangouts, um 
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aplicativo desenvolvido pela Google, que atende as expectativas 

apesar do inconveniente de ter que fazer login na plataforma 

Google. Além disso, qualquer atividade realizada no Hangouts 

não ficará registrada para posterior avaliação dos professores e/ou 

pesquisadores. 

No que respeita o suporte às CoPs, as mudanças implementadas 

foram em relação à criação de CoPs informais. Neste artigo foram 

apresentadas as tabelas do banco de dados criadas para este fim. 

Desta forma, foi adicionada a possibilidade de qualquer membro 

(professor, aluno, administrador) criar uma comunidade. Além 

disso, foram implementadas duas modalidades de CoPs: as 

comunidades abertas, na qual qualquer membro consegue 

participar sem restrições; e a outra modalidade, que possui a 

capacidade de limitar o aceite ou não de novos membros à 

comunidade. 

Por fim, conclui-se que o Moodle, como é disposto originalmente, 

não comporta o pleno funcionamento de uma CoP por não 

permitir comunidades informais e não dispor de ferramentas 

adequadas para comunicação, principalmente para surdos, na qual 

a videoconferência se faz extremamente necessária. Assim, para 

que o Moodle de suporte a CoPs necessita de customizações e 

integração com outras ferramentas, que nem sempre estão 

disponíveis em código aberto. Para trabalhos futuros, o grupo de 

pesquisa vem estudando e testando implementações com outras 

ferramentas, tais como mapa mentais e conceituais colaborativos, 

ferramentas interativas para criação de ícones, tradutores 

automatizados, dicionários e glossários. Testes com outras 

ferramentas para disponibilizar videoconferência continuarão 

fazendo parte do escopo das pesquisas. 
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ABSTRACT 
Professors and students of some computer science disciplines, 

whose contents deal with theoretical and abstract aspects of 

computing, such as the “Computer Networks”, have found 

difficulties to teach/learn such contents only using non-interactive 

resources, such as blackboard and chalk, textbooks and slides. 

The literature has emphasized the usage of educational tools can 

help professors to minimize the obstacles of the teaching-learning 

process. This paper presents FRAG-PACK, a digital learning tool 

that allows users to create network topologies and simulate the 

process of datagram fragmentation in a visual, interactive and 

animated way. In an evaluation conducted with seventeen students 

of Computer Science, it was possible to notice that, on a scale 

ranging from one to seven, FRAG-PACK has obtained the marks 

6,52 and 6,34 regarding to its usefulness and easiness of use, 

respectively. 

RESUMO 
Professores e estudantes de algumas disciplinas dos cursos de 

Ciência da Computação e áreas afins, tais como “Redes de 

Computadores”, cujos conteúdos apresentam aspectos teóricos e 

abstratos de computação, têm encontrado dificuldades em 

ensinar/aprender tais conteúdos utilizando apenas recursos pouco 

interativos, como o quadro negro e giz, livros e slides. A literatura 

tem enfatizado o uso de ferramentas de ensino que podem ajudar 

os professores a minimizar os obstáculos do processo de ensino-

aprendizagem. Este artigo apresenta FRAG-PACK, uma 

ferramenta educacional digital que permite ao usuário criar 

topologias de redes e simular o processo de fragmentação de 

datagramas, de modo visual, interativo e animado. Em uma 

avaliação realizada com dezessete alunos do curso de Ciência da 

Computação, foi possível perceber que, em uma escala que varia 

de um a sete, FRAG-PACK obteve as notas de 6,54 e 6,34 em 

relação à sua utilidade e facilidade de uso, respectivamente. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 

Computer science education. 

 

Termos Gerais 
Measurement, Experimentation, Verification. 

Keywords 
Computer Networks, Educational Tool, Computers in Education, 

Datagram Fragmentation, Internet Protocol. 

Palavras Chaves 
Redes de computadores, Ferramenta educacional, Informática na 

Educação, Fragmentação de Datagramas, Protocolo de Internet. 

1. INTRODUÇÃO 
Redes de Computadores, no contexto acadêmico, é uma disciplina 

de graduação ministrada em cursos de computação e áreas afins. 

Tal disciplina tem como objetivo apresentar os princípios 

fundamentais de modelos de referência de redes de computadores, 

seus protocolos e algoritmos, entre outros tópicos. No contexto do 

ensino desta disciplina, Cantú e Farines [1] afirmam que a rigidez 

dos livros-textos, associada à complexidade e diversidade dos 

conteúdos, bem como à falta de recursos interativos para 

representação de certos conceitos (por exemplo, conceitos que 

explorem características dinâmicas das redes de computadores), 

muitas vezes acabam desmotivando os alunos, o que pode 

prejudicá-los durante o aprendizado desta disciplina. 

Lima et al. [7] mencionam que facilitar o processo de 

aprendizagem dos alunos de redes de computadores é um grande 

desafio e que o uso de ferramentas educacionais digitais, que 

possuem recursos de interação e simulação baseados em 

elementos gráficos e animações, pode ser uma alternativa 

promissora a ser utilizada em busca de se transpor tal desafio. 

Segundo Sancho [9], uma ferramenta educacional digital é um 

conjunto de recursos computacionais projetados com a intenção 

de ser utilizado no contexto do processo de ensino-aprendizagem. 

A simulação é um recurso bastante utilizado por esse tipo de 

software e consiste em atividades que colocam o aluno diante do 

computador como manipulador de situações que “imitam” ou se 

aproximam de um cenário real [10].   
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Ainda segundo Lima et al. [7], o uso de ferramenta educacionais 

digitais pode trazer os seguintes benefícios para o processo de 

ensino-aprendizagem: i) por meio da simulação, os alunos podem 

relacionar de forma mais adequada conteúdos teóricos com a 

prática; ii) a interatividade proporcionada por esse tipo de 

ferramenta pode facilitar o aprendizado de conceitos relacionados 

à características dinâmicas de um sistema; iii) a flexibilidade 

proporcionada por essas ferramentas permite que os alunos testem 

novas entradas para um determinado problema e vejam os 

resultados em tempo real, melhorando assim a interatividade entre 

aluno e conceito ensinado; e iv) o aluno pode continuar estudando 

e experimentando novas configurações de entrada/saída para um 

determinado problema fora do ambiente da sala de aula, o que não 

é tão simples de ser realizado com a utilização de outros recursos 

pouco interativos, tais como livros, slides de apresentação e/ou 

vídeo-aulas. 

No contexto da disciplina de Redes de Computadores, um tópico 

importante e abordado em diversos livros-textos da área é a 

Fragmentação de Datagramas IP (Internet Protocol), ou 

simplesmente Fragmentação IP [2][8][11][12]. A Fragmentação 

IP é um tema relevante e complexo desta área, pois apresenta 

algoritmos compostos por muitos passos e detalhes, o que pode 

dificultar o entendimento de quem os estuda, bem como a 

explanação daqueles que o ensinam. Além disso, há carência de 

ferramentas educacionais digitais de apoio ao ensino deste 

conteúdo de forma gráfica e animada. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a ferramenta 

educacional digital de apoio ao ensino de redes de computadores, 

denominada FRAG-PACK. Mais especificamente, FRAG-PACK 

permite ao usuário criar topologias de redes e simular, de forma 

visual e animada, o processo de Fragmentação IP. Com a FRAG-

PACK, o aluno/professor poderá: i) criar suas próprias topologias 

de rede e simular o envio de pacotes entre hosts; ii) observar o 

passo-a-passo do processo de Fragmentação IP nas redes IPv4 e 

IPv6, utilizando enlaces do tipo PPP, X.25 e Ethernet; e ii) 

observar outros processos relacionados à Fragmentação IP, tais 

como o processo de tunelamento IPv6. Mais detalhes sobre os 

termos e conceitos apresentados anteriormente são discutidos na 

Seção 2 deste trabalho.  

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 discorre 

sobre os conceitos básicos de redes de computadores, mais 

especificamente, sobre o processo de Fragmentação IP. Na Seção 

3 são descritos sucintamente alguns trabalhos relacionados a este. 

A Seção 4 apresenta a ferramenta FRAG-PACK, descrevendo sua 

arquitetura e principais funcionalidades. A avaliação da FRAG-

PACK é descrita na Seção 5 e, por fim, a Seção 6 apresenta as 

conclusões e propostas de trabalhos futuros. 

2. FRAGMENTAÇÃO DE DATAGRAMAS 
A Fragmentação de Datagramas, ou apenas Fragmentação IP, é 

um conteúdo da disciplina de Redes de Computadores que aborda 

a comunicação entre nós de uma rede por meio de datagramas. O 

protocolo IP é o agente responsável pelo transporte destes 

datagramas na camada de rede e pode ser encontrado nas versões 

IPv4 e IPv6. 

Todo datagrama possui um tamanho (ou peso) específico (medido 

em bytes). Tais datagramas se locomovem pela rede por meio de 

enlaces (ou protocolos de enlace). Cada protocolo de enlace, por 

exemplo, Ethernet, PPP, X.25, entre outros, possui um MTU 

(Maximum Transmission Unit, em português, Unidade Máxima de 

Transmissão), que refere-se à quantidade máxima de bytes que um 

enlace pode transportar por datagrama. Se o tamanho de um 

datagrama exceder o tamanho do enlace, então este deverá ser 

quebrado em datagramas menores que possam ser transportados 

pelo enlace. Este processo é conhecido como Fragmentação de 

Datagramas. Desta forma, antes de enviar o datagrama para a 

camada de enlace, deve-se conhecer o MTU deste enlace. A 

Figura 1 exemplifica o processo de fragmentação para o protocolo 

IPv4. No exemplo desta figura, este processo pode ser dividido, 

basicamente, em duas etapas principais: 

• fragmentação: um datagrama de tamanho igual a 4.000 

bytes é fragmentado em 3 (três) novos datagramas - os 

dois primeiros com 1.500 bytes e o último com 1.000 

bytes – para que sejam transportados em um enlace cujo 

MTU é de 1.500 bytes; e 

• reconstrução (ou desfragmentação, remontagem): 
quando os três datagramas chegam ao seu destino, o 

datagrama inicial, com capacidade de carga original de 

4.000 bytes, é reconstruído a partir deles e entregue ao 

sistema final de destino. 

O processo de fragmentação para o protocolo IPv6, bem como 

para outros tipos de enlace foram omitidos; mais detalhes sobre 

eles podem ser encontrados em Kurose e Ross [11]. 

 

Figura 1. Fragmentação IPv4 [11]. 

A apresentação clara e ao mesmo tempo completa do conteúdo 

descrito anteriormente pode ser custosa devido a alguns fatores, 

tais como:  

I. nível de abstração dos conceitos: a comunicação de 

dados via redes de computadores é um processo lógico, 

isto é, não possui uma representação física de sua 

execução sobre os componentes da rede;  

II. tempo restrito para exposição do conteúdo: muitas 

vezes, o professor não dispõe de tempo suficiente para 

explorar diferentes situações referentes ao ensino deste 

conteúdo;  

III. replicação complicada: realizar o processo de (des) 

fragmentação utilizando apenas recursos como quadro e 

giz é bastante oneroso, uma vez que tal processo exige a 

execução de um grande número de passos e sua 

replicação não é trivial; e  
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IV. trivialidade dos exemplos: a apresentação deste 

conteúdo pode ser facilitada com a utilização de 

exemplos triviais (como o da Figura 1), que envolvem 

poucos componentes de redes e/ou tipos de enlace, 

porém essa estratégia pode comprometer a qualidade do 

ensino do conteúdo.  

Sendo assim, faz-se necessário considerar estratégias alternativas 

para ensino deste tipo de conteúdo e o uso de ferramentas 

interativas de apoio ao ensino pode ser uma opção interessante 

para minimizar os problemas relatados anteriormente. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Nesta seção são descritas as principais ferramentas 

computacionais similares à FRAG-PACK existentes na literatura, 

destacando-se seus pontos fortes e limitações, bem como as 

contribuições da FRAG-PACK com relação a estas ferramentas. 

GNS3 [4] é um simulador gráfico que permite criar topologias de 

rede e tem como principal objetivo simular o funcionamento de 

redes altamente complexas. Ele permite emular desde roteadores 

até equipamentos mais sofisticados como Firewalls, Switches, 

entre outros. Este simulador foi desenvolvido com dois 

propósitos: i) auxiliar estudantes e a comunidade em geral a 

obterem êxito nas provas para certificações CISCO®; e ii) simular 

virtualmente o uso de equipamentos cujos custos de aquisição 

para fins educacionais é relativamente alto. 

A segunda ferramenta relacionada é a Netkit [5], um emulador de 

redes que permite representar cenários de rede com diversos 

níveis de complexidade em um mesmo ambiente. NetKit é 

software livre e é constituído de dois componentes principais: i) 

um conjunto de scripts e ferramentas para criação de cenários de 

redes formados por vários dispositivos virtuais; e ii) um conjunto 

de experiências virtuais prontas para o uso, denominadas 

laboratórios, que podem ser utilizadas para o estudo de ambientes 

de rede típicos. 

O terceiro software relacionado é o JNetTutor [7], uma ferramenta 

gráfica de apoio ao ensino de redes de computadores baseada em 

simulação. Ela oferece recursos visuais para a construção de redes 

que simulam a comunicação real de dados na Internet, expondo os 

processos de comunicação envolvidos em cada etapa. JNetTutor 

simula um ambiente de comunicação utilizando três objetos de 

interação: host, enlaces e roteadores.  

Como última ferramenta a ser apresentada, tem-se o IP 

Fragmentation [3], que consiste em uma ferramenta gráfica de 

apoio ao ensino de redes de computadores baseada na linguagem 

de programação Java. Essa ferramenta é executada diretamente a 

partir de um navegador web e ilustra conteúdos considerados 

fundamentais da área de redes de computadores, com base no 

livro de Kurose e Ross [11]. 

Haja vista a existência de ferramentas educacionais digitais 

similares à FRAG-PACK, faz-se necessário realizar uma análise 

comparativa, baseada em alguns critérios, com o intuito de 

ressaltar suas similaridades e diferenças. A Tabela 1 apresenta o 

resultado do estudo comparativo realizado neste trabalho. Na 

primeira coluna desta tabela estão os critérios de comparação 

utilizados; as próximas colunas apresentam os resultados da 

comparação para cada ferramenta descrita anteriormente, 

incluindo a FRAG-PACK. Os símbolos “X” e “-” representam 

que uma ferramenta “atende” ou “não atende”, respectivamente, a 

um determinado critério de comparação. A escolha dos critérios 

para comparação da Tabela 1 se justifica pela importância: 

• Critérios 1, 2 e 3: dos tópicos relacionados à 

Fragmentação IP, bem como à dificuldade de se expor 

esse tipo de conteúdo sem o auxílio de recursos 

apropriados [2][8][11][12]; 

• Critérios 4 a 7: da utilização de recursos gráficos, de 

animação e interativos, para facilitar a apresentação de 

conceitos abstratos, conforme ressaltado por Lima et al. 

[7]; e 

• Critérios 8 a 10: da simplificação do acesso à 

ferramenta proposta, para que a dificuldade de acesso 

não seja obstáculo para a utilização da mesma no 

ambiente educacional. 

As principais diferenças da JNetTutor em relação à FRAG-PACK 

é que a primeira não aborda os temas “fragmentação de 

datagramas IPv6” e “tunelamento IPv6”. Além disso, o processo 

de fragmentação IPv4 não ocorre de forma animada. Cabe 

ressaltar ainda que esta ferramenta foi descontinuada e pode ser 

executada somente em ambiente Windows. Quanto aos seus 

pontos positivos: a) é gratuita; b) aborda os conceitos de 

Fragmentação IPv4; e c) oferece interação com componentes 

gráficos, permitindo que o usuário crie sua própria rede. 

Tabela 1. Comparativo entre as ferramentas relacionadas à 
FRAG-PACK. 

# Critério 
Ferramenta 

A B C D E 

1 
Aborda o tópico “Fragmentação 

IPv4” 
X X X X X 

2 
Aborda o tópico “Fragmentação 

IPv6” 
X X X - - 

3 
Aborda o tópico “Tunelamento 

IPv6” 
X X X - - 

4 
Possui representação gráfica dos 

elementos da rede. 
X X - X X 

5 
Permite interação do usuário com 

os elementos da rede. 
X X - - X 

6 

Simula os processos/algoritmos 

abordados de forma gráfica e 

animada. 

X - - - - 

7 

Apresenta o passo-a-passo da 

execução dos 

processos/algoritmos. 

X X - - X 

8 É software livre. X X X X X 

9 
Permite execução nas 

plataformas Windows e Linux. 
X X - X - 

10 Permite execução via web. X - - X - 

Legenda: [A] FRAG-PACK; [B] GNS3; [C] NetKit; [D] IP 

Fragmentation; [E] JNetTutor 

 

As diferenças entre a ferramenta GNS3 e FRAG-PACK é que, na 

primeira, há necessidade de conhecimento técnico avançado para 

configuração da ferramenta. Por exemplo, para instalar a 

ferramenta no computador do usuário é necessário ter outros 

componentes, como Imagens de Sistemas Operacionais no 

formato. Quanto aos pontos positivos, pode-se citar: a) oferece 

interação com os componentes gráficos; b) é gratuita; c) aborda os 

conceitos de Fragmentação IPv4 e IPv6; e d) possui representação 

gráfica do processo de fragmentação IP. 
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Os principais pontos negativos da ferramenta IP Fragmentation 

em relação à FRAG-PACK são: a) não oferece interatividade com 

componentes gráficos; b) não possui representação animada do 

processo de fragmentação IPv4; e c) não aborda os temas 

“fragmentação de datagramas IPv6” e “tunelamento IPv6. Como 

pontos positivos, o IP Fragmentation: a) aborda os conceitos de 

Fragmentação IPv4; b) é gratuita; e c) não precisa de instalação, 

podendo ser executada a partir da web. 

As diferenças entre a NetKit e a FRAG-PACK é que a primeira 

não possui interface gráfica, o que foge à tendência das 

ferramentas educacionais desenvolvidas atualmente. Desta forma, 

a interação com o usuário não é apropriada. Também não 

apresenta o processo de fragmentação IP de forma animada. Além 

disso, pode ser executada somente em ambiente Linux. 

Por fim, de acordo com a Tabela 1, nota-se que a FRAG-PACK 

atende a todos os critérios elencados. Além disso: i) é a única que 

apresenta simulação animada dos algoritmos de Fragmentação IP; 

e ii) é uma das poucas ferramentas que permitem execução via 

web, facilitando assim, o acesso à mesma.  

4. A FERRAMENTA FRAG-PACK 
FRAG-PACK é uma ferramenta educacional gráfica que simula 

conteúdos de redes de computadores de forma animada, em 

especial aqueles relacionados à fragmentação de datagramas IP. 

Foi desenvolvida em Java, em conjunto com o framework para 

desenvolvimento de interfaces ricas JavaFX [13], possui código 

livre e encontra-se disponível para download via web [14]. Estas 

tecnologias foram escolhidas, pois: i) possuem alta portabilidade; 

ii) permitem que produtos desenvolvidos nesta linguagem possam 

ser disponibilizados via web; e iii) têm sido atualizadas 

constantemente. 

4.1. Interface gráfica 
A interface gráfica da FRAG-PACK (Figura 2) é dividida em 4 

(quatro) categorias: desenho, configuração, execução e descrição. 

Estas categorias descrevem também o modo de utilização da 

ferramenta. Isto é, primeiro desenha-se a rede sobre a qual será 

executada uma simulação, posteriormente configura-se a 

simulação a ser explorada e, por último, executa-se a simulação. 

Paralelamente à execução da simulação, a FRAG-PACK apresenta 

o passo-a-passo deste processo no componente Console e mostra 

os cálculos envolvidos no Painel de Execução, destacados na 

categoria descrição da Figura 2. 

 

Figura 2. Interface gráfica da FRAG-PACK. 

A Figura 3 amplia e apresenta os principais painéis da ferramenta, 

apresentados na Figura 2. O primeiro painel (à esquerda da 

imagem) é o painel de Componentes e é composto pelos 

elementos que podem ser utilizados no desenho da rede. Todos os 

componentes são interativos e para utilizá-los basta arrastar e 

soltar o componente sobre a área de desenho. O segundo painel 

(centro da Figura 3) é denominado Simulação e é utilizado para 

configurar a simulação a ser executada na ferramenta. Para isso, o 

usuário deve escolher: i) o tamanho do datagrama a ser enviado 

pela rede – em bytes; ii) o remetente – um host que enviará o 

datagrama; iii) um destinatário – um host que receberá o 

datagrama enviado pelo remetente; iv) o algoritmo de roteamento 

a ser utilizado para envio do datagrama1; v) o tipo do datagrama – 

especifica se o datagrama é do tipo IPv4 ou IPv6; e vi) a 

velocidade da animação – define a velocidade de execução da 

animação que simula o envio do datagrama. Por último, o painel à 

direita da Figura 3 é o painel de Legenda. Este painel apresenta os 

ícones dos objetos utilizados pela ferramenta durante a simulação 

e sua respectiva descrição. 

 

Figura 3. Principais painéis da FRAG-PACK. 

A Figura 4 e a Figura 5 apresentam a execução de dois processos 

de fragmentação de datagramas na FRAG-PACK, a saber, 

Fragmentação IPv4 e Fragmentação IPv6, respectivamente.  

 
Figura 4. Simulação IPv4. 

As duas simulações utilizam o mesmo desenho de rede, composto 

pelos mesmos componentes, identificados por suas iniciais. São 

eles: 1 host (C1), 1 roteador IPv6 (R1), 1 roteador IPv4 (R2), um 

servidor (S1) e três enlaces (Ethernet – representado pela cor 

cinza, X.25 – de cor verde e PPP – de cor azul). A diferença entre 

as duas figuras está no tipo de datagrama utilizado – o que 

                                                                 

1 O algoritmo de roteamento disponível é o SPF – Shortest Path 

First. Apesar de não fazer parte do enfoque da FRAG-PACK, 

esta funcionalidade foi mantida para dar suporte a futuras 

evoluções da ferramenta para ensino de roteamento de pacotes. 
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também define o tipo de fragmentação. Na primeira (Figura 4) 

acontece a fragmentação IPv4 identificada pelos datagramas 

(retângulos) de cor alaranjada. Na segunda (Figura 5) está a 

fragmentação IPv6, identificada pelos datagramas (retângulos) na 

cor azul. Conforme já comentado, todos esses elementos são 

explicados por meio de uma legenda, apresentada no painel 

Legenda (Figura 3). 

 
Figura 5. Simulação IPv6. 

A simulação ocorre de forma animada, com os datagramas se 

movendo entre os componentes e enlaces. Os cálculos necessários 

para fragmentação dos datagramas são apresentados no Painel de 

Execução (lado direito das Figuras 4 e 5). O componente Console 

(parte inferior das Figuras 4 e 5) descreve o passo-a-passo da 

simulação. Neste exemplo o Console da Figura 4 apresenta o 

seguinte passo da simulação: “Envio de Datagrama(s) de C0 para 

R0 concluído!”. 

4.2. Arquitetura 
A Figura 6 apresenta a arquitetura da ferramenta FRAG-PACK. 

De acordo com essa figura, a arquitetura do software encontra-se 

dividida em três módulos principais: Módulo de Interface Gráfica, 

Módulo Gráfico e Módulo Algorítmico. 

 

Figura 6. Arquitetura da FRAG-PACK. 

Módulo Interface Gráfica: a partir deste módulo, o usuário pode 

desenhar a topologia da rede de seu interesse, utilizando 

componentes que o módulo disponibiliza (roteadores, hosts, entre 

outros).  

Módulo Gráfico: este módulo consiste em um conjunto de 

classes que permitem a criação de elementos gráficos utilizados 

pelos algoritmos da ferramenta, bem como para a animação desses 

elementos. Por exemplo, na Figura 3 observa-se a classe No, que 

possui métodos responsáveis pela criação e pela movimentação de 

datagramas na rede criada pelo usuário no módulo de interface 

gráfica. Um destes métodos é o criarPacote(int qtd)eenviaPacote 
(No nos[]), responsável por movimentar graficamente, e de forma 

animada, o datagrama de um determinado componente para outro.  

Módulo Algorítmico: este módulo consiste em um conjunto de 

classes que representam os algoritmos disponíveis na FRAG-

PACK. Uma classe deste módulo pode utilizar as classes do 

Módulo Gráfico para a execução gráfica e animada de um 

determinado algoritmo. Por exemplo, na Figura 3, a classe 

FragIPv4 é responsável pela execução do algoritmo que simula a 

fragmentação IP com datagramas IPv4.  

Com este tipo de arquitetura, a FRAG-PACK permite que os 

usuários ampliem sua funcionalidade, criando novos tipos de 

algoritmos. Além disso, os usuários podem utilizar recursos 

gráficos e de animação disponíveis na FRAG-PACK, sem a 

necessidade de conhecimento prévio de qualquer API 

(Application Programming Interface) ou framework para criação 

de gráficos e de animações, como o JavaFX. Para isso, basta que o 

usuário tenha conhecimento sobre o paradigma Orientado a 

Objetos, a linguagem Java e a estrutura de código da FRAG-

PACK. Outra vantagem desta arquitetura é que a separação lógica 

dos módulos em camadas permite que novas tecnologias de 

animação possam ser utilizadas (Módulo Gráfico), sem a 

necessidade de modificar os algoritmos de fragmentação já 

existentes (Módulo Algorítmico). Por fim, este recurso pode ser 

utilizado também para que o professor peça aos seus alunos, como 

trabalho prático da disciplina, a implementação de novos tipos de 

algoritmos relacionados às redes de computadores, para a FRAG-

PACK. 

5. AVALIAÇÃO 
Esta seção trata da avaliação feita com a ferramenta FRAG-

PACK, descrevendo o método utilizado, os resultados obtidos e as 

análises feitas. 

5.1. Metodologia de Avaliação  
Para avaliar a FRAG-PACK, utilizou-se o modelo de avaliação de 

tecnologias, denominado TAM (Technology Acceptance Model). 

O modelo TAM está alicerçado sobre dois constructos (DAVIS, ): 

i) utilidade percebida, que mede o quanto uma pessoa acredita que 

usar determinada tecnologia aumenta seu desempenho no trabalho 

ou estudo; e ii) facilidade de uso percebida, que mede o quanto 

uma pessoa acredita que o uso de determinada tecnologia é 

simples. Seu objetivo é representar o impacto de fatores externos 

relacionados a uma tecnologia, sobre fatores internos do 

indivíduo, como as atitudes e intenções de uso. 

Para isso, o modelo TAM sugere a criação de questionários, para 

os quais são atribuídas afirmações relacionadas à facilidade de uso 

e utilidade da tecnologia em análise. Para cada afirmação, o 

respondente poderá escolher uma dentre as seguintes opções “1 - 

Discordo Totalmente”, “2 - Discordo Fortemente”, “3 - Discordo 

Parcialmente”, “4 - Neutro”, “5 - Concordo Parcialmente”, “6 - 

Concordo Fortemente” e “7 - Concordo Totalmente”, conforme 

sua opinião sobre esta afirmação. Neste sentido, um usuário, após 

ter passado por um treinamento sobre a ferramenta FRAG-PACK 

e a ter utilizado, poderá mensurar qualitativamente seu 
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“sentimento” de utilidade e facilidade de uso desta ferramenta, 

com base nas alternativas citadas anteriormente. 

5.2. Resultados 
A FRAG-PACK foi avaliada por 17 (dezessete) alunos do Curso 

de Ciência da Computação da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Jataí, sendo 16 (dezesseis) alunos em nível de 

graduação incompleta e 1 (um) aluno com graduação completa. 

Todos os participantes já cursaram ou estavam cursando a 

disciplina de Redes de Computadores e passaram por um 

treinamento em sala de aula sobre o conteúdo de fragmentação IP 

e sobre o funcionamento da FRAG-PACK. 

O questionário para avaliação contou com um total de 23 (vinte e 

três) questões de múltipla escolha, as quais foram divididas em 

três categorias: i) avaliação quanto ao treinamento; ii) avaliação 

quanto à facilidade de uso percebida; e iii) avaliação quanto à 

utilidade percebida. As questões de múltipla escolha para cada 

categoria são apresentadas na Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4, 

respectivamente. Cada tabela é formada por 2 colunas, intituladas 

Código e Questões do Questionário. A coluna Código numera as 

questões e a coluna Questões do Questionário apresenta a 

descrição das questões informadas no questionário.  

Tabela 2. Questões relacionadas ao treinamento. 

Código Questões do Questionário 

1 
O treinamento oferecido, quanto ao uso da FRAG-PACK foi 

completo. 

2 O treinamento deu-me confiança para utilizar a ferramenta. 

3 
O treinamento foi adequado em termos de duração e nível de 

detalhamento. 

4 
Os instrutores tinham um bom nível de conhecimento com relação 

à FRAG-PACK e ajudaram-me a entender o sistema. 

Tabela 3. Questões relacionadas à facilidade de uso percebida. 

Códig

o 
Questões do Questionário 

5 Eu gostei de trabalhar com a FRAG-PACK. 

6 O acesso à FRAG-PACK é simples. 

7 Usar a FRAG-PACK é uma boa ideia. 

8 
Na FRAG-PACK, eu sempre sei onde estou e como chegar aonde 

eu quero. 

9 
Os recursos de navegação da FRAG-PACK são todos claros e 

fáceis de achar. 

10 Minha interação com a FRAG-PACK é clara e compreensível. 

11 Na FRAG-PACK, é fácil encontrar a informação que desejo. 

12 A FRAG-PACK possui visual/interface atraente. 

13 
Mesmo antes de clicar em um botão na FRAG-PACK, eu já sei 

qual será a sua ação. 

Tabela 4. Questões relacionadas à utilidade percebida. 

Códig

o 
Questões do Questionário 

14 
Utilizar a FRAG-PACK é importante e pode adicionar valor ao 

meu estudo. 

15 
A FRAG-PACK pode ser útil no processo de ensino/aprendizado 

dos conceitos de Fragmentação IP. 

16 
Usar a FRAG-PACK pode aumentar meu desempenho durante os 

estudos para a disciplina Fragmentação IP. 

17 A FRAG-PACK pode facilitar a realização do meu estudo. 

18 
A FRAG-PACK produz os resultados que espero de uma 

ferramenta de suporte ao ensino de Fragmentação IP. 

19 
Eu tenho a intenção de utilizar a FRAG-PACK ao longo dos 

próximos semestres. 

20 Eu pretendo integrar a FRAG-PACK à minha rotina de estudo. 

21 Eu recomendo o uso da FRAG-PACK. 

22 
O processo de fragmentação IPv4 e IPv6 foi abordado por 

completo na FRAG-PACK. 

23 
O processo de fragmentação IPv4 e IPv6 foi abordado de forma 

correta na FRAG-PACK. 

 

As notas dos avaliadores para as questões apresentadas 

anteriormente estão na Tabela 5. Essa tabela possui três colunas 

principais, são elas: Questão, Número de pessoas que escolheram 

uma determinada alternativa do questionário e Média. A 

primeira coluna apresenta o código da questão (de acordo com a 

codificação utilizada nas Tabelas 2, 3 e 4), a segunda coluna 

apresenta o total de pessoas que escolheram uma determinada 

alternativa do questionário (discordo totalmente à concordo 

totalmente) e a terceira coluna apresenta uma nota final para cada 

questão.  

A nota final de cada questão (NF) foi obtida por meio da equação 

1, onde: i) Qi correspondente à quantidade de avaliadores que 

escolheram a alternativa i para uma determinada questão; ii) i 

representa o valor dessa alternativa (um número entre um e sete); 

e iii) QU consiste na quantidade total de avaliadores que 

responderam à questão. Sendo assim, o valor da média de uma 

determinada questão é um número entre 1.0 (um) e 7.0 (sete), 

sendo que, quanto mais próximo de sete, maior é a aceitação dos 

avaliadores para a questão em análise.  

QU

i)(Q

=NF =i

i∑ ∗

7

1  (1) 

Na Tabela 5, é possível observar uma divisão de acordo com as 

três categorias do questionário: Treinamento, Facilidade de Uso 

Percebida e Utilidade Percebida. Ao final de cada categoria é 

apresentada uma média final, que consiste na média aritmética das 

notas das questões que compõem tal categoria, e o desvio padrão 

das notas dadas pelos os avaliadores para as questões da categoria 

em análise. Por exemplo, quanto à categoria Utilidade Percebida, 

a média foi de 6,52, com um desvio padrão de 0,47. A Figura 5.1 

mostra o gráfico das médias de cada categoria. 

De acordo com os dados da Tabela 5, pode-se perceber que a 

avaliação resultou em notas altas, próximas de 7,00 e, além disso, 

o desvio padrão foi baixo, com máximo de 0,47. 

As notas mais baixas do constructo Utilidade Percebida estão 

relacionadas às questãões que se referem à utilização da FRAG-

PACK ao longo dos próximos semestres pelos participantes da 

avaliação (questões 19 e 20). Isso se deve ao fato de que a maioria 

dos participantes já haviam cursado a disciplina “Redes de 

Computadores”, dessa forma, vários avaliadores marcaram a 

opção “Neutro”. Em contrapartida, a questão 21 obteve a maior 

nota, juntamente com a questão 7, representando que os 

avaliadores têm a intenção de recomendar o uso da FRAG-PACK 

para o ensino de Redes de Computadores. 

Quanto ao constructo Facilidade de Uso Percebida, mesmo tendo 

obtido média alta também (6,34), há indícios de que a usabilidade 

da ferramenta pode ser melhorada. Isso é evidenciado pelo fato de 

que as questões que receberam as menores notas para esse 

constructo – questões 8 e 13 – abordavam aspectos relacionados à 

qualidade da interface da ferramenta. 
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5.3. Ameaças à Validade 
Segundo Wholim et al. [15], um estudo experimental está sujeito 

a situações que podem ameaçar a validade dos resultados obtidos 

a partir deste estudo. As principais ameaças tratadas neste estudo, 

são: 

1) Validade de Conclusão. Refere-se às questões que afetam a 

habilidade de tirar conclusões corretas a respeito do objeto de 

estudo do experimento. Um exemplo de ameaça deste tipo diz 

respeito à escolha das estatísticas adequadas para análise dos 

dados. No caso deste estudo, duas estatísticas foram utilizadas, a 

saber a média e o desvio padrão. O uso do desvio padrão serve 

para indicar o grau de variabilidade dos dados e permite uma 

interpretação mais segura a respeito da estatística média. 

Tabela 5. Resultado da avaliação da FRAG-PACK. 

Código da 
Questão 

Número de pessoas que escolheram a opção ... 
NF 

1 2 3 4 5 6 7 
Treinamento 

1 0 0 0 0 1 5 11 6,59 

2 0 0 0 0 0 6 11 6,65 

3 0 0 0 0 1 5 11 6,59 

4 0 0 0 0 0 5 12 6,71 

Média 6,63 
Desvio Padrão 0,05 

Facilidade de Uso Percebida 
5 0 0 1 0 0 2 14 6,65 

6 0 0 1 0 1 3 12 6,47 

7 0 0 0 0 0 1 16 6,94 

8 1 0 0 0 3 6 7 5,94 

9 1 0 0 0 3 3 10 6,12 

10 0 0 1 0 2 5 9 6,24 

11 0 1 0 0 2 6 8 6,12 

12 0 0 0 0 2 2 13 6,65 

13 0 1 0 1 2 6 7 5,94 

Média 6,34 
Desvio Padrão 0,35 
Utilidade Percebida 

14 0 0 0 0 1 3 13 6,71 

15 0 0 0 0 0 2 15 6,88 

16 0 0 0 0 1 1 15 6,82 

17 0 0 0 1 1 3 12 6,53 

18 0 0 0 0 1 7 9 6,47 

19 1 0 1 2 1 3 9 5,76 

20 0 0 1 4 3 2 7 5,59 

21 0 0 0 0 0 0 17 7,00 

22 0 0 0 0 0 5 12 6,71 

23 0 0 0 0 0 5 12 6,71 

Média 6,52 
Desvio Padrão 0,47 

 
2) Validade Interna e Externa. Refere-se às questões que afetam 

a habilidade de assegurar que os resultados não foram obtidos em 

decorrência de uma coincidência e que os mesmos podem ser 

generalizados para um contexto mais amplo daquele selecionado 

para o estudo. Sendo assim, os fatores importantes que podem ter 

influenciado nos resultados deste experimento são: i) o curto 

espaço de tempo em que a ferramenta ficou sob avaliação; ii) a 

utilização de alunos de graduação do curso de Bacharelado em 

Ciência da Computação. Contudo, não foram demonstradas 

expectativas a favor ou contra à ferramenta sob análise, para que 

os participantes não fossem influenciados; e iii) a falta de clareza 

das afirmações dos questionários apresentados aos avaliadores, 

que pode ter gerado interpretações ambíguas. Com o intuito de 

mitigar essas possíveis ameaças, pretende-se replicar tal 

experimento com outros grupos de participantes e em um espaço 

de tempo maior. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O processo de ensino-aprendizagem dos conceitos de redes de 

computadores, apenas com a utilização de recursos didáticos 

pouco interativos, tais como lousa e giz, livros-textos, vídeo-

aulas, slides, entre outros, pode ser inadequado, uma vez que essa 

disciplina trata de assuntos teóricos, abstratos e de característica 

dinâmica. A utilização de ferramentas educacionais, como a 

FRAG-PACK, pode facilitar a exposição dos conceitos dessa 

disciplina, já que não se faz mais necessário desenhar em lousa os 

componentes e os dados que simulam a execução de algoritmos 

complexos e que envolvem muitos detalhes. Ao concluir a análise 

dos dados coletados a partir da avaliação da FRAG-PACK, notou-

se que esta ferramenta obteve boa aceitação por parte dos 

avaliadores, quanto à utilidade e facilidade de uso percebidas. 

Como trabalhos futuros, considera-se:  

I. a ampliação do conjunto de conceitos de redes de 

computadores abordados pela FRAG-PACK, como por 

exemplo, a implementação dos princípios da 

transferência confiável de dados;  

II. a incorporação de novas funcionalidades à ferramenta, 

como por exemplo, a opção de importação/exportação 

de redes pré-definidas pelos usuários;  

III. a realização de melhorias na interface da FRAG-PACK, 

com o intuito de facilitar seu uso; e  

IV. a realização de novas avaliações da ferramenta com 

outros participantes, a fim de se obter resultados mais 

confiáveis com relação à facilidade de uso e utilidade da 

FRAG-PACK, bem como a sua eficácia para o processo 

de ensino-aprendizagem. 
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ABSTRACT 
This paper presents results related to the development of an 

applied research to teaching and learning of Mathematics in high 

school with the use of the Learning Object (LO) – Matrix 

Multiplication developed in Flash tools. This paper had as its 

objective to describe the stages of the construction of Learning 

Objects, validate their pedagogical potential and the technology 

used. An application object with mathematics teachers in training 

was performed to validate it, developing the case study by direct 

observation and by applied questionnaire. The results of the 

validation were suggestions for reformulations by teachers and the 

promoting feasibility of LO its use by high school teachers and 

students. 

 
RESUMO 
Este trabalho apresenta resultados relacionados ao 

desenvolvimento de uma pesquisa aplicada ao Ensino e 

Aprendizagem de Matemática do Ensino Médio, com a utilização 

do Objeto de Aprendizagem (OA) – Multiplicação de Matrizes 

desenvolvido por meio da ferramenta Flash.  Teve como objetivo 

descrever as etapas da construção do objeto, validar seu potencial 

pedagógico e a tecnologia utilizada. Uma aplicação do objeto, 

com professores em formação, foi executada para a sua validação, 

desenvolvendo-se um estudo de caso por meio da observação 

direta e de um questionário aplicado. Os resultados da validação 

tiveram sugestões de reformulações pelos futuros professores, 

promovendo a viabilidade do uso do OA por professores e alunos 

do Ensino Médio. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 

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

  

Termos Gerais 

Documentation, Performance, Design, Experimentation, 
Theory. 

 

Palavras-chave 
Objeto de Aprendizagem, Matemática, Matrizes, Validação. 

1. INTRODUÇÃO 
 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

estão cada vez mais presentes no cotidiano da sala de aula. Nesse 

sentido, a ação docente, com o advento das TIC, assume novos 

espaços na sala de aula, o que possibilita envolvimento, interação 

e desenvolvimento de processos metodológicos, abrindo-se 

múltiplas possibilidades nos processos de ensino e aprendizagem 

[15]. 

 Apesar dos avanços das TIC, ainda é longo o caminho a 

ser percorrido em direção a excelência do ensino da Matemática, 

de forma a otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Há 

necessidade de transformações nas práticas desenvolvidas na sala 

de aula, na apropriação das TIC e na visão que os alunos 

apresentam sobre os conceitos matemáticos a serem trabalhados 

[3]. 

  Os problemas na Aprendizagem da Matemática são 

antigos e estão distribuídos em todos os níveis de ensino. Em uma 

pesquisa desenvolvida, na qual a maioria dos alunos admitiu ter 

dificuldades na aprendizagem da Matemática, a causa justificada 

de suas dificuldades era a assimilação dos conteúdos [14]. 

O aluno mostra dificuldade e desinteresse quando lhe é 

apresentado o conteúdo de matrizes. As dificuldades muitas vezes 

decorrem de estruturas extensas e que necessitam de vários 

cálculos aritméticos [16]. 

O estudo de matrizes é iniciado com definição, seguido 

de exercícios, predominando uma abordagem descrita por uma 

metodologia tradicional [8]. Constataram, após uma pesquisa de 

campo, que as dificuldades dos alunos nesse conteúdo ocorrem 

pelo fato deles confundirem: 

[...] as operações com matrizes, principalmente o 

produto entre matrizes, porque muitos não analisam o número de 

linhas e colunas das matrizes – para verificar se há ou não 

possibilidade de resolver a operação – nem os artifícios para 

multiplicar os elementos das linhas e colunas (elementos da 1ª 

linha da matriz A com os elementos da 1ª coluna da matriz B e 

assim sucessivamente) [8]. 

 Neste contexto, o uso das TIC enquanto recursos 

pedagógicos possibilitam favorecer os percursos da construção do 

conhecimento dos alunos. Entre esses recursos, os Objetos de 

Aprendizagem (OA) apresentam-se como uma alternativa no 

processo de ensino e aprendizagem em qualquer nível [6]. 

 Os OA têm grande relevância no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática, pois possibilitam novas formas de 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

148

abordar os conteúdos, criando consequentemente novas 

alternativas de internalizar a aprendizagem, tornando-a mais 

significativa para os alunos [10]. 

Na literatura pesquisada, várias definições sobre OA são 

encontradas. A definição proposta por [18] é a mais citada. O 

autor define OA como qualquer recurso digital que pode ser 

reutilizado para assistir à aprendizagem. O OA também é 

conceituado como qualquer objeto que pode ser utilizado no 

processo de ensino e aprendizagem [5]. 

Em consonância com [5, 18], a definição de OA como 

um recurso digital que auxilia na aprendizagem e que pode ser 

reutilizado para apoiar o ensino presencial e a distância, é 

complementada por [4]. Segundo a autora, esse recurso possibilita 

uma nova visão de aprendizagem, apoiada pelo computador, 

promovendo a construção de conhecimento, através da interação 

[4]. 

Este trabalho alicerça-se na base epistemológica que 

considera OA como um recurso digital ou não digital, a ser usado 

em ações de ensino e aprendizagem, composto por processos de 

mediação do conhecimento entre sujeito-sujeito, na utilização do 

objeto, de forma a permitir novos conhecimentos [7]. 

Ainda segundo a autora, os OA, enquanto recursos 

pedagógicos aplicados em sala de aula, possibilitam ao professor 

criar estratégias de ensino promovendo a construção do 

conhecimento dos alunos quando do seu  uso [7]. 

 Com o intuito de auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem abordando o conteúdo de multiplicação de 

matrizes, elaborou-se um OA voltado para esse conteúdo, que 

segue os preceitos defendidos por [1, 13] em sua construção. 

 Assim, este trabalho tem como objetivo descrever as 

etapas de construção do Objeto de Aprendizagem – Multiplicação 

de Matrizes desenvolvidas através da ferramenta Flash e validar 

seu potencial pedagógico. Essa validação é de suma importância 

para que se identifiquem possíveis inconsistências e 

reformulações sejam estimuladas podendo assim ser oferecido o 

OA aos professores e alunos do Ensino Médio da rede pública de 

ensino. 

2. CONSTRUÇÃO DO OA 

A construção do OA teve o apoio de uma equipe 

interdisciplinar do Núcleo de Tecnologias Educacionais e 

Educação a Distância (NTEAD), núcleo de pesquisa, de uma 

instituição de ensino formada por três áreas do conhecimento: 

Educação Matemática, Design Gráfico e Ciências da Computação. 

Os integrantes da área de Educação Matemática 

(professores e bolsistas de Iniciação Científica) ficaram 

responsáveis pelas pesquisas e elaboração do conteúdo 

matemático. A integrante da área de Design Gráfico, bolsista de 

Iniciação Científica, ficou responsável pela interface gráfica das 

telas que compõem o OA e dois bolsistas de Iniciação Científica 

da área de Ciências da Computação, pela etapa de implementação 

dele. 

A metodologia para a construção do OA pautou-se em 

quatro etapas: concepção, planificação, implementação e 

validação, descrita por [1, 13]. 

A primeira etapa é concepção do OA e foi 

cuidadosamente planejada, sendo necessários quatro aspectos: (i) 

conhecer o tema que se desejava trabalhar, os objetivos e o 

público-alvo; (ii) definir que abordagem pedagógica nortearia sua 

concepção; (iii) que recursos seriam utilizados na construção e 

(iv) conceber de forma coerente com a proposta do projeto 

pedagógico. 

Tendo em vista a aprendizagem, enquanto processo de 

construção do conhecimento diante de fatos reais, definiu-se 

desenvolver o OA, abordando o conteúdo de multiplicação de 

matrizes por meio de questões do dia a dia. Os conteúdos 

matemáticos devem ter conexões com o meio social dos alunos, 

para utilizá-los no seu cotidiano [12]. 

O segundo passo foi descrever a estrutura do OA, 

elaborando um mapa conceitual1 (Figura 1). Nesta etapa é 

importante uma visualização de como o OA seria estruturado e 

como seriam definidos os principais elementos que constituiriam 

o objeto. 

 

 
Figura 1. Mapa Conceitual do OA Multiplicação de Matrizes 

 

A planificação partiu do levantamento de livros 

didáticos e textos científicos na área de Matemática sobre o 

conteúdo de Matrizes. Inicialmente, foram feitas pesquisas sobre 

questões abordando a multiplicação de matrizes em livros 

didáticos e, pode-se perceber que a maioria das atividades 

encontradas não se apresentava de forma contextualizada, 

predominando exercícios algébricos. Nesta etapa, elaboraram-se 

atividades algébricas e contextualizadas, como estratégias de 

ensino e aprendizagem a serem abordadas no OA. 

 

O terceiro passo foi a criação de um storyboard2, ou 

seja, uma sequência detalhada das telas com elementos 

pertencentes. Houve a colaboração da equipe interdisciplinar 

desenvolvendo o roteiro de construção do objeto e o detalhamento 

do conteúdo e das imagens. 

Na etapa de implementação, as telas foram 

desenvolvidas no padrão de resolução do monitor 800x600, de 

maneira a atender a qualquer usuário. Nessas telas foram inseridas 

situações contextualizadas com atividades, personagens, 

animações e elementos de interação da interface. 

                                                                 

1  Mapa conceitual é uma técnica para estabelecer relações entre 

conceitos e sistematizar o conhecimento significativo [11]. 
2  Storyboard “[...], como um roteiro em forma de desenhos 

sequenciais [...]”. Tem por finalidade apresentar um roteiro a ser 

seguido na implementação do OA. Determina-se o conteúdo que 

será apresentado em cada uma das telas e criam-se alguns vínculos 

simples que possibilitem a navegação entre as telas do objeto [2, 

17]. 
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A proposta é levar o professor a utilizar o laboratório de 

informática com os alunos, para que eles possam interagir com o 

OA, abordando o conteúdo de multiplicação de matrizes. Cada 

aluno tem a possibilidade de fazer escolhas durante a interação 

com o objeto, de maneira que teremos respostas diferentes, 

conforme será apresentado a seguir.  Com esta ação, cria-se a 

possibilidade da mediação do professor com os alunos, em 

diversas situações. 

Têm-se, como público alvo, os alunos do Ensino Médio. 

Apresenta-se a seguir o resultado da implementação das telas. 

Tendo em vista a preocupação de relacionar o conteúdo 

com as atividades sociais dos alunos, este OA foi desenvolvido 

com situações que ocorrem dentro de um shopping center (Figura 

2). O aluno, na interação com o objeto, faz o papel de um cliente 

das lojas do shopping center. A situação a ser descrita ocorre em 

um quiosque de venda de bombons, na qual se aplica o estudo de 

multiplicação de matrizes. 

 

 

Figura 2 – Tela de Apresentação 

 

Inicialmente, é solicitado que o aluno insira seu nome 

em um campo, pré-definido no OA, sendo que a partir desta ação 

o usuário passará a ser tratado pelo nome próprio, propiciando a 

interatividade entre o personagem e o aluno. 

A situação é descrita por uma vendedora que oferece 

três tipos de bombons e que podem ser vendidos em quatro tipos 

de kits: um com quatro bombons, outro com seis, o terceiro com 

oito e o quarto com dez bombons (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Apresentação da situação contextualizada 

 
A interação proposta para o estudo de multiplicação  de 

matrizes, nessa situação, é que o aluno é quem forma o kit 

desejado. Poderá obter de um a quatro kits. Na escolha dos kits, o 

aluno tem duas possibilidades de interação com o objeto: 

(i) O aluno escolherá um kit, clicando sobre uma das 

opções de caixas que representam o kit. Em seguida, através de 

uma animação, a caixa do kit escolhido aparece na frente do 

balcão do quiosque (Figura 4). O aluno com o auxílio do mouse 

coloca a seta do cursor em um dos três depósitos de bombons 

apresentados nesta figura e arrasta um bombom de cada vez para 

dentro da caixa. O aluno tem a possibilidade de escolher entre três 

tipos de bombons (ao leite, branco e diet), de acordo com a 

quantidade definida para cada kit. Essa caixa com a quantidade e 

tipo de bombom será o kit formado pelo aluno.  Tendo escolhido 

o kit, uma tabela com a quantidade de cada tipo de bombom será 

preenchida automaticamente, de acordo com os bombons 

arrastados, ou seja, à medida que arrasta um bombom para dentro 

da caixa, a tabela vai sendo formada. Os kits não escolhidos serão 

preenchidos pelo aluno com a quantidade “zero” na tabela. 

(ii) O aluno poderá também, preencher diretamente na 

tabela com a quantidade de bombons de cada tipo para o kit 

escolhido. Este recurso de apresentação da tabela foi 

desenvolvido para a eventualidade de na turma haver um aluno 

com deficiência visual, que não tem possibilidade de utilizar o 

mouse. O leitor de telas NVDA3 ajuda o aluno a navegar por 

todas as telas, que terão requisitos de acessibilidade e, após ouvir 

a descrição do contexto da situação, poderá preencher a tabela 

com o(s) kit(s) desejado(s). 

 

                                                                 

3  NVDA: Non Visual Desktop Access [9] é um leitor de telas para 

o sistema operacional Windows que suporta sintetizadores de 

vozes compatíveis e usa uma estrutura modular, que permite 

suportar outros sintetizadores de vozes que sejam programados. 
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Figura 4 – Interface de interação entre o objeto e o aluno 

 A multiplicação de matrizes ocorrerá por intermédio da 

tabela do tipo de kit de bombons versus espécies de bombons e 

espécies de bombons versus valor e peso. A tabela espécies de 

bombons versus valor e peso será apresentada ao aluno, ele tiver 

escolhido os kits. 

A tabela resultante será o produto dos valores de cada 

kit e o seu peso (Figura 5).  

 

 
Figura 5 – Tela da resolução da situação proposta 

 
  

 Após o aluno realizar a multiplicação das matrizes 

propostas na atividade, idem é levado a reforçar o conteúdo em 

situações envolvendo: identificação de matrizes, requisitos 

mínimos para a multiplicação e o formato da matriz resultante 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Exploração da teoria 
 

  

 Em seguida, a vendedora propõe ao aluno duas 

atividades para aprofundar o conhecimento. Sendo que ambas 

trabalham exemplos diferentes da utilizada na atividade do 

quiosque.  Uma atividade aborda a multiplicação de uma matriz 

2x4 por outra 4x1, e outra atividade, a multiplicação de uma 

matriz 4x2 por outra 2x1 (Figura 7).  

 

Figura 7 – Telas das Atividades 
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  O OA também contempla o aluno com uma tela de 

teoria (Figura 8). Esta tela possibilita ao aluno sua utilização em 

qualquer momento que ele tenha dúvida e/ou  sinta necessidade de 

aprofundar conceitos. Tem por objetivo fornecer informações 

relevantes para desenvolver as ações propostas no OA. 

 

Figura 8 – Tela Teoria 

A etapa de validação teve por finalidade testar o 

'funcionamento' do OA e o nível de cumprimento dos objetivos 

propostos.  

3. VALIDAÇÃO DO OA 
 Para a validação do Objeto de Aprendizagem - 

Multiplicação de Matrizes, foi convidado um grupo de 

professores de Matemática em formação para um encontro de 

3h/a. Contou-se com a participação de nove professores em 

formação. No dia combinado, um laboratório de informática foi 

disponibilizado e os alunos foram convidados a usarem os 

computadores individualmente. 

 Iniciou-se com a apresentação da proposta de trabalho e 

seu objetivo principal, que era a validação do OA e teve duração 

de 30 minutos. Em seguida, eles começaram a explorá-lo. O 

procedimento metodológico o de deixar manusearem sozinhos o 

OA e caso houvesse algum questionamento, uma mediação seria 

iniciada. Foi feita uma observação direta não participante, uma 

vez que os professores não solicitaram ajuda. Nesta etapa, deixou-

se os professores em formação navegarem por 90 minutos. 

 Vale ressaltar que a pesquisa caracterizou-se por um 

estudo de caso. Um estudo de caso é um tipo de pesquisa que 

apresenta como objetivo, uma unidade, tema que se possa analisar 

de maneira mais aprofundada, examinando detalhadamente um 

ambiente, uma situação, um sujeito ou um objeto. É uma forma de 

se fazer pesquisa investigativa de fenômenos atuais dentro de seu 

contexto real, no qual se podem coletar informações específicas e 

detalhadas, envolvendo o pesquisador, o comportamento de um 

sujeito ou grupo de sujeitos, diante de uma determinada situação 

[19]. Assim, essas características justificam a opção pela 

realização de um estudo de caso. A coleta de dados baseou-se em 

dois instrumentos: observação direta não participante e 

questionário. 

3.1 Análise dos resultados 

 Na observação direta não participante, constatou-se que 

a maioria não apresentou dúvidas durante a exploração do objeto 

(Figura 9). Porém algumas puderam ser evidenciadas conforme 

estas declarações: “Não é permitido voltar a todo instante”; 

“Achei necessário que o objeto mostrasse em que momento 

poderia avançar a tela”; “Deveria ter mais informações no botão 

de avançar”. 

 Acharam as interfaces simples e intuitivas, destacando 

os efeitos que chamaram a atenção. “É diferente de tudo que o 

aluno já viu”; “Ele aprende de modo inovador”; “Acredito que é 

uma grande ferramenta para o uso da Educação”. Percebeu-se que 

os professores estavam bastante motivados e comentavam que 

multiplicar matrizes em tabelas era mais estimulante. 

 Um dos professores não achou intuitivo preencher com 

zeros (matrizes) os kits que não escolhia. Observou-se a 

dificuldade de um deles em arrastar com o mouse, os bombons e 

inseri-los na caixa. Somente um momento da observação direta foi 

solicitado informação, pois o professor apontou que não estava 

claro como preencher a tabela, sendo explicado ao professor que 

na tela havia uma ação de como deveria ser preenchido os campos 

vazios. 

 

Figura 9 – Alguns professores em formação validando o OA 

 

 Após a interação com o OA, os integrantes da equipe 

entregaram-lhes um questionário com questões abertas e fechadas. 

Esta etapa teve a duração de 60 minutos. O questionário com as 

questões fechadas foram tabuladas, e criou-se um gráfico com 

escalas de um a cinco, com os seguintes critérios: um (discordo), 

dois (discordo parcialmente), três (indiferente), quatro (concordo 

parcialmente) e cinco (concordo).  

 Nesta análise (Figura 10) é possível evidenciar que o 

OA atende de forma satisfatória os requisitos de eficiência, 

interatividade, interface, usabilidade e conteúdo abordado, uma 
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vez que todos os quesitos levantados tiveram uma avaliação entre 

concordo parcialmente e concordo. 

 

Figura 10 – Análise das questões fechadas 
  

 Entre as questões abertas, destacam-se algumas 

respostas consideradas relevantes. 

 Uma das questões solicitava um comentário sobre a 

utilização de um OA no processo de ensino e aprendizagem. 

Destacam-se alguns deles: “São diferentes e reforçam o conteúdo 

anteriormente adquirido”; “Deveria ser aplicado em laboratórios 

de escolas públicas”; “Por ser contextualizado o OA dá sentindo a 

Matemática pura aprendida na sala de aula”; “Vejo-os como uma 

ferramenta complementar, que permite a mudança de ambiente do 

aluno, do papel para a interação digital;” Ele auxilia o aluno a 

construir sua aprendizagem por meio dos erros e acertos, 

permitindo que ele saiba exatamente o que errou”; “A utilização 

de tais métodos é crucial para a constante motivação do aluno e 

consequente absorção plena do conhecimento”; “Acredito que 

esse material apresentado, hoje, foi bom para reforçar o conteúdo. 

Ele também pode ser utilizado para introduzir o conteúdo”; “Os 

objetos só auxiliam se o aluno já tiver noção do conteúdo e 

necessitam da presença do professor como um mediador”. 

  Outra questão relacionava a opinião sobre a fidelidade 

ao conteúdo e seu detalhamento. Quatro professores acharam 

muito bom. Os demais apresentaram as seguintes opiniões: “Achei 

a maneira de abordar muito interessante, porque leva a fatos do 

nosso cotidiano”; “Perfeito, em textos claros, o aluno não fica 

confuso durante a utilização, mas caso tenha dúvidas, a tela teoria 

a sanaria”. Vale ressaltar que um professor em formação sugeriu 

que o OA deveria conter mais atividades, e outro sugeriu que 

faltou destacar o tipo da matriz resultante. 

 Uma questão indagava se o conteúdo foi abordado de 

forma lógica, ordenada e sequencial. Oito professores em 

formação responderam que sim. Apenas um sugeriu que a 

pergunta 4 (Figura 6) fosse trocada por uma que deduzisse a 

relação do tipo de matrizes produto com a matriz resultante. Além 

disso, destacou que a atividade 2 (Figura 7) deveria possuir um 

grau de dificuldade menor ou que se acrescentasse mais uma 

atividade antes desta.   

  Finalizando o questionário foi perguntado aos 

professores em formação se estes usariam o OA em futuras 

práticas docentes. Algumas das respostas: “Como uma atividade 

de apoio”, “Para sair de uma aula tradicional”, “O OA é um 

recurso para introduzir o conteúdo”. Declararam que as atividades 

apresentadas no OA auxiliam a aprendizagem. Destacam-se os 

seguintes comentários: “Ela foi muito bem desenvolvida e é 

atrativa aos alunos”; “Chama a atenção do aluno e tira a 

monotonia da sala de aula”; “No Ensino Médio é muito válido, 

pois é uma maneira de reforçar o conteúdo”; “As imagens estão 

muito bem feitas, e o OA como um todo muito bonito”. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 As TIC devem ser instrumentos para promoção do 

conhecimento. Os alunos de hoje vivem em uma sociedade 

tecnológica e são nativos digitais. A construção de OA para 

facilitar e auxiliar este processo parece ser uma boa alternativa de 

colocar as tecnologias disponíveis a serviço da Educação.  

 Constata-se através da pesquisa bibliográfica realizada 

que alunos apresentam dificuldades em Matemática incluindo o 

conteúdo multiplicação de matrizes. Então, elaborou-se um objeto 

de aprendizagem para amenizar as dificuldades dos discentes com 

o conteúdo Matrizes esta, possibilitando o ensino e aprendizagem 

de forma prazerosa e motivadora conforme mencionaram os 

professores em formação.  Este recurso digital também pode ser 

aplicado para turmas que possuam alunos com deficiência visual, 

promovendo a inclusão garantida por lei.  

  Tomou-se o cuidado para que este OA proporcionasse 

aos alunos diversas opções de matrizes diferentes, de forma que a 

cada vez que ele o utilize encontre resultados distintos. 

Consequentemente, promove uma constante mediação entre 

professores-alunos e alunos-alunos quando aplicado na sala de 

aula. 

 Percebeu-se, durante o processo de validação do OA, 

que os professores em formação ficaram entusiasmados com a 

possibilidade da sua utilização na sala de aula, pois o 

consideraram um recurso interativo, atraente, motivador e capaz 

de cumprir seu objetivo pedagógico. 

 A etapa de validação do OA é importante, pois é o 

momento de testar as funcionalidades da interface, conteúdos e 

usabilidade. Esta etapa permitiu que houvesse apontamentos 

sugerindo melhorias através de uma reformulação de pequenos 

pontos dessa ferramenta. Na análise dos dados, algumas sugestões 

foram propostas para a Atividade da Figura 3 e Figura 6, as quais 

serão reformuladas. Também o fato de destacar o tipo de matriz 

resultante foi proposta por um dos professores em formação e será 

levada em consideração. 

 A permissão para voltar as telas anteriores, sem que os 

dados preenchidos sejam perdidos, será repensada, dando ao 

aluno a oportunidade de rever suas ações durante a atividade. 

 Os resultados alcançados, referendados nos 

questionários ao final da atividade validam a metodologia de 

desenvolvimento e a viabilidade do uso do Objeto de 

Aprendizagem – Multiplicação de Matrizes no ensino de 

Matemática.  
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  Como trabalho futuro, há no NTEAD um bolsista de 

iniciação cientifica com deficiência visual e será proposto que 

valide esse objeto, observando os requisitos de acessibilidade que 

contemplam o OA.  Posterior a essa ação, esta ferramenta o será 

oferecido a professores de Matemática da rede publica de ensino 

do Munícipio, para aplicação em sala de aula. 
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ABSTRACT 

Presenting educational content through an E-learning Systems 

require educators to structure the content according to the 

constraints and capabilities of the E-learning System. It is usual 

to employ a hierarchical structure but this is not always the best 

option. Some contents present a more intricate relationship with 

other parts of the same discipline/content. To deal with such 

intricacies other content representation models have been 

proposed. Integrating different models can contribute to make it 

flexible and deal with educators´ different needs. In this paper we 

present an integration of the well-known Hierarchical Model with 

the novel Skill Space Models. A novel E-learning System has been 

implemented, called MEH2-RECE, which contemplate such 

capabilities. MEH2-RECE has been used to compose a test case 

course that has been assessed by educators. The results were 

encouraging from the educators’ point of view. The data suggest 

that integrating different content representation models could 

render a much more flexible learning system that better 

represents educators´ view of the content. 

RESUMO 
Apresentar um determinado conteúdo educacional através de um 

Ambiente E-learning (AE) requer que o educador estruture o 

conteúdo de acordo com as restrições e capacidades do próprio 

AE. É comum usar-se uma estrutura hierárquica, mas essa nem 

sempre é a melhor opção. Alguns conteúdos apresentam uma 

relação intrincada entre partes do conteúdo de uma mesma 

disciplina. Para lidar com esta complexidade, outros modelos de 

Representação de Conteúdo Educacional (RCE) têm sido 

propostos. Integrar esses diferentes modelos pode contribuir para 

se alcançar flexibilidade nas diversas necessidades do educador 

no momento de estruturar seu curso. Neste artigo apresenta-se 

uma integração do difundido Modelo Hierárquico com o recente 

Modelo de Espaços de Habilidades. Um novo AE foi 

implementado, denominado MEH2-RECE, que contempla esta 

integração. O MEH2-RECE foi usado para compor um curso de 

teste e foi avaliado por educadores. Os resultados são 

encorajadores do ponto de vista dos educadores. Os dados 

sugerem que a integração de diferentes modelos de representação 

de conteúdo podem gerar um AE mais flexível capaz de melhor 

representar as visões de conteúdo dos educadores. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
D.3.3 [Computing Milieux]: COMPUTERS AND EDUCATION 

– Computer-Assisted Instruction. 

Termos Gerais 
Design, Documentation,Management. 

Palavras chaves 

E-learning;  Representação de Conteúdo Educacional, Modelo de 

Espaços de Habilidades, Modelos de Estrutura Hierárquica. 

1. INTRODUÇÃO 
A Educação à Distância (EAD) tornou possível que aprendizes 

com conhecimentos e experiências de diferentes níveis participem 

de um mesmo curso. Neste contexto, surge a necessidade de 

buscar modelos e ferramentas que possam melhorar a qualidade 

da Representação de Conteúdos Educacionais (RCE) em cursos 

virtuais, principalmente quando se trata de conteúdos técnicos [1]. 

Independentemente do tipo de conteúdo, sua representação deve 

ser de fácil entendimento pelos aprendizes, além de prover 

alternativas de navegação.  

Visando atender a exploração apontada até aqui, diversos modelos 

de RCE utilizados na EAD foram pesquisados, dentre eles: 

Estruturas Hierárquicas, Mapas Mentais, Grafos Conceituais entre 

outros e, mais recentemente o Modelo de Espaços Habilidade 

(MEH).  

O Modelo de Estrutura Hierárquica chama atenção por ser a 

opção mais comum, estando sempre em evidência em Ambientes 

E-Learning (AE) [2]. Trata-se de um modelo de fácil 

entendimento e utilização, com exploração linear de seus 

conteúdos [3]. 

Entretanto, segundo Pietra [2], para representar conteúdos 

técnicos na EAD, o modelo de RCE deve permitir a exploração 

ortogonal, em diferentes dimensões e graus de dificuldades, 

permitindo ao aprendiz caminhos alternativos de navegação. 

Nesse contexto o Modelo de Espaço Habilidades (MEH) surge 

como uma alternativa, pois possui como principal característica a 

exploração ortogonal em múltiplas dimensões, diferentemente dos 

modelos tradicionais [4]. Porém os estudos de caso desenvolvidos 

por Pietra [2] revelaram que mesmo tratando-se de conteúdos 

técnicos, em determinados momentos faz-se necessária a 

representação por meio de uma Estrutura Hierárquica. 

Mediante essa problemática, este artigo propõe a integração entre 

o Modelo de Estrutura Hierárquica e o MEH gerando um modelo 

hibrido. Esta integração foi instrumentalizada na forma de um 

novo ambiente E-learning que será apresentado e avaliado. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: Na seção 2 

apresentam-se os diversos modelos de RCE encontrados na 

literatura, além de uma comparação entre eles. Na seção 3 

apresentam-se projetos que integram diferentes modelos de 

representação. A seção 4 apresenta o MEH2-RECE como um AE 

que integra modelos de RCE. Já na seção 5 é apresentado o curso 
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pilo e os protocolos de navegação utilizados na validação do 

MEH2-RECE. Por fim, os resultados e considerações finais são 

apresentados na seção 6.   

2. MODELOS DE REPRESENTAÇÃO DE 
CONTEÚDOS EDUCACIONAIS (RCEs) 
A EAD surge como um promotor para a educação permanente, 

pois possibilita que aprendizes atualizem seu conhecimento 

mediante pesquisas próprias e continuadas [6]. Nesse sentido, os 

modelos de RCE são peças importantes, pois tornam possíveis a 

organização, ordenação e estruturação do conteúdo educacional 

na EAD, tornando-o mais compreensível aos aprendizes. 

A seguir serão identificados diferentes modelos de RCE utilizados 

na EAD com o intuito de compará-los, visando identificar suas 

qualidades e deficiências. Com esse objetivo, os seguintes 

critérios foram estabelecidos:  

• Representação: Trata-se da representação visual da 

estrutura do conteúdo; 

• Organização: Trata-se da estruturação organizacional do 

conteúdo; 

• Dimensão: Trata-se da quantidade de dimensões 

possíveis para representar o conteúdo. 

• Flexibilidade: Trata-se do quão maleável é a estrutura 

ou modelo. “Não Flexíveis” quando apresenta apenas 

uma sequência lógica de navegação. “Flexíveis” quando 

apresentam alternativas para sua navegação de forma 

nativa. Ou, “Semiflexíveis” quando apresentam 

alternativas de navegação mediante configurações, 

porém com limitações; 

• Acesso: Trata-se da forma de acesso ao conteúdo. 

Acesso “Direto” (ou acesso livre) quando não existem 

requisitos. Ou acesso “Indireto” quando existem 

requisitos, nesse caso, antes será necessário acessá-los. 

Essas características foram escolhidas visando estabelecer 

critérios para uma análise comparativa entre os modelos de RCE. 

2.1 Modelo de Estrutura Hierárquica 

De acordo com Rodriguez e Nobre [3], todos os objetos da vida 

real são hierárquicos por natureza, dessa forma, tornou-se este o 

primeiro modelo de representação existente e serviu como base 

para todos os outros modelos, devido a sua obviedade [3]. Define-

se o Modelo de Estrutura Hierárquica como sendo dividido em 

níveis, onde cada nível pode possuir vários sub níveis, mas cada 

sub nível possui apenas um nível superior direto [2].   

Uma característica importante do Modelo de Estrutura 

Hierárquica é a não obrigatoriedade de que sub níveis tenham 

seus níveis superiores como pré-requisitos, apenas demonstram os 

conceitos em níveis de abstração, sugerindo assim uma sequência 

de exploração. Além disso, a grande facilidade em representar a 

sequência de complexidade dos conteúdos, torna o modelo o mais 

difundido e utilizado em sistemas E-learning. 

2.2 Modelo de Espaços de Habilidades (MEH) 

O MEH diferencia-se dos modelos tradicionais. Na visão do 

aprendiz, a exploração é ortogonal (em múltiplas dimensões), 

permitindo que o conhecimento se especialize na medida em que 

o aprendiz evolui no aprendizado do curso. Além disso, a 

exploração, é realizada de acordo com o estilo de aprendizagem, 

pois pode-se explorar os conceitos de uma mesma dimensão (em 

profundidade), ou explorar conceitos básicos de dimensões 

diferentes (alto nível), para depois ir aprofundando [4]. Já na 

autoria, o MEH facilita a especificação das tarefas para cada 

habilidade, devido as definições dos graus de cada dimensão e dos 

átomos serem feitas em momentos distintos [2]. 

 

Figura 1. Modelo de Espaços de Habilidades no MEHRECE 

A Figura 1 retrata um MEH configurado no sistema MEHRECE 

[2], com duas dimensões (respectivamente: Regras e Elementos), 

onde a primeira contém 5 graus de habilidades, e a segunda, 7. 

Cada átomo (quadrado) representa um conteúdo do curso. Note a 

existência de um esquema de cores, onde a situação do curso é 

facilmente percebida. Sendo, ‘vermelho’ para átomos não 

disponíveis, ‘amarelo’ para átomos disponíveis, ‘verde’ para 

átomos já conquistados, ‘branco’ para átomos vazios/sem 

conteúdo, ‘cinza’ para átomos inexistentes e ‘azul’ (fundo) para 

destacar o átomo atual [2].  

2.3 Mapa Conceitual (MC) 

A apresentação visual de MC é um grafo disperso, enquanto a 

apresentação textual se confunde com o modelo hierárquico.  

A aplicação de MC tem grande abrangência, podendo ser 

utilizado desde a produção de material instrucional significativo, 

até a autoria de conteúdos para uso em EAD [7]. Uma de suas 

principais características é a flexibilidade, sendo facilmente 

adaptado à área de interesse do educador. 

Através de sua capacidade visual, a relação entre os conceitos fica 

explícita, permitindo ao aprendiz escolher por onde conduzir seu 

aprendizado, desde que seja iniciado pelo conteúdo central. 

Porém, na autoria, a capacidade de ampliação para qualquer 

direção e o número de conexões possíveis podem tornar o MC 

muito dispersivo. Vale salientar que, não existe uma hierarquia 

definida para conceitos do mesmo nível [2]. 

2.4 Mapa Mental (MM) 

Um MM segue o mesmo princípio da associação de ideias 

encontrada no cérebro humano. Uma vez identificada a ideia 

central, por meio de associação, cria-se ideias relacionadas, 

mostrando suas diferentes dimensões ou aspectos de um mesmo 

tema [8]. Um exemplo de grande interesse para este trabalho é o 
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uso dos MM para melhorar a compreensão de conceitos. Isso se 

dá porque ao se visualizar os conceitos em forma de gravuras, 

fotografias e setas, o hemisfério direito do cérebro, responsável 

pela capacidade criativa e artística entra em atividade, 

potencializando o evento de aprendizagem [9] [10]. 

Segundo Berthie [11], o uso de MM para representação do 

conteúdo permite que o construtor do MM represente suas 

próprias ideias usando, de forma consistente, suas funções 

cognitivas [11]. Dessa forma um MM permite organizar a 

informação bruta, de modo que fica fácil para o cérebro assimilar 

e recordar [7]. 

2.5 Diagrama Conceitual (DC) 

DC é uma representação sistemática de conceitos previamente 

definidos em categorias (label) com relacionamentos 

especificados, normalmente baseados em teoria ou modelo, 

conforme pode-se observar pela Figura 2. Um DC é usado em 

estruturas complexas de conteúdo, e sua principal aplicação é na 

gestão de discussões [8]. 

 

Figura 2. Diagrama Conceitual 

Os conceitos em um DC são representados da esquerda para 

direita ou de cima para baixo, pois na grande maioria dos DCs, as 

informações mais relevantes se encontram na parte superior da 

estrutura.  

Para construir um DC é necessário nomear as classes, incluir o 

conteúdo, e selecionar os mais importantes posicionando-os a 

parte superior da estrutura, além de estabelecer as relações entre 

as classes, que geralmente são estabelecidas por meio de ações, 

como por exemplo, ‘possui’ ou ‘efetua’ [8]. 

2.6 Metáfora Visual (MV) 

A MV é uma estrutura gráfica que faz uso de formas, elementos 

familiares, artefatos reconhecíveis e história para representar e 

organizar o conteúdo. Sua principal característica é o uso de 

associações com metáforas para transmitir significados adicionais 

sobre o conteúdo [8].  

Geralmente, uma MV é utilizada por educadores para ilustrar ou 

resumir conteúdos a novatos, com o intuito de fazê-los memorizar 

os elementos chave. Entretanto, para empregar uma MV clara e 

objetiva, é fundamental relacionar o domínio conceitual com 

associações de fácil compreensão [8]. 

2.7 Grafo Conceitual (GC) 

Um GC é um formalismo que inclui as características desejadas 

para modelar a semântica da linguagem natural. São grafos 

formados por dois tipos de segmentos: Conceitos e Relações. Para 

elaboração de um GC é necessário formar os conceitos e 

estabelecer as relações de interatividade entre os mesmos. Logo, o 

educador/autor deverá indicar uma das relações visando o 

conceito o qual está sendo inserido [12]. 

 

Figura 3. Grafo Conceitual 

A Figura 3 exemplifica um GC, onde os “conceitos” estão 

dispostos dentro de retângulos e são interligados por meio de 

“relações”. Para esse exemplo a relação é “Orienta”. Importante 

destacar que, em GC só é permitida a ligação entre conceitos por 

meio de relações. Os conceitos em GC são compostos por 

entidades: “tipo” e “referente”. No caso, o “tipo” do conceito 

“Fabiano” é “Pessoa”. O “referente” de um conceito pode ser 

qualquer elemento que pertencer a um determinado tipo, nesse 

exemplo o “referente” poderia ser outra pessoa, por exemplo, 

“João”. Nota-se ainda a possibilidade de determinar a ordem dos 

arcos que saem da relação. 

Além da forma gráfica, um GC pode ser representado na forma 

linear. Nesse caso, os conceitos aparecem entre colchetes e as 

relações entre parênteses [12]. O GC acima pode ser representado 

como:  

   [Fabiano]->(Orienta)->[André] e [Fabiano]-> (Orienta)-[Carlos] 

Com o uso de GC é possível representar um conteúdo em formato 

logicamente preciso, humanamente legível e computacionalmente 

interpretável [13].  

2.8 Comparativo entre modelos de RCE 

Os modelos até aqui estudados foram comparados mediante os 

critérios pré-definidos no início desse artigo. 

Tabela 1. Comparativo entre modelos de RCE 

 

A Tabela 1 compara os modelos de RCE, onde destaca-se: 

• Modelo Hierárquico, MC e MM: Tais modelos possuem 

representação hierárquica onde seus conteúdos são 

organizados em níveis, além do que, o acesso é feito de 

forma indireta, ou seja, para acessar um conteúdo talvez 

seja necessário acessar outros conteúdos (requisitos); 
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• GC: A principal diferença entre GC e Modelo 

Hierárquico, MC e MM é a forma como o conteúdo é 

organizado. Em GC a organização é feita por meio de 

relações e não por níveis; 

• MEH: Sua representação e organização do conteúdo 

pode ser feita em múltiplas dimensões por meio de 

matrizes, tornando o MEH mais maleável frente aos 

demais modelos estudados; 

• DC: Sua representação é uma rede de conteúdo, os 

quais são organizados por meio de relações entre 

categorias; 

• MV: A representação e organização do conteúdo é feito 

por meio de associações entre metáforas e o domínio 

conceitual. Esse modelo é próprio para aprendizes 

iniciantes, pois possui uma forma de representação 

didática, mas limitada. 

Cada modelo estudado possui suas particularidades, e em alguns 

casos, os modelos se completam. A comparação entre os modelos 

mostra que a integração, combinação ou uso de dois ou mais 

modelos pode fornecer uma série de benefícios que vão além das 

possibilidades de cada modelo de forma isolada [8]. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Para que se possa propor um sistema para apoio ao processo de 

ensino/aprendizagem integrando dois modelos de RCE (Modelo 

Hierárquico e MEH), deve-se conhecer outras aplicações e/ou 

propostas que integram tecnologias de representação distintas. 

3.1 Sistema Hipermídia Adaptativo (SHA) 
Santibañez et al [1], propôs um Sistema Hipermídia Adaptativo 

(SHA) baseado em MC e Redes Bayesianas (RB), com o objetivo 

de proporcionar apoio personalizado ao processo de 

ensino/aprendizagem [1]. Para a modelagem do conteúdo será 

utilizado MC, propiciando organização e representação dos 

conceitos e seus relacionamentos. As RB serão utilizadas para 

estimar e inferir graus de conhecimento sobre os conceitos 

contidos no domínio de aplicação para cada estudante.   

Segundo o autor, ao agregar a possibilidade de inferir valores e 

percentuais mediante o uso de RB em um SHA baseado em MC, 

torna-se possível a prática de ensino/aprendizagem 

individualizado. Por meio dessa proposta, o autor sugere um SHA 

para ensino de cursos de graduação de engenharia do ITA que 

valorize o ensino individual [1]. Nesse caso, a integração proposta 

foi entre um modelo de RCE com um modelo de representação do 

conhecimento. 

3.2 Agente Social (PortEduc) 
O componente ‘Agente Social’ do Portal da Educação (PortEdu) 

foi capaz de integrar agentes Belief-Desire-Intention (BDI) com 

RB por meio de ontologias [14]. Com isso, o PortEduc integrou 

dois modelos de representação de conhecimento. 

A ontologia foi utilizada para representar a estrutura completa de 

uma RB, permitindo um esclarecimento não ambíguo do modelo 

probabilístico. Além disso, o modelo de RB preencheu uma 

lacuna entre a representação do conhecimento e o comportamento 

orientado a objetivos [15] [14]. 

A integração do modelo BDI com RB resultou em uma arquitetura 

BDI probabilística capaz de representar conhecimento incerto. 

Essa abordagem proporcionou suporte para a interoperabilidade 

entre os ‘agentes bayesianos’, uma vez que facilitou a descoberta 

de novos conhecimentos e troca de informações, permitindo que 

agentes levem em conta conhecimentos que não faziam parte de 

suas crenças iniciais. 

Apesar de representar um tipo de integração de modelos de outro 

nível, o PortEduc é um exemplo de que pesquisadores percebem a 

necessidade e os benefícios de integrar, dentro de um mesmo 

nível de representação, modelos de representação distintos. 

3.3 ROSA 
O AE Repository of Objects with Semantic Access for e-Learning 

(ROSA) disponibiliza a criação, armazenamento, reutilização e 

gerência de objetos de aprendizagem (OA) [16]. A estrutura de 

OAs e seus relacionamentos formam um MC. Os MCs no ROSA 

enfatizam as relações mais importantes entre os Cursos, 

Disciplinas e Tópicos, refletindo na organização da estrutura do 

ponto de vista dos criadores (modelagem gráfica).  

Visando aprimorar o acesso à informação e a organização dos 

OAs (conteúdo), Fernandez [16] atribuiu os benefícios do 

formalismo do MT no AE ROSA [16]. Foram desenvolvidos 

alguns módulos para valorizar o sistema diante deste modelo de 

representação, além de uma interface gráfica. Vale ressaltar que a 

conversão de um MC em um MT no ROSA resultou em uma 

visão onde tudo é tópico, além de promover interpretações mais 

precisas sobre os relacionamentos existentes.  

3.4 AdaptWeb 
Freitas [17] definiu uma metodologia de autoria para o Ambiente 

de Ensino-Aprendizagem Adaptativo na Web (AdaptWeb) que 

possibilita ao autor organizar o conteúdo das disciplinas para 

diferentes perfis de alunos [18] [19]. Através desta metodologia, o 

autor pode organizar a estrutura do conteúdo em forma de tópicos. 

Para organizar esta estrutura, pode ser utilizado um editor de 

texto, com possibilidade de visualizá-la através de MCs. Após a 

organização da estrutura do conteúdo, a próxima etapa é organizar 

o material existente referente à disciplina em uma estrutura de 

diretórios.  

Seguindo as fases da metodologia proposta, o autor deverá 

analisar o conteúdo a ser disponibilizado para cada tópico, 

organizando de forma que contenha sempre um conceito 

principal. Os exemplos adicionais, exercícios e materiais 

complementares, deverão ser organizados em outros arquivos. 

O AdaptWeb visa a autoria e a apresentação adaptativa das 

disciplinas que são oferecidas em cursos EAD na Web, tendo a 

finalidade de proporcionar aos diversos alunos de diferentes 

cursos a apresentação do conteúdo de forma diferente, adequada 

às suas preferências individuais [19]. O ambiente permite que o 

educador crie uma disciplina e disponibilize o seu conteúdo em 

tópicos de forma hierárquica, adaptado ao curso de cada aluno, ou 

seja, ao criar uma disciplina o autor deve escolher em quais cursos 

esta disciplina será disponibilizada e quais tópicos serão 

apresentados para cada aluno conforme o curso ao qual o mesmo 

pertence [20]. 

Como trabalho futuro, Freitas [17] propõe uma ferramenta de pré-

autoria para automatizar as primeiras etapas da metodologia, onde 

o autor organiza a estrutura de conteúdo através de editor de 

estrutura de tópicos e MCs, que será utilizada pela ferramenta de 

autoria [17]. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

158

3.5 MEHRECE 
O projeto do MEHRECE (Modelo Espaço-Habilidades para 

REpresentação de Conteúdos Educacionais) coloca em prática o 

conceito do MEH, visando facilitar o processo de autoria bem 

como o processo navegacional e avaliação [2]. 

O MEHRECE necessita que o educador já tenha definido o MEH 

do conteúdo antes de inserir as informações no ambiente, ou seja, 

assim como em outros sistemas, o MEHRECE exige um processo 

de pré-autoria.  

Pietra [2], validou o MEHRECE com dois cursos técnicos: 

Xadrez e Construção de Algoritmos (Figura 4), o  que permitiu ao 

autor afirmar que o MEH traz vantagens ao processo de autoria e 

navegabilidade do sistema. Entretanto, no curso de Construção de 

Algoritmos, devido existirem conceitos básicos, necessariamente 

sequenciais, o autor sentiu falta do modelo hierárquico. Além 

disso, em conceitos mais avaçados, como por exemplo, 

‘reutilização de código através de classes e funções’, o autor 

sugere a criação de um novo MEH, ou seja, desenvolver uma 

estrutura de dois níveis. 

 

Figura 4. RCE completo para construção de algoritmos 

3.6 Integração entre Modelos de RCE  
Eppler [8] realizou um trabalho de comparação entre modelos de 

RCE. Nesse estudo comparativo o autor considerou os seguintes 

modelos: Mapa conceitual (MC), Mapa Mental (MM), Diagrama 

Conceitual (DC) e Metáfora Visual (MV).  

A comparação sistemática dos quatro modelos em termos da sua 

aplicação e os seus parâmetros de uso exploratórios no ensino, 

mostrou que a integração (combinação) dos quatro modelos de 

RCE fornece uma série de benefícios que vão além das 

possibilidades de cada modelo isolado. Segundo Eppler [8] o 

desenvolvimento de modelos híbridos devem combinar os pontos 

fortes de cada modelo de RCE, como por exemplo, as regras 

impostas em MC, a clareza de DC, a simplicidade de MM, e as 

memoráveis riquezas das MV. 

3.7 Considerações  
Os sistemas estudados nesta seção, foram comparados mediante 

os critérios pré-definidos no início do artigo. Esse estudo 

comparativo deixou clara a viabilidade e os benefícios da 

integração entre modelos de RCE. Cada autor, buscou atribuir as 

vantagens ou suprir as deficiências de um modelo por outro 

modelo de representação, seja devido a uma necessidade ou 

melhoria de sistema.  

Além disso, os sistemas SHA e PortEduc, deixaram claro que a 

integração entre modelos de representação em AE tem sido 

buscada em outros níveis de representação, não apenas na RCE.  

Estas iniciativas deram origem a novos AE (como também será 

feito neste trabalho), cujas características inovadoras não são 

encontradas em AEs atualmente populares. 

A Tabela 2 retrata as principais características de cada sistema, 

bem como os resultados obtidos com a integração entre modelos 

de representação: 

• SHA – Integração entre modelos de representação 

visando tornar o ambiente adaptativo, de acordo com as 

necessidades individuais dos alunos. Para esse fim, o 

autor integrou MC a RB, atribuindo a MC as 

características probabilísticas encontradas em RB; 

• PortEduc – Integração entre modelos de representação 

visando resolver uma lacuna entre o comportamento 

orientado a objeto e a representação do conhecimento. 

Para esse fim, o autor integrou BDI a RB, utilizando 

ontologia para representar a estrutura sem ambiguidade, 

promovendo uma melhor comunicação entre os agentes 

BDI; 

• ROSA – Integração entre modelos de RCE visando 

aprimorar o acesso e organização do conteúdo. Para 

esse fim, o autor integrou MT a MC, atribuindo o 

formalismo de MT ao ROSA; 

• AdaptWeb – Integração entre modelos de RCE visando 

automatizar o processo de pré-autoria no AE. Para esse 

fim, o autor propõe integrar MC ao Modelo 

Hierárquico; 

• MEHRECE – Não promove uma integração entre 

modelos de representação. Porém, o autor sugere a 

possibilidade de criar um MEH dentro de outro MEH, 

caracterizando uma ‘integração’ MEH com MEH 

(MEH2).  

Tabela 2. Sistemas/Projetos - Características relevantes 

     

Tais trabalhos relatam que podem existir inúmeras vantagens em 

uma integração de modelos de RCE. Além disso, Eppler [8] em 

sua pesquisa, analisou e comparou diversos modelos de RCE 

(MC, MM, DC e MV), extraindo todas as vantagens e 

desvantagens em sua utilização. O autor concluiu por propor 

formas de integração entre dois ou mais modelos de RCE, 

gerando um modelo híbrido (novo paradigma) com melhor 

performance e abrangência em um AE. O sistema que está sendo 

apresentado nesse artigo segue exatamente essa direção. 

4. MEH2-RECE 

O MEH2-RECE (Modelo de Espaço Habilidades e Modelo de 

Estrutura Hierárquica para REpresentação de Conteúdos 

Educacionais) é o primeiro que tem como base o MEHRECE e 

faz uso do MEH como forma de RCE, porém absorveu as 

características e benefícios do Modelo de Estrutura Hierárquica, 

suprindo algumas limitações do MEHRECE, como por exemplo, 
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a dificuldade para representar cursos técnicos que necessitam de 

conceitos sequenciais, ou ainda, a inclusão de conteúdos e 

avaliações mais complexos, além da representação visual dos 

mesmos [2]. 

As combinações de integração possíveis incluem: MEH (1º 

Nível), sem estrutura de 2º Nível; MEH (1º Nível) e MEH (2º 

Nível); MEH (1º Nível) e Modelo Hierárquico (2º Nível); Modelo 

Hierárquico (1º Nível), sem estrutura de 2º Nível; Modelo 

Hierárquico (1º Nível) e MEH (2º Nível) ou; Modelo Hierárquico 

(1º Nível) e Modelo Hierárquico (2º Nível). 

Note que os cursos criados no MEH2-RECE podem ter estruturas 

de um ou dois níveis. Essa restrição foi proposta visando reduzir a 

complexidade do processo de autoria, uma vez que se entendeu 

suficiente a segmentação dos conteúdos do curso em até dois 

níveis. Vale ressaltar que não existem limitações técnicas que 

justifiquem manter tal restrição, trata-se de apenas de uma “regra 

de negócio”. 

Visto que o MEH2-RECE integrará o modelo MEH e o Modelo 

de Estrutura Hierárquica para RCE, tornou-se necessário 

padronizar a nomenclatura para referir-se a um “bloco de 

conhecimento” (conteúdos e avaliações). Nesse caso, blocos de 

conhecimentos são nominados como “conceitos sequenciais” 

quando a estrutura de representação utilizada for baseada no 

Modelo de Estrutura Hierárquica, ou “conceitos matriciais” 

quando a estrutura dor baseada no MEH. 

4.1 Visões 
O MEH2-RECE oferece aos usuários cadastrados no sistema 

acesso a uma área exclusiva, de acordo com o perfil de cada 

usuário.  

            

Figura 5. Funcionalidades relacionadas ao perfil do usuário 

No sistema existem três perfis de usuários (Figura 5): 

• Aprendiz: Perfil mais restritivo, cabendo a esses 

usuários apenas os privilégios de “Solicitar Matrícula” e 

“Participar em Cursos”; 

• Educador: Além das funcionalidades previstas para o 

perfil “Aprendiz”, usuários desse perfil possuem 

privilégios para “Criar Curso”, “Alterar Curso”, 

“Excluir Curso”, “Autorizar/Rejeitar Matrícula” e 

“Acompanhar Curso”; 

• Administrador: Além das funcionalidades previstas para 

os perfis “Educador” e “Aprendiz”, usuários desse perfil 

possuem privilégios de gestão e controle do sistema, 

podendo “Controlar Usuários” e “Controlar Cursos”, 

além de “Bloquear” ou “Excluir” um usuário e/ou curso 

a qualquer instante. 

Qualquer usuário, independentemente do perfil, pode gerenciar 

sua conta, alterando seus dados pessoais e de acesso ao sistema. 

4.1.1 Educador 
A autoria é composta por dois passos, sendo o primeiro a 

estruturação do curso e o segundo a inclusão de material didático, 

que ocorre obrigatoriamente após a conclusão do primeiro passo. 

No primeiro passo o educador define a estrutura do curso, ou seja, 

o Modelo de RCE utilizado para o 1º Nível, o Modelo de RCE 

utilizado para o 2º Nível (quando existir), a quantidade de 

conceitos sequenciais, a quantidade de dimensões e a quantidade 

de graus para cada dimensão, resultando na quantidade de 

conceitos matriciais. 

O segundo passo compreende basicamente a inserção de 

conteúdos e avaliações para cada conceito definido no primeiro 

passo. A inserção de conteúdo ocorre para cada conceito mediante 

Upload, podendo ser arquivos no formado PDF, HTML, DOC, 

JPEG, PNG, dentre outros. As avaliações podem ser de dois tipos, 

“Múltipla Escolha” ou “Dissertativa”. 

• Múltipla Escolha: O educador informa a quantidade de 

questões (limitado a 10 questões). Em seguida, cadastra 

uma pergunta e quatro alternativas possíveis de 

resposta, além de indicar qual é a alternativa correta 

(para cada questão). O sistema armazena tais 

informações como gabarito, permitindo uma avaliação 

automática do aprendiz (feedback), e; 

• Dissertativa: O educador cadastra uma tarefa em forma 

de texto. O sistema permite o upload de arquivos para 

embasar a dissertação. Ressalta-se nesse caso, que a 

avaliação será realizada manualmente (feedback). Ficará 

a cargo do educador a nota e a autorização para que os 

aprendizes possam continuar explorando o curso, sem 

essa autorização o aprendiz ficará com esse conceito 

pendente até que o mesmo seja avaliado. 

Depois de concluir a autoria (estruturação, conteúdos e 

avaliações), a publicação do curso poderá ser realizada pelo 

educador. Isso significa dizer que usuários com perfil de aprendiz 

poderão solicitar matrícula no referido curso. Diante disso, foram 

implementadas no MEH2-RECE ferramentas de apoio ao 

educador visando a autorização de matrículas, bem como à gestão 

e acompanhamento de turmas. 

Vale ressaltar que o MEH2-RECE possui o conceito de 

“coautoria”, ou seja, a criação de um curso pode ser 

compartilhada entre mais de um educador. Entretanto, a 

publicação do curso só pode ser feita pelo autor principal, e após 

a publicação, cada autor/coautor será responsável por gerir sua 

turma. 

4.1.2 Aprendiz 
O processo de navegação do aprendiz possui dois níveis. No 

momento em que o aprendiz acessar determinado curso, a 

estrutura do curso para o 1º Nível é apresentada (visão macro). 

Trata-se da estrutura definida e configurada pelo educador durante 

o processo de autoria. A estrutura é representada em forma de 

“quadrados” sequenciais ou matriciais, dependendo do modelo de 

RCE definido e configurado pelo educador. 
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Para os conceitos que possuírem uma estrutura de 2º Nível, uma 

imagem é associada indicando qual é a estrutura (MEH ou 

Hierárquico). Nesse caso, o acesso aos conteúdos ocorre mediante 

seus “filhos”. Para conceitos sem imagem associada, o acesso ao 

conteúdo é imediato. 

Para exemplificar, observe a Figura 6. Note que se trata de um 

curso denominado “Gestão de Recursos Humanos”, onde a 

estrutura de 1º Nível configurada pelo educador foi baseada no 

Modelo Hierárquico. Sendo que, os conceitos sequenciais 

denominados “Módulo2” e “Módulo3” possuem estruturas de 2º 

Nível baseadas no Modelo Hierárquico e no MEH, 

respectivamente. Já o conceito denominado “Módulo1” não 

possui estrutura de 2º Nível. 

 

Figura 6. Identificação visual da existência de um 2º Nível 

Observa-se que a estrutura Hierárquica do “Módulo2” possui dois 

conceitos sequencias. E a estrutura matricial (MEH) do 

“Módulo3” contém duas dimensões, sendo a primeira dimensão 

com 3 graus e a segunda dimensão com 4 graus. Lembrando que a 

quantidade de conceitos matriciais é o resultado da multiplicação 

entre graus de cada dimensão. 

Vale salientar que a identificação da existência do 2º Nível para 

conceitos de 1º Nível é feita de forma visual, por meio dos 

símbolos previamente definidos (uma seta ou três setas). Além 

disso, para os conceitos (Figura 7) foi implementado no sistema 

um esquema de códigos de cores, o mesmo utilizado pelo 

MEHRECE [2]. 

 

Figura 7. Esquema de Código de Cores 

O objetivo desse esquema de cores é facilitar a identificação 

visual de conceitos já conquistados, conceitos ainda bloqueados, 

conceitos liberados e conceitos sem conteúdo ou avaliação, além é 

claro, de identificar o conceito atual, ou o último conceito visitado 

pelo aprendiz.  

Seguindo o exemplo na Figura 6, note que existe uma hierarquia a 

ser respeitada, onde o “Módulo1” é requisito para cursar o 

“Módulo2”, que por sua vez são requisitos para cursar o 

“Módulo3”. O curso só é concluído quando todos os conceitos 

são visitados e conquistados.  

A conquista dos conceitos depende do acesso ao conteúdo e 

aprovação na avaliação. Em conceitos sem avaliação a conquista é 

instantânea, ou seja, basta acessar o conteúdo.  

A Figura 8 exemplifica o acesso ao conteúdo principal de um 

conceito de 2º Nível. Para conceitos de 1º Nível o conteúdo é 

apresentado da mesma forma. 

 

Figura 8. Apresentação do conteúdo principal 

 

Além do material principal, o sistema também disponibiliza ao 

aprendiz acesso aos materiais complementares, quando esses 

existirem. Tais materiais são localizados na parte inferior da tela 

que representa o “Conceito Sequencial ou Matricial”. 

Sistematicamente não há uma forma de obrigar o aprendiz a ler 

(estudar) o conteúdo, porém é possível medir o aprendizado por 

meio das avaliações. O aprendiz obrigatoriamente precisará 

submeter-se a mesma, caso contrário o conceito não será 

conquistado. As Figuras 9 e 10 exemplificam os dois tipos de 

avaliações do sistema.  

O feedback no caso de uma avaliação com questões de múltiplas 

escolhas é automático, ou seja, no momento em que a avaliação 

for submetida pelo aprendiz, o resultado será apresentado na tela 

imediatamente. Entretanto, no caso de uma avaliação dissertativa, 

o feedback dependerá de uma ação do educador. Ou seja, no 

momento em que a avaliação for submetida pelo aprendiz, o 

educador precisará avalia-la manualmente, concedendo uma nota 

ao aprendiz.  

 

 

Figura 9. Avaliação do tipo “Múltiplas escolhas” 
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Figura 10. Avaliação do tipo “Dissertativa” 

Mesmo que uma avaliação de determinado conceito já tenha sido 

submetida, o aprendiz poderá acessá-la, mas não editá-la. O 

objetivo disso, é que o aprendiz tenha condições de revisar suas 

respostas. 

Vale salientar, que foram configuradas notas mínimas para 

aprovação ou conquista de conceitos, tanto como para aprovação 

nos cursos, sendo elas: 

• Conceitos Sequenciais ou Matriciais: A nota mínima 

definida foi 3.0; 

• Curso: A nota mínima definida foi 7.0 (padrão 

utilizado). 

Caso o aprendiz não obtenha a nota mínima necessária para 

conquistar o conceito, sendo ele reprovado, deverá acessar 

novamente o conteúdo, afim de revisá-lo e submeter-se 

novamente a avaliação. Esse processo se repetirá (loop) até que o 

conceito seja conquistado. 

4.1.3 Administrador 
O administrador é um “superusuário”, o qual possui privilégios 

adicionais aos demais usuários do sistema. O administrador é o 

responsável por manter a ordem no AE, cabendo a ele efetuar 

auditorias nos conteúdos de curso, quando achar necessário e 

aprovar a entrada de novos usuários. 

Esse “superusuário” possui acesso livre a todos os conteúdos já 

publicados pelos educadores. Sendo assim, ele pode navegar em 

cursos como se fosse um aprendiz, e caso encontre algum material 

inapropriado (Por exemplo: pornografia, citações racistas e 

preconceituosas) poderá bloquear ou suspender o curso. Se isso 

ocorrer, os aprendizes já matriculados perdem o acesso aos 

conteúdos, e o educador é intimado a corrigir o material e publica-

lo novamente.  

Mesmo usuários já desbloqueados, matriculados em cursos (no 

caso de um aprendiz) ou proprietário de cursos (no caso de um 

educador) podem ser bloqueados pelo administrador a qualquer 

momento. 

5. VALIDAÇÃO 

Como forma de mensurar os resultados da implementação MEH2-

RECE foi realizado um trabalho de modelagem de um curso com 

conteúdo técnico, visando a validação do conceito proposto 

referente à integração entre modelos de RCE (Modelo de 

Estrutura Hierárquica e MEH), além da homologação do sistema 

propriamente dito.  

Como instrumento de validação do conceito e homologação do 

sistema foram elaborados protocolos de testes e após a execução 

dos mesmos, os voluntários foram convidados a responder um 

questionário sobre a satisfação no uso do sistema. 

5.1 Curso Básico de SQL 

Na procura por um ‘curso experimental’ (conteúdos/avaliações) 

que atendesse aos objetivos deste trabalho, chegou-se ao “Curso 

Básico de SQL (Structured Query Language)”. Essa escolha foi 

baseada primeiramente por se tratar de um conteúdo técnico que 

necessita de uma RCE flexível, dentro do contexto do MEH. E ao 

mesmo tempo, por chamar atenção para uma necessidade real de 

seguir uma sequência única em determinados momentos, o que foi 

observado principalmente quando os conceitos são vistos em alto 

nível (visão macro). Por fim, o “Curso Básico de SQL” exige o 

cumprimento de requisitos obrigatórios, o que pode ser atendido 

tanto pelo Modelo de Estrutura Hierárquica como pelo MEH. 

Seguindo com o processo de pré-autoria do “Curso Básico de 

SQL”, em um 1º Nível, os conteúdos principais foram 

segmentados de forma hierarquizada em três blocos de 

conhecimentos (Figura 11), sendo eles: MR (Ralational Model); 

DDL (Data Definition Language) e; DML (Data Manipulation 

Language). 

 

Figura 11. Modelo de um Curso Básico de SQL 

A modelagem da estrutura híbrida do “Curso Básico de SQL” foi 

discutida em reunião (Brainstorming) por um time de 

especialistas formado por professores da UDESC (conteudistas). 

Após concluída a etapa de estruturação, os conteúdos foram 

inseridos em cada um dos conceitos sequenciais ou matriciais, 

respeitando o contexto de cada dimensão e seus graus. As 

avaliações (múltiplas escolhas ou dissertativas) foram também 

incluídas em cada conceito. 

5.1.1 Ralational Model (MR) 
Durante o processo de modelagem do curso, observaram-se 

diferentes graus de dificuldades para os conceitos sequencias já 

definidos para o 1º Nível. Entendeu-se que o conceito sequencial 

‘MR’ seria o mais simples e básico dos três, tendo visto que se 

trata de conteúdos introdutórios. Sendo assim, não foi necessária a 

estruturação de um 2º Nível para o conceito sequencial ‘MR’, 

entretanto se houvesse tal necessidade, certamente seria uma 

estrutura hierárquica.  

5.1.2 Data Definition Language (DDL) 
Seguindo com o processo de pré-autoria, ficou evidente a 

aplicabilidade do MEH na modelagem dos conceitos sequenciais 

‘DDL’ e ‘DML’, devido sua característica “exploratória” entre 

dimensões e graus de conhecimentos distintos.  

Ou seja, o MEH permite ao aprendiz a exploração de uma 

estrutura sugerindo alternativas ou possibilidades de aprendizado. 

Entretanto vale ressaltar que cabe ao aprendiz decidir o caminho 

(ou sequência de conceitos matriciais) de acordo com seu estilo 

cognitivo de aprendizagem, o que caracteriza a flexibilidade 

atribuída pelo MEH. 
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Mediante tal definição e de acordo com o time de especialistas, o 

conceito sequencial ‘DDL’ foi fragmentado e estruturado visando 

atender aos requisitos do MEH. 

O conceito ‘DDL’ foi inicialmente distribuído em 2 dimensões de 

habilidades e 10 graus de dificuldades. A quantidade de conceitos 

matriciais é obtida pela multiplicação entre os graus de cada 

dimensão. Nesse caso, o conceito DDL possuiu um total de 21 

conceitos matriciais (3 x 7). Diante dessa quantidade de conceitos 

matriciais, entendeu-se necessária a aplicação do procedimento 

definido por Pietra [2], onde foi elaborado um fluxograma a fim 

de se obter um MEH viável.  

O fluxograma definido visa otimizar e simplificar propostas de 

conteúdo de um MEH por agrupar conceitos similares ou por 

descartar conceitos dispensáveis [2]. De acordo com o autor esse 

procedimento é interessante e contribui para melhorar a qualidade 

dos cursos inicialmente projetados. 

Submetendo o MEH completo ao fluxograma, se obtém como 

resultado o MEH viável, ou seja, uma estrutura simplificada do 

MEH completo. O resultado se encontra na Figura 12. 

 

MEH COMPLETO Fluxograma MEH VIÁVEL 

Dimensão: Actions  Dimensão: Actions 

Create  Create 

Drop  Drop 

Alter  Alter 

Dimensão: Structures  Dimensão: Structures 

Table, key, Domain e 

Index 

 Fundamentals 

Views  Views 

Function, Trigger  Function/Trigger 

Figura 12. Dimensões do conteúdo DDL 

 

Após a execução do procedimento proposto por Pietra [2], o 

conceito sequencial ‘DDL’ continua contendo 2 dimensões de 

habilidades, porém a otimização foi na quantidade de graus, 

reduzindo de 10 para 6 graus de dificuldades. Partindo desse novo 

cenário, multiplicando os graus da dimensão ‘Actions’ pelos graus 

da dimensão ‘Structures’, o resultado obtido é um total de 9 

conceitos matriciais (3 x 3), organizados conforme Figura 13. Ou 

seja, o percentual de redução foi 57%, sem perder conteúdo. 

Completado o procedimento de pré-autoria, obtém-se o MEH 

viável para o conceito sequencial ‘DDL’ onde sua exploração será 

evolutiva.  

 

 

Figura 13. MEH do conteúdo de DDL 

5.1.3 Data Manipulation Language (DML) 
De acordo com o time de especialistas, o conceito sequencial 

‘DML’ foi fragmentado e estruturado visando atender aos 

requisitos do MEH. O conceito ‘DML’ foi distribuído em 3 

dimensões de habilidades e 22 graus de dificuldades, os quais são 

descritos na Figura 14.  

Multiplicando os graus das dimensões ‘Actions’, ‘Structures’ e 

‘Bundle Actions’ do conceito sequencial ‘DML’, o resultado 

obtido é um total de 264 conceitos matriciais (3 x 11 x 8). Diante 

dessa quantidade de conceitos matriciais, tornou-se novamente 

necessária a aplicação do procedimento definido por Pietra [2] 

visando a simplificação e redução de conceitos matriciais. Note 

que para esse caso foi possível reduzir tanto a quantidade de 

dimensões como também de graus, sem perda de conteúdo. 

Partindo desse novo cenário, multiplicando os graus da dimensão 

‘Actions’ pelos graus da dimensão ‘Controls/Restriction’, o 

resultado obtido é um total de 16 conceitos matriciais (4 x 4), 

conforme pode ser notado na Figura 14, ou seja, um percentual de 

redução de 94%.  

MEH COMPLETO Fluxograma MEH VIÁVEL 

Dimensão: Actions  Dimensão: Actions 

Insert  Insert 

Delete  Delete 

Update  Update 

Dimensão: Bundle 

Actions 

 

Bundle 
Joins, Distint, Where, 

Order by, Group by e 

Having 

 

Select e From  

Dimensão: 

Controls/Restriction 

 Dimensão: 

Controls/Restriction 

Column e Table  Statement 

Operators 

(Comparison, 

Atithmetc e Logical), 

Like e Between 

 

Operators 

Subquery, (In, Any, 

All e Exist) e  Is null 

 Subqueries 

Agregation  Agregation 

Figura 14. Dimensões do conteúdo DML 

 

Note que tanto os graus de dificuldades como também as 

dimensões de habilidades foram agrupadas de acordo com a 

similaridade do seu contexto, o que justifica o percentual de 

redução muito superior nesse caso.  

Tendo completado o procedimento de pré-autoria para obter o 

MEH viável para o conceito sequencial ‘DML’, note na Figura 15 

a formação dos conceitos matriciais a partir do cruzamento entre 

os graus de cada dimensão. Além disso, os graus (agrupados) 

foram posicionados de acordo com os níveis de dificuldades 

estabelecidos durante a modelagem, o que caracteriza uma 

exploração evolutiva. 
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Figura 15. MEH do conteúdo DML 

 

5.2 Protocolos de Testes 

Para a validação do conceito de integração entre modelos de RCE 

e homologação do sistema foram elaborados protocolos, sendo o 

primeiro referente à navegação do aprendiz em um curso, e o 

segundo referente à navegação do educador na autoria de um 

curso.  

Como forma de medir a satisfação dos usuários com uso do 

sistema MEH2-RECE selecionou-se a escala Likert, devido ser a 

escala mais utilizada em pesquisas de opinião. Por meio dessa 

escala foi possível especificar itens (afirmações), além de níveis 

de concordância para cada afirmação, sendo 1 para “Discordo 

totalmente”, 2 para “Discordo parcialmente”, 3 para “Indiferente”, 

4 para “Concordo parcialmente”, e 5 “Concordo totalmente”. 

Além disso, visando enriquecer e complementar a pesquisa foram 

incluídas 3 questões de respostas livres, possibilitando ao 

respondente descrever pontos adicionais aos definidos na escala 

Likert de cada perfil. As questões definidas foram as seguintes: 

Descreva os pontos que você mais gostou do sistema durante a 

realização do curso; Descreva os pontos que você menos gostou 

do sistema durante a realização do curso e; Quais suas sugestões 

de melhoria do sistema. 

5.2.1 Protocolo de navegação como aprendiz 
Foi elaborado um protocolo de navegação como aprendiz, o qual 

permitiu acesso de usuários ao “Curso Básico de SQL” mediante 

matrícula. O protocolo contemplou desde o cadastramento de um 

novo usuário e matrícula no “Curso Básico de SQL”, até a 

navegação pelo curso mediante acesso aos conteúdos inseridos 

nos conceitos sequenciais e matriciais, além de submissão de 

avaliações. 

5.2.2 Protocolo de navegação como educador  
O protocolo de navegação como educador contemplou desde o 

cadastramento de um novo usuário, até a navegação pela 

ferramenta de autoria de curso, onde foi possível a criação de uma 

estrutura e posteriormente inclusão de conteúdos nos conceitos 

sequenciais e matriciais, além de avaliações. 

5.3 Resultados 

Depois de concluída a execução dos protocolos, os usuários foram 

convidados a responder um questionário de satisfação, o que 

gerou subsídios significativos para conclusão desse projeto. Os 

resultados (média das respostas obtidas) podem ser observados 

nas Tabelas 3 e 4 referente a cada protocolo. 

Os protocolos foram enviados para execução de 17 candidatos, 

dentre professores, alunos e profissionais da área de Tecnologia 

da Informação. Desse universo, 5 candidatos responderam com 

seus feedbacks. Os 5 respondentes executaram tanto o protocolo 

referente a autoria de cursos (perfil Educador) como também o 

protocolo relacionado a participação em cursos (perfil Aprendiz). 

Dentre os respondentes, estão: 2 alunos de mestrado da UDESC, 

1 doutor/professor da UDESC e 2 profissionais da área de TI, 

graduados pela UDESC. 

Em avaliação as respostas obtidas sobre a execução do protocolo 

referente à “participação em um curso” (Aprendiz), foi possível 

notar um resultado positivo de forma geral, pois o MEH2-RECE 

obteve nota 4 (concordo parcialmente) como média no item a.10 

referente a satisfação geral do sistema. 

Os itens a.1, a.2 e a.6 obtiveram nível 4, o que permite afirmar 

que a navegação (layout das telas e sequência de telas) pelo 

“Curso Básico de SQL” foi claramente compreendida pelos 

aprendizes, ou seja, os conteúdos, sejam eles “conceitos 

sequenciais” ou “conceitos matriciais”, de “1º Nível” ou “2º 

Nível” foram representados de forma inteligível independente da 

estrutura utilizada, o que denota que para os aprendizes a 

estruturação do curso com dois modelos de RCE ficou 

transparente. Além disso, nota-se pelo resultado obtido no item 

a.8, que o sistema foi considerado de fácil utilização, o que 

compreende desde o cadastramento de um novo usuário, matrícula 

em um determinado curso e a navegação pelo conteúdo do curso. 

Tabela 3. Aprendiz: Atributos medidos e resultados 

Atributos  

(n = 5) 

Likert 

(média) 

a.1. Os layouts das telas foram de fácil entendimento: 4 

a.2. A sequência de telas foi de fácil entendimento: 4 

a.3. A quantidade de informação mostrada na tela foi adequada: 4 

a.4. As informações estavam organizadas: 4 

a.5. Esteve informado sobre onde estava e o que estava fazendo: 4 

a.6. Como avalia a navegação pelo curso de SQL: 4 

a.7. Como avalia sua aprendizagem sobre o conteúdo do curso: 3 

a.8. Como avalia sua aprendizagem na utilização do sistema: 4 

a.9. Não ocorreram falhas durante seu uso: 5 

a.10. Qual a sua satisfação em relação ao uso do sistema: 4 

 

Alguns respondentes apontaram como ponto positivo o fato de 

existirem opções (ou caminhos alternativos) para exploração dos 

conteúdos, porém indicaram que em alguns momentos o aumento 

de dificuldade não ficou evidente no “Curso Básico de SQL”, o 

que indica que o processo de pré-autoria desse curso precisa ser 

melhorado (modelagem). Como observado no item a.7 o grau de 

aprendizagem foi abaixo do esperado. 

Alguns respondentes apontaram como pontos positivos o acesso 

rápido aos conteúdos e avaliações, além da disposição das 

funcionalidades na tela, que pode ser observado pelos itens a.3 e 

a.4. Ressaltaram também o fato de que durante a utilização do 

sistema não ocorreram falhas. Além disso, pontos adicionais 

foram destacados pelos respondentes, tais como: ótimo 

desempenho de carregamento das informações, áreas e elementos 

de navegação bem definidos, a organização estrutural do curso 

facilita o aprendizado, avaliações rápidas com feedback 
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automático ao usuário e Interface clara e direta, não deixando 

dúvidas no que se deve fazer. 

Com relação à execução do protocolo referente à “autoria de 

curso” (perfil Educador) o resultado geral obtido também foi 

positivo, pois o MEH2-RECE obteve nota 4 (concordo 

parcialmente) como média no item b.10 referente a satisfação 

geral do sistema. 

Tabela 4. Educador: Atributos medidos e resultados 

Atributos (n=5) Likert 

(média) 

b.1. Os layouts das telas foram de fácil entendimento: 4 

b.2. A sequência de telas foi de fácil entendimento: 3 

b.3. A quantidade de informação mostrada na tela foi adequada: 4 

b.4. As informações estavam organizadas: 3 

b.5. Esteve informado sobre onde estava e o que estava fazendo: 3 

b.6. Como avalia a navegação durante a autoria do curso: 4 

b.7. Como avalia o grau de dificuldade na estruturação do curso: 3 

b.8. Como avalia sua aprendizagem na utilização do sistema: 4 

b.9. Não ocorreram falhas durante seu uso: 5 

b.10. Qual a sua satisfação em relação ao uso do sistema: 4 

 

Os itens b.1 e b.6 obtiveram nível 4, ou seja, o layout e a 

navegação nas telas (de forma individualizada) foi considerado 

satisfatória correspondendo às expectativas dos educadores, 

porém durante o processo de autoria os respondentes mostraram-

se indiferentes quanto a sequência lógica entre as telas e a 

organização das informações contidas nelas (itens b.2 e b.4), além 

de alegarem que nem sempre estiveram informados pelo sistema 

sobre a etapa do processo de autoria em que se encontravam (item 

b.5). Entretanto, nota-se pelo resultado obtido no item b.8, que de 

uma maneira geral, o sistema foi considerado de fácil utilização 

no que diz respeito a autoria de cursos. 

Durante o processo de autoria de conceitos matriciais alguns 

educadores sentiram dificuldades (item b.7), o que segundo eles 

próprios, justificam-se em razão de não estarem plenamente 

familiarizados com o conceito do MEH. Pode-se afirmar que não 

pareceu ser transparente ao educador a estruturação de conceitos 

sequenciais e matriciais, sendo o último mais complexo que o 

primeiro. Entretanto, na segunda etapa da autoria, a inserção de 

conteúdos e avaliações é efetuada de forma homogênea 

independente da estrutura do conceito. 

Alguns respondentes apontaram como pontos positivos a 

facilidade de configurar a estrutura previamente modelada (níveis, 

modelos de RCE, etc.) além da possibilidade de conferir o 

resultado. Outra questão positiva apontada foi o fato do MEH2-

RECE possuir um layout agradável com a quantidade de 

informações adequada, evitando poluição visual. Ressaltaram 

também o fato de que não se depararam com falhas de sistema 

durante sua utilização, o que pode ser constatado pelo item b.9. 

Além disso, pontos adicionais foram destacados pelos 

respondentes, tais como: processo intuitivo (passo a passo) para 

criação da estrutura do curso, facilidade em criar cursos com mais 

de um nível e/ou dimensões e agilidade na inserção de conteúdos 

por meio de upload de arquivos. 

Mediante a avaliação referente aos resultados obtidos por meio da 

execução dos protocolos, conclui-se que o conceito proposto pelo 

MEH2-RECE referente à estruturação e navegação de cursos 

técnicos com base na integração de modelos de RCE é relevante e 

atende aos objetivos do projeto, trazendo benefícios a EAD. 

6. CONCLUSÃO 
Por meio desse estudo comparativo foram identificadas 

características inerentes a Representação de Conteúdos 

Educacionais (RCE) técnicos ligadas ao Modelo de Estrutura 

Hierárquica e ao MEH. O Modelo de Estrutura Hierárquica 

ganhou destaque devido a sua estruturação simples e fácil 

entendimento. Já o MEH, devido a sua estruturação inovadora em 

múltiplas dimensões, a qual permite uma exploração ortogonal e 

flexível do conteúdo. A pesquisa, bem como o estudo de 

ambientes E-Learning, os quais utilizam uma estrutura baseada 

em diferentes modelos de RCE, embasaram o projeto e 

implementação do MEH2-RECE, que alcançou a integração 

devido a divisão estrutural em níveis, sendo flexível a combinação 

entre os modelos.  

Após a implementação do MEH2-RECE, efetuou-se uma 

validação, tanto conceitual referente a integração entre modelos 

de RCE, o que englobou a modelagem e autoria do conteúdo do 

“Curso Básico de SQL (DDL e DML)”, quanto funcional, que 

verificou o funcionamento adequado dos recursos projetados. 

Durante o processo de modelagem (pré-autoria) de um curso, duas 

macro etapas que envolvem a utilização do MEH no MEH2-RECE 

merecem destaque, sendo elas; o entendimento e o planejamento 

do MEH e depois seu registro no sistema. O MEH2-RECE não 

permite que o planejamento seja feito no próprio ambiente, 

exigindo que a etapa de planejamento e elaboração do MEH 

viável ocorra antes do registro no sistema. Durante o processo de 

autoria do curso, destaca-se portanto, a divisão lógica entre a 

configuração estrutural (Etapa 1) e a inserção de conteúdos e 

avaliações (Etapa 2), o que diminui a complexidade do processo 

de autoria. Além disso, o MEH2-RECE permite a autoria 

conjunta, ou seja, autor e coautores podem trabalhar na criação de 

um mesmo curso. Vale ressaltar que após a publicação do curso 

pelo autor, cada coautor será responsável por gerir sua turma de 

forma independente. 

Com o “Curso Básico de SQL (DDL e DML)”, seu conteúdo foi 

inserido no MEH2-RECE visando explorar as características 

do ambiente. Destaca-se sua representação visual por meio de um 

mapa colorido, se tornando atraente e intuitivo aos usuários. 

Porém, vale lembrar que a representação visual está limitada ao 

espaço web 2D.  

Como forma de obter feedbacks sobre o sistema, conteúdo do 

curso e principalmente sobre o modelo híbrido, foram 

desenvolvidos protocolos de navegação, sendo eles referentes a 

autoria (perfil de Educador) e participação em cursos (perfil de 

Aprendiz). O resultado obtido releva que o sistema correspondeu 

às expectativas, pois dentre 20 requisitos avaliados, 15 obtiveram 

nota 4 em uma escala de 1 a 5 (acima da média). 

Além disso, algumas características positivas foram destacadas 

polos respondentes, tais como, o acesso rápido aos conteúdos e 

avaliações independentemente do nível estrutural (1º ou 2º Nível) 

e a exploração do curso por diferentes caminhos. Vale salientar 

que os respondentes não notaram diferenças quanto a navegação 

entre conceitos, sejam matriciais (MEH) ou sequenciais (Estrutura 

Hierárquica). 
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Mediante aos resultados, pode-se afirmar que a integração 

possibilitou compensar a limitação do Modelo de Estrutura 

Hierárquica no tocante a representação de conteúdos técnicos com 

as características e benefícios do Modelo de Espaços de 

Habilidades (MEH), bem como compensar a complexidade do 

MEH com a estruturação simplificada do Modelo de Estrutura 

Hierárquica.  

Por fim, conclui-se que o MEH2-RECE contribui para consolidar 

e divulgar o MEH como alternativa para RCE, e também 

representa uma prova de conceito quanto a viabilidade e utilidade 

em integrar os modelos de RCE MEH com o tradicional modelo 

de estrutura hierárquica, cuja flexibilidade resultante pode ser 

implementada em outros AE mais populares. 

Trabalhos futuros incluem a avaliação da usabilidade do MEH2-

RECE sob o ponto de vista dos aprendizes e avaliar formas de 

facilitar o gerenciamento de turmas do usuário administrador do 

sistema. 

7. AGRADECIMENTOS 
Os autores gostariam de agradecer aos participantes das 

avaliações efetuadas no MEH2-RECE, bem como aos professores 

Avanilde Kemczinski, Carla Diacui Medeiros Berkenbrock e 

Fabiano Baldo pelas valiosas contribuições exaradas ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho. 

8. REFERÊNCIAS 
 

[1] Santibañez, M. R. F; Saotome, O; Cunha, A. M. Um Sistema 

Hipermídia Adaptativo para o Ensino de Engenharia Baseado 

em Mapas Conceituais e Redes Bayesianas. In: XXXI 

Cobenge, 2003, Rio de Janeiro. COBENGE 2003. p 10. 

2003. 

[2] Pietra, M. L. Modelo de Espaço de Habilidades para 

Representação de Conteúdos Educacionais na WEB. 

Trabalho de Conclusão de Curso. Bacharelado em Ciência da 

Computação – UDESC. p. 100. 2008. 

[3] Rodriguez, Luiz Carlos E. ; Nobre, Silvana R. Base de dados 

relacional. Apostila do Instituto de Pesquisa e Estudos da 

Universidade de São Paulo. p. 53. 2002. 

[4] Hounsell, M. S. ; Silva, David Daniel e Kemczinski, 

Avanilde. Espaço de Habilidades, Um Modelo de Software 

Educativo. In: Global Congress on Engineering and 

Technology Education, 2005, Bertioga, SP, Março. 

GCETE´2005 (Editores: Cláudio da Rocha Brito e Melany 

M. Ciampi), v. 1. p. 1648-1652. 2005. 

[5] Batista, M. C. Integração de Modelos de Representação de 

Conteúdos Educacionais. Trabalho de Conclusão de Curso. 

Bacharelado em Ciência da Computação – UDESC. 139 fls. 

2014. 

[6] Webaula. Portal WebAula – Educação sem fronteiras. 2009. 

Disponível em: <http://www.webaula.com.br/>. Acessado 

em: 28 de Maio de 2009. 

[7] Carvalho, G. A. Mapas Conceituais: Uma Análise do uso em 

programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Programa de 

Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

- UFB. p. 150. 2006. 

[8] Eppler, M. J. A Comparison between Concept Maps, Mind 

Maps, Conceptual Diagrams, e Visual Metaphors as 

complementary tools for knowledge construction and 

sharing. JOURNALS Palgrave Macmillan. University of 

Lugano - USI. p. 1-9. 2006. 

[9] Buzan, T., (2005) “Mind Maps. The New Master Memory 

Technique”. Buzan’s Brain Bytes. BBC Open Minds [En 

línea], Buzan Centres. Disponível em: 

<http://www.open2.net/openminds/GRAPHIC/wk8/detail/bra

inindex.htm>. Acessado em: 9 de Janeiro de 2009 

[10] Berthie, A. (2003) “Mapas mentales”. Conocimiento y 

Sociedad. Disponível em: <http://www.geiuma-

oax.net/trabajosuni/mapas.pdf> Acessado em: 20 Junho de 

2008. 

[11] Berthie, A. (2006) Los Mapas Mentales. Disponível em: 

<http://www.geiuma-oax.net/trabajosuni/mapas.pdf> 

Acessado em: 20 Junho de 2009. 

[12] Sowa J. F., Knowledge Representation: Logical, 

Philosophical, and Computational Foundations, Brooks Cole 

Publishing Co., Pacific Grove, CA. Agosto, 1999.  

[13] Rincon, A. M. Implementação de uma Ferramenta Gráfica 

para Construção de Hiperdocumentos Educacionais 

Baseados em Grafos Conceituais e sua Conversão para o 

Formato XML. Trabalho de Conclusão de Curso. 

Bacharelado em Sistemas de Informação – ULBRA. p. 5. 

2004. 

[14] Fagundes, M. S. Integrando Modelo BDI e Redes 

Bayesianas. Dissertação de Mestrado - Instituto de 

Informática, Porto Alegre, UFRGS. 2007. 

[15] Santos, E. R; Fagundes, M. S; Vicari; R. M. An Ontology-

Basead Approch to Interoperability for Bayesian Agents. In: 

International Conference On Autonomous Agents And 

Multiagent Systems, 2007, Honolulu, Hawaii. Proceedings… 

New York: ACM, 2007. 

[16] Fernandez, A. P. Representação e Acesso a Objetos de 

Aprendizagem no Sistema ROSA: Uma Abordagem em 

Topic Maps. Instituto Militar de Engenharia. Mestrado em 

Sistemas e Computação – Exército Brasileiro. Rio de 

Janeiro. p. 152. 2004.   

[17] Freitas, V. Autoria Adaptativa de Hipermídia Educacional. 

Dissertação de Mestrado. Instituto de Informática – 

Programa de Pós-Graduação em Computação – UFRGS. P. 

101. 2003. 

[18] ADAPTWEB. Adaptive web-based courseware. 2002. 

Disponível em: <http://adaptweb.sourceforge.net>. Acessado 

em: 28 de Janeiro de 2009. 

[19] Gasparini, I. Interface adaptativa no ambiente AdaptWeb: 

navegação e apresentação adaptativa baseada no modelo do 

usuário, pg. 20-33, 48-66. Dissertação apresentada a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 

2003.  

[20] Oliveira, J. P. M; Muñoz, L. S; Freitas, V. AdaptWeb: an 

Adaptive Web-based ourseware. Instituto de Informática – 

UFRGS-PPGC. 2004. 

 

 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

166

Análise Comparativa das Interações dos Usuários em 
Grupos de Disciplinas Utilizando Métricas de ARS 

Anderson Felinto Barbosa 
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG 

Laboratório de Sistemas de Informação - LSI 
Campina Grande, Paraíba, Brasil 

anderson@copin.ufcg.edu.br 

Isabel Dillmann Nunes 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA 
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 

Campina Grande, Paraíba, Brasil 

beldillnunes@gmail.com

 
ABSTRACT 

The modality of online education, as well as the classroom 

teaching mode, requires that students are motivated to participate 

and interact with the learning environment and resources available 

to them. In this context, this paper describe a comparative analysis 

of the interactions made by participants in a subject’s groups in 

the Online Learning Environment MOODLE forum and Facebook 

Groups aiming to identify the environment that provides greater 

effectiveness in interactions among users. To measure the 

behavior of the interactions, the groups make was considered as 

social networks, and were applied metrics of Social Network 

Analysis: Density degree and Centrality degree. The results 

showed that both presents low density environments, featuring a 

low number of interactions between the participants, on the other 

hand, there are participants who present superiority in relation to 

the number of interactions made or received for they.  

RESUMO 
A modalidade de educação online, assim como a modalidade 

ensino presencial, necessita de que os alunos estejam motivados 

para participar e interagir com o ambiente de aprendizagem e 

recursos disponibilizados para ele. Neste contexto, este artigo 

apresenta uma análise comparativa das interações realizadas por 

participantes em grupos de disciplinas formadas no fórum do 

Ambiente de Aprendizagem Online MOODLE e no Facebook 

Groups com o objetivo de identificar qual o ambiente que 

apresenta maior efetividade nas interações entre os usuários. Para 

mensurar o comportamento das interações, os grupos formados 

foram considerados como Redes Sociais, aos quais foram 

aplicadas as métricas de Análise de Redes Sociais: Density degree 

e Centrality degree. Os resultados obtidos apontaram que ambos 

os ambientes apresentaram baixa densidade, caracterizando um 

baixo número de interações entre os participantes, por outro lado, 

verificou-se a existência de alguns participantes que se destacaram 

em relação ao número de interações realizadas ou recebidas por 

eles. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

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

– collaborative learning 

 

Termos Gerais 

Performance, Experimentation, Verification, Human Factors  

Palavras-chave 

Educação Online; Interação entre participantes; Rede Social 

Online; Ambiente de Aprendizagem Online. 

 

1. INTRODUÇÃO 
O processo educacional ao longo dos tempos passa por alterações 

em sua estrutura para adequar-se as mais diversas necessidades. 

Tais necessidades podem ser inerentes do próprio processo 

educacional ou decorrentes de fatores externos, por exemplo, 

influências de uma sociedade da informação e conhecimento e, a 

inclusão das Tecnologias da Informação e do Conhecimento (TIC) 

[1]. 

A inclusão das TIC no processo de ensino-aprendizagem 

causaram diversos efeitos, proporcionando o desenvolvimento de 

diferentes pesquisas e aplicações em diferentes contextos. Na 

literatura podem ser encontradas pesquisas que mostram como 

esta utilização pode facilitar e melhorar o processo de 

planejamento instrucional [2], a produção de material instrucional 

[3], a orquestração de atividades instrucionais [4], os sistemas de 

gerenciamento de aprendizagem [5], a avaliação de estudantes [6], 

dentre outras aplicações.  

A TIC aplicada à educação favoreceu também o desenvolvimento 

da aprendizagem mediada por computador, caracterizada pela 

realização de interações síncronas ou assíncronas entre 

professores e alunos por meio de um ambiente conectado à 

internet [7]. Estes ambientes, denominados de Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA) ou Ambientes de Aprendizagem Online, 

são softwares que agregam ferramentas para a criação, tutoria, e 

gestão das atividades normalmente apresentadas em forma de 

cursos [8]. Porém, mesmo com essas funcionalidades alguns 

aspectos devem ser observados para que se obtenha efetividade no 

processo educacional, são eles: comunicação, interação e 

afetividade entre professores e alunos. Tais aspectos representam 

a troca de informações e conhecimento, o comportamento de um 

indivíduo para com o outro e a dinâmica das interações realizadas 

[9]. 

Assim, objetivando a melhoria desses aspectos alguns educadores 

estão propondo a utilização de Redes Sociais Online (RSO) no 

contexto educacional, por exemplo, o Facebook [10], objetivando 

facilitar a comunicação, a interação e o dinamismo na troca de 

informações entre os envolvidos no processo educacional. 

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar o 

comportamento das interações realizadas entre os participantes de 

grupos formados para disciplinas de um curso superior e 
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identificar, no contexto do estudo de caso, qual o ambiente 

apresenta-se mais eficiente. Para isto, foram coletados dados das 

interações realizadas pelos participantes através do fórum do AVA 

MOODLE e Facebook Groups. Posteriormente os dados 

coletados foram submetidos à análises através da aplicação das 

métricas de Análise de Redes Social: Density degree e Centrality 

degree. 

Como resultado, verificou-se através da métrica Density degree 

um baixo número de interações entre usuários em ambos os 

ambientes, caracterizando uma baixa densidade da rede. Por outro 

lado, a aplicação da métrica Centrality degree apresentou em 

ambos os ambientes a existência de usuários que tiveram maiores 

quantidades de interações realizadas e/ou recebidas, 

caracterizando-os como usuários representativos nos grupos 

observados. 

Este artigo está organizado em 7 (sete) seções, incluindo esta 

introdução e as referências utilizadas. As demais seções estão 

organizadas em: na seção 2 é apresentada uma breve 

fundamentação teórica sobre os temas abordados no artigo. Na 

seção 3 é apresentado o estudo de caso realizado. Na seção 4 são 

apresentados os resultados obtidos com a aplicação das métricas 

de ARS. Na seção 5, são discutidos os resultados obtidos através 

do estudo de caso. Por fim, na seção 6, são apresentadas as 

considerações sobre o estudo realizado.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nesta seção é apresentada uma breve fundamentação teórica sobre 

os temas abordados e necessários para o entendimento deste 

artigo. 

2.1 LMS MOODLE 
O MOODLE, acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment", é um Sistema de Gerenciamento de 

Aprendizagem (do inglês, Learning Management System) 

desenvolvido na linguagem PHP (Hypertext Preprocessor) 

bastante utilizado devido suas funcionalidades e distribuição na 

forma de Software Livre sob licença GNU [5]. 

Este LMS ou AVA tem como objetivo permitir que o processo de 

ensino-aprendizagem ocorra através da interatividade, 

privilegiando a construção ou reconstrução do conhecimento 

individualmente ou por colaboração e, a autoria e a aprendizagem 

significativa do aluno. Para tanto, são disponibilizados a 

professores e alunos recursos e atividades para que seja possível o 

alcance dos objetivos propostos [8]. 

De forma geral, os recursos disponibilizados correspondem ao que 

pode ser utilizados por professores para proporcionar suporte para 

a aprendizagem, já as atividades correspondem algumas 

funcionalidades as quais professores e alunos terão que interagir 

[5].  

2.2 Redes Sociais Online  
Redes Sociais Online (RSO ou OSN, do inglês Online Social 

Network) é a representação virtual das interações entre pessoas e 

corresponde a uma representação virtual do que acontece no 

mundo real [11]. Este tipo de rede ganhou evidencia após a 

popularização e sucesso dos sites de redes sociais. Atualmente há 

diversos sites de OSN (Figura 1), direcionado a um público 

específico ou não. 

Estas redes podem compreendidas como estruturas de agregação 

de indivíduos que se relacionam entre si proporcionando um 

espaço propicio para o compartilhamento de ideias, informações e 

valores. Por meio da internet, principal meio de utilizado para 

mediar o contato entre os partícipes, estas redes podem 

proporcionar a formação grupos que tenham objetivos em comum 

e discutir assuntos relevantes para a comunidade [12]. 

 

 

O uso da OSN aplicada à educação cada vez mais está se 

consolidando. Tal consolidação pode ser verificada através do 

desenvolvimento de pesquisas que relacionam aspectos do 

contexto educacional com o ambiente proporcionado pelas OSN 

[11, 14, 15, 16]. Grandes empresas, por exemplo, Google e 

Facebook já apresentam produtos voltados para a educação, por 

exemplo, o Google for Education [17] e Facebook for Education 

[18]. 

2.3 Análise de Redes Sociais 
A Análise das Redes Sociais (ARS ou SNA, do termo inglês 

Social Network Analysis) é uma técnica utilizada para estudar 

padrões de relacionamento através de mapeamentos com base no 

fluxo das informações e das relações existentes entre as partes 

envolvidas. 

Composta por seis elementos (Tabela 1) esta técnica apresenta-se 

como sendo um importante instrumento para estudo dos 

relacionamentos que fomentam o compartilhamento de 

informações e conhecimentos, dado que é possível a identificação 

de indicadores de padrões de relacionamento, contribuindo, assim, 

para a gestão organizacional através da indicação de atores mais 

influentes na rede. 

Tabela 1. Elementos da Análise de Redes Sociais [20] 

Elemento 
Representação 

Ator Indivíduo distinto na rede 

Laço 

Relacional 
Estabelece a ligação entre um par de atores 

Díade Um par de atores e o relacionamento entre eles 

Tríade 
Um grupo de três atores e os relacionamentos 

entre eles 

Subgrupo 
Subconjunto de atores de uma rede e os 

relacionamentos entre eles 

Grupo Um conjunto finito de atores 

Relação  Coleção de laços de um tipo específico de atores 

2.3.1 Métricas de Análise de Redes Sociais 
As métricas de ARS são indicadores utilizados para mensurar os 

relacionamentos existentes entre atores da rede social. A 

utilização dessas métricas varia de acordo com o objetivo da 

observação, podendo de ser aplicadas de forma individual ou 

Figura 1. Exemplos de Redes Sociais Online [13] 
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coletiva. No contexto dessa pesquisa for

métricas: Density degree e Centrality degree

A métrica de Density degree foi selecionad

verificar o grau de densidade das redes forma

a proporção das ligações realizadas pelo

quantidade total de ligações possíveis (NR

dessa métrica é apresentado em porcentag

proporção deve ser multiplicado por 100, con

Density_degree = [(NR/NRP)*10

No contexto educacional o índice de densidad

ou não uma participação efetiva dos atores n

dado que o percentual de densidade e qu

realizadas pelos participantes está diretament

A métrica Centrality degree, neste artigo, fo

finalidade de verificar a centralidade de 

identificar a posição que o ator se encontra e

da rede. Esta identificação é realizada nas for

degree, que respectivamente representam

quantidades de laços relacionais realizados p

com o ator investigado (Figura 2) e, os laços

para com outros atores (Figura 3). Desta 

contexto educacional, identificar quais os a

nas redes formadas. 

 
Figura 2.  Exemplo de laços relacionais in

com o ator central 
 

Figura 3.  Exemplo de laços relacionais ou

pelo ator central 
 

3. METODOLOGIA 
No presente trabalho foi realizado um estudo

de dados coletados de disciplinas de um cu

IES brasileira e aplicando as métricas de

anteriormente, conforme modelo apresentado

No MOODLE optou-se por coletar dados 

funcionalidade fórum, um ambiente de t

assíncronas entre os participantes. Já na O

coletados os dados oriundos do uso da funcio

Os dados compreendem as interações 

participantes em ambos os ambientes. Estes

um período de aproximadamente três m

registros referentes à origem das interaç

aqueles que participaram.  

foram selecionadas as 

.  

ada com o objetivo de 

madas, ou seja, calcular 

los atores (NR) com 

RP). Como o cálculo 

agem, logo o valor da 

onforme equação 1:  

100] (1) 

ade pode mostrar se há 

s nos grupos formados, 

uantidade de ligações 

nte relacionado. 

foi selecionada com a 

e cada ator, ou seja, 

 em relação às ligações 

ormas: in-degree e out-

am o somatório das 

s por outros atores para 

ços realizados pelo ator 

ta forma, busca-se no 

 atores mais influentes 

 
in-degree realizadas 

 
ut-degree realizadas 

o de caso utilizando-se 

curso superior de uma 

de ARS identificadas 

do (Figura 4). 

s oriundos do uso da 

 troca de mensagens 

OSN Facebook, foram 

ionalidade grupos.  

 realizadas entre os 

tes foram coletados em 

meses e apresentam 

ações, como também 

Figura 4. Modelo 
 

4. RESULTADOS 
Para uma melhor visualização 

foram criados grafos direcion

entre os participantes (Figuras 5

 

Figura 5.  Grafo das inter
MO

 

Figura 6.  Grafo das inter
MO

 

 
lo da Solução Proposta. 

o da interação entre os participantes, 

onados que apresentam as ligações 

s 5, 6, 7 e 8). 

 
terações na disciplina I – AVA 
OODLE 

 
erações da disciplina II – AVA 
OODLE 
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Figura 7.  Grafo das interações da discip
Groups 

 

Figura 8.  Grafo das interações da discip
Groups 

4.1 Aplicação das Métricas de A

4.1.1 Quantização por Density Degr
A Tabela 2 apresenta os resultados de to

quantização por Density Degree. 

Tabela 2. Quantização por Dens

Rede 
Relacionamentos 

Existentes 
Relacionam

Possíve
Disc. I 

(AVA) 
3 306 

Disc. II 

(AVA) 
8 156 

Grupo I 

(FG) 
23 380 

Grupo II 

(FG) 
15 306 

 

4.1.2 Quantização por Centrality De
Para preservar a identidade dos participante

nomes dos mesmos e atribuído uma nu

crescente aos mesmos. Desta forma, no mom

participantes serão referenciados pela sua num

 
iplina I – Facebook 

 
iplina II – Facebook 

ARS 

gree 
todas as redes após a 

sity Degree 

amentos 
íveis  

Densidade 
da Rede 

 0,98% 

 5,13% 

 6,05% 

 5,88% 

Degree 
tes foram omitidos os 

numeração em ordem 

omento das análises os 

umeração.  

A apresentação dos resultados d

da quantização por in-degree 

simplificar o resultado das inte

os participantes que não realiza

3, 4, 5 e 6, representam respe

Disciplinas I e II do AVA, 

formados através do Facebook G

Tabela 3. Quantização por C

Participante In-d

6 

11 

12 

 

Tabela 4. Quantização por C

Participante In-d

3 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Tabela 5. Quantização por
Faceboo

Participante In-d

2 

3 

4 

6 

7 

9 1

10 

11 

13 

15 

16 

17 

19 

20 

s dessa métrica será realizada através 

 e out-degree. Com o objetivo de 

erações, foram omitidos das tabelas 

zaram interações. Assim, as Tabelas 

ectivamente as redes formadas nas 

, como também os grupos I e II 

k Groups. 

Centrality Degree (Disc I – AVA) 

degree Out-degree 

1 0 

1 2 

1 1 

Centrality Degree (Disc II - AVA). 

degree Out-degree 

0 1 

0 1 

7 0 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

1 1 

or Centrality Degree (Grupo I – 
ook Groups). 

degree Out-degree 

3 2 

0 2 

0 1 

1 2 

1 3 

12 4 

0 1 

0 1 

0 2 

1 1 

0 1 

0 1 

1 1 

4 1 
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Tabela 6. Quantização por Centrality Degree (Grupo II – 
Facebook Groups). 

Participante In-degree Out-degree 

1 0 1 

2 0 2 

5 1 1 

6 9 3 

7 1 0 

9 0 1 

11 0 1 

12 0 1 

14 0 1 

15 1 2 

16 1 4 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Ao analisar os resultados após a quantização por Density Degree 

(Tabela 2), verifica-se que todas as redes apresentam uma baixa 

densidade, o que representa um baixo número de interações 

realizadas quando comparado às quantidades de relações 

possíveis. Porém, mesmo com o baixo número apresentado, as 

interações no Facebook Groups apresentam-se em vantagem 

quando comparada com as interações realizadas no AVA. 

A mensuração por Centrality Degree, na forma in/out-degree, 

apresentou resultados que apontam a existência de participantes 

significativos em todas as redes formadas. Por exemplo, a rede 

formada pelos participantes da Disciplina I do AVA (Tabela 3) 

apresenta o mesmo grau de in-degree para todos os participantes 

que foram interagidos, porém, há um destaque para o participante 

de número 11 que realizou duas interações (out-degree) com 

outros participantes, neste caso, este participante pode ser 

considerado como influente para esta rede. Realidade semelhante 

pode ser verificada na Disciplina II do AVA (Tabela 4), neste 

grupo o participante de número 7 apresenta-se como relevante 

este recebeu sete interações (in-degre) de outros participantes. Já 

quando observado as relações do tipo out-degree, observa-se que 

todos os participantes que interagiram com outro, realizaram 

apenas uma interação. Quando observado os grupos formados 

com os dados do Facebook Groups verifica-se que nestes também 

há casos de participantes significantes, por exemplo, no caso do 

Grupo I (Tabela 5) observa-se que participante de número nove 

apresentou maior significância na quantização por in/out-degree, 

apresentando respectivamente doze e quatro interações. Já o grupo 

II (Tabela 6), diferentemente do resultado apresentado pelo grupo 

I, apresentou diferentes participantes influentes para as 

modalidades in/out-degree, neste caso, os participantes mais 

influentes nas modalidades foram respectivamente o de número 

seis e dezesseis. 

6. CONCLUSÕES 
Os resultados apresentados neste trabalho apontam, de acordo 

com os cenários apresentados, que há uma pequena vantagem a 

favor da utilização da ferramenta Facebook Groups para a 

realização das interações, devido aos números apresentados após 

mensuração utilizando de métricas de ARS já apresentadas na 

seção 4. 

Diversos fatores podem estar relacionados aos resultados 

apresentados e analisados. Fatores como a falta de familiaridade 

com o AVA MOODLE, receio de participação no fórum e, até 

mesmo, a má utilização da funcionalidade fórum pode ter 

impactado negativamente nos resultados oriundos da utilização do 

AVA. Por outro lado, observa-se que as interações realizadas no 

Facebook Groups apresentam-se em maiores números, o que 

mostra que, nos casos apresentados, esse ambiente foi apresentou 

maior eficiência na transmissão de informações. 

Como sugestão para estudos futuros está a análise dos textos 

utilizados nas interações, por meio do uso de Técnicas de 

Linguagem Natural, com o objetivo de verificar a natureza das 

interações realizadas pelos participantes em ambos os ambientes e 

se verificar se o assunto discutido nas interações estão em 

conformidade com o tema que está sendo abordado nas 

respectivas disciplinas. 
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ABSTRACT 
This paper adopts a sociointeractionist perspective about the use 

of Assistive Technologies as mediators of interactional processes 

between deaf and hearing people, related to the construction of 

knowledge through language. Thus, based on previous studies that 

analyzed two Brazilian apps, HandTalk and ProDeaf Móvel, 

which perform automatic translation of Portuguese into Brazilian 

Sign Language (Libras), using animated avatars, we observed 

significant reference, in the individuals’ narratives about fragilities 

associated to the facial expression parameter. Once in Libras we 

also use non-manual elements to effect communication, fragilities 

in the avatars’ animation can result in deficient interactive 

linguistic processes. Therefore, this study presents, in its 

theoretical framework, definitions about non-manual parameters 

in Libras, specifically, for the non-manual negation and 

interrogation expressions, in order to identify the avatars’ 

consistency under study. The analysis conducted allowed us, in 

fact, to identify fragilities, which are in accordance to the 

individuals’ narratives. About this aspect, the results of this study 

indicated guidelines composed of 11 variables of different facial 

expressions with 8 combinations of non-manual movements, 

which can be considered in future implementations. 

RESUMO 
Este artigo adota uma perspectiva sociointeracionista quanto à 

utilização de Tecnologias Assistivas (TAs) como mediadoras dos 

processos de interação entre surdos e ouvintes, no que tange à 

construção de conhecimento por meio da linguagem. Assim, com 

base em estudos anteriores, que analisaram dois aplicativos 

brasileiros, HandTalk e ProDeaf Móvel, os quais realizam 

tradução automática de Língua Portuguesa para Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), observou-se nas narrativas dos sujeitos 

significativa referência a fragilidades quanto ao parâmetro de 

expressão facial dos avatares animados. Posto que a Libras utiliza-

se também de elementos não-manuais para efetivar a 

comunicação, fragilidades na animação dos avatares podem 

resultar em processos linguísticos interativos deficitários. Deste 

modo, este estudo apresenta, em seus pressupostos teóricos, 

definições acerca dos parâmetros não-manuais em Libras, 

especificamente, quanto às expressões de negação e interrogação, 

com vistas a identificar a consistência dessas nos avatares em 

questão. A análise realizada permitiu identificar fragilidades, que 

vão ao encontro das narrativas dos sujeitos. Frente a isso, os 

resultados deste estudo indicaram diretrizes compostas por 11 

variáveis de diferentes expressões faciais com 8 combinações de 

movimentos não-manuais, as quais podem ser consideradas em 

futuras implementações. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
J.5 [Computer Applications]: Arts and Humanities - 

Architecture, Language translation and Linguistics. 

Termos Gerais 
Performance, Design, Human Factors, Languages, Theory 

Palavras-Chave 
Libras, Expressões Faciais, Tradução Automática, Tecnologia 

Assistiva, Inclusão Sociodigital. 

1. INTRODUÇÃO 
A linguagem, em geral, e a fala, em particular, desempenham 

papel fundamental no desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores [39]. É também por meio da língua que ocorrem os 

processos de socialização, elementos fundamentais da 

constituição humana, inerentemente associados aos processos de 

interação. Sendo assim, barreiras na comunicação podem resultar 

em processos de interação deficitários e contribuir para a 

segregação social [40].  

Uma barreira na comunicação pode ser vivenciada por sujeitos 

pertencentes às minorias linguísticas, como é o caso das pessoas 

surdas. Uma série de movimentos históricos [10, 15] caracterizou 

a exclusão e/ou a inclusão da pessoa surda na sociedade, desde a 

segregação, passando pelo oralismo, à comunicação total até o 

atual bilinguismo, que oficializa a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) como língua materna da pessoa surda [5].  

A dificuldade de comunicação entre surdos e ouvintes, por 

barreiras linguísticas, sobretudo na perspectiva de uma sociedade 

que se propõe a ser inclusiva, acaba por ser um obstáculo na 

socialização e no desenvolvimento da pessoa surda [30]. Embora 

exista também no Brasil regulamentação com relação aos espaços 

e atividades em que é assegurado ao surdo o direito ao serviço de 

tradução por um intérprete humano [6], é sabido que estes 

profissionais ainda não estão presentes na maioria das situações 

em que são necessários.  

É neste contexto imperativo da inclusão da pessoa com 

deficiência em todos os ambientes sociais [34, 26], da adoção da 

Libras como língua materna e principal do surdo e da deficiência 

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. 

XXXXXXXXXXXXX – As informações serão preenchidas no proceso de 

edição dos Anais. 
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no oferecimento do serviço de tradução por meio de intérpretes 

humanos que se delineiam espaços favoráveis para o 

desenvolvimento de aplicações que sejam capazes de mediar as 

relações entre sujeitos surdos e ouvintes e/ou com ambientes e 

suportes apoiados no uso de língua oral e escrita. 

Nessa perspectiva, identificou-se no ano de 2013, o surgimento no 

mercado brasileiro de aplicativos para dispositivos móveis, de 

duas importantes ferramentas, ambas voltadas para a inclusão 

social: ProDeaf Móvel e HandTalk. Esses aplicativos são gratuitos 

e realizam traduções automáticas de palavras, termos e pequenas 

frases da Língua Portuguesa para Libras, por meio de um avatar 

animado. Ambos foram originados a partir de pesquisas realizadas 

em universidades do nordeste brasileiro - Universidade Federal de 

Pernambuco (ProDeaf Móvel) e Universidade Federal do Alagoas 

(HandTalk). 

Uma vez tendo realizado, em estudos anteriores [11, 37], a análise 

das funcionalidades desses aplicativos, assim como a verificação 

de sua validade social inclusiva, junto a sujeitos surdos e ouvintes 

inseridos no Curso de Formação Continuada de Professores em 

Tecnologias de Informação e Comunicação Acessíveis, 

identificou-se, por meio das narrativas destes sujeitos, a premissa 

de que as expressões faciais, não-manuais, dos avatares animados 

das referidas ferramentas apresentavam fragilidades. Levando em 

consideração que essas expressões são, muitas vezes, 

imprescindíveis para decodificação da sinalização da Libras [12, 

29, 31], observou-se a necessidade de realizar o presente estudo. 
Desta maneira, propõe-se, nos pressupostos teóricos, uma 

perspectiva sociointeracionista do desenvolvimento linguístico 

dos sujeitos apoiada na tecnologia, em caráter inclusivo, e, em 

seguida, tendo em vista a problemática anteriormente identificada, 

a descrição do que entende-se por parâmetros não-manuais da 

Libras, no que concerne às marcações de negação e interrogação. 

Após essas postulações, realiza-se um levamento de aplicativos 

que se assemalham às ferramentas HandTalk e ProDeaf Móvel, 

quanto às suas características, com vistas a verificar a 

possibilidade de analisar não apenas esses, sob o viés aqui 

proposto. Essa estratégia metodológica tem por objetivo verificar 

se a fragilidade quanto às expressões não-manuais se fazem 

presentes apenas nos sistemas já estudados, na ocasião, sob outra 

perspectiva, ou se trata-se de uma característica geral.  

Ao definir quais os aplicativos cujos avatares seriam analisados, 

propôs-se, inicialmente, a observação de suas expressões 

emotivas, a fim de perceber o processo de sinalização dos avatares 

em caráter de construção semântica. Posteriormente, observou-se 

a manifestação de expressões não-manuais negativas e 

interrogativas dos mesmos em caráter sintático. O desempenho 

dos avatares nestes contextos foi então comparado aos 

pressupostos que definem o conjunto de expressões não-manuais 

intrínsecas a tais estruturas linguísticas. Tal dinâmica permitiu a 

elaboração de considerações acerca das fragilidades apresentadas 

pelos avatares no que concerne aos elementos não-manuais 

enquanto marcadores semânticos e sintáticos fundamentais da 

Libras, bem como a elaboração de diretrizes que possam ser 

futuramente utilizadas em modelos computacionais, os quais 

façam uso de avatares animados no proceso de tradução 

automática da Língua Portuguesa para a Libras. O presente artigo 

está divido em: 1) Introdução; 2) Pressupostos teóricos; 3) 

Metodologia; 4) Análise; e 5) Considerações finais.  

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
Este estudo concebe em sua base epistemológica os pressupostos 

da teoria sócio-histórica [38, 39], no que diz respeito à utilização 

e elaboração de estratégias e recursos que possibilitem a 

compensação das limitações decorrentes da deficiência. A 

superação das condições sociais de desvalia decorrentes dessa 

depende da adequação dos contextos sociais, com vistas  ao 

estabelecimento de interações equânimes, mesmo que a 

deficiência, em si, permaneça inalterada [38]. Portanto, não são as 

alterações físicas ou sensoriais que se mostram restritivas, mas a 

inequidade das estruturas sociais. Neste tocante, no que se refere 

aos sujeitos surdos, um contexto social favorável é aquele em que 

esses realizam plenamente suas interações linguísticas [30]. 

Barreiras de ordem comunicacional entre surdos e ouvintes 

podem interferir na interação entre esses sujeitos e inibir 

processos inclusivos. Segundo a Lei nº 12.319, art.6º [6] é 

assegurado ao surdo o direito de ter a seu dispor um Tradutor-

Intérprete de Libras em contextos como: a) processos seletivos 

para cursos na instituição de ensino e nos concursos públicos; b) 

atividades em instituições de ensino e repartições públicas; e c) 

em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou policiais. 

No entanto, ainda que tais direitos estivessem plenamente 

assegurados, as pessoas, de modo geral, interagem em diversas 

outras situações que não apenas aquelas listadas no texto da lei. 

O presente estudo parte da premissa de que toda a atividade 

humana é mediada por ferramentas, sendo essas gradualmente 

incorporadas e que, por sua vez, alteram as práticas interacionais. 

Para isso, compreende-se segundo Warschauer [40], que “as 

ferramentas não penas facilitam a ação que poderia ter ocorrido 

sem elas, mas, ao serem incluídas no processo comportamental, 

alteram o fluxo e a estrutura das funções mentais”. A essa 

perspectiva associam-se também os estudos relacionados à área da 

Tecnologia Assistiva (TA) [3, 16, 24], ferramentas ou serviços 

utilizados no auxílio ao desempenho funcional de atividades, 

contribuindo assim para proprocionar às pessoas com deficiência 

maior qualidade de vida, independência e inclusão social. 

Neste sentido, evidencia-se o potencial social e inclusivo de 

ferramentas automáticas de tradução da Língua Portuguesa para a 

Libras, na medida em que estas facilitam a interação entre surdos  

e ouvintes, compensando as diferenças de ordem comunicativa,  

contribuindo assim para o estabelecimento da plena validade 

social da pessoa surda. Para além do aspecto social, tais recursos 

contribuem ainda para a concretização da autonomia e da 

intimidade da pessoa surda, quando da interação com ambientes 

caracterizados pelo uso do português escrito [11; 37]. Desta 

forma, visando corroborar o papel das tecnologias na vida e na 

constituição dos sujeitos, este estudo apoia-se em uma inferência 

de Lévy [20], que afirma: 

(...) não basta estar na frente da tela de um computador, 

munido de todas as interfaces amigáveis que se possa 

pensar, para superar uma situação de inferioridade. É 

preciso antes de mais nada estar em condições de 

participar ativamente dos processos de inteligência 

coletiva, [pois] a luta contra as desigualdades e a 

exclusão deve visar o ganho de autonomia das pessoas 

ou dos grupos envolvidos (grifos do autor). 

As Tas promovem maior eficiência e autonomia para seus 

usuários em várias atividades, uma vez que, por princípio, esses 

recursos acompanham naturalmente o usuário que o utilizará em 

diferentes espaços na sua vida cotidiana [3]. Neste sentido, 
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acredita-se que aplicativos responsáveis pela tradução automática 

da Língua Portuguesa para Libras, muito além de servirem para 

compensar incapacidades, podem estender e valorizar o contexto 

de desenvolvimento e atuação da pessoa surda, visando o alcance 

de sua plena validade social [24].  

2.2 Os parâmetros não-manuais da Língua 
Brasileira de Sinais 

Cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, 

o que representa 5,1% da população [17]. A deficiência auditiva 

severa foi declarada por mais de 2,1 milhões de pessoas, das quais 

cerca de 340 mil são surdas e 1,7 milhão têm grande dificuldade 

de ouvir. No que diz respeito à língua utilizada pelos surdos, 

entende-se que a Libras é um sistema linguístico legítimo [5] e 

natural, utilizado por essa comunidade, de modalidade gestual-

visual e com estrutura gramatical independente da Língua 

Portuguesa [36] que, assim como a língua oral, possui suas 

complexidades. Isso equivale a afirmar que a Libras possui 

gramática própria, caraterizada por regras específicas nos níveis 

morfológico e sintático. 

Relativo à Libras, Campos [9] enfatiza que essa constitui-se como 

um sistema específico utilizado pela comunidade surda com fins 

comunicacionais. Ainda nesta perspectiva, Brito [7] ressalta que o 

surgimento dessa língua deve-se espontaneamente à interação 

entre surdos, situada nos âmbitos, descritivo, concreto e 

emocional abstrato. Segundo Macedo [22] as línguas de sinais 

possuem um estrutura diferenciada, uma vez que concebem não 

apenas o uso das mãos, mas também de gestos corporais 

complexos, os quais envolvem as mais variadas partes do corpo 

como sinalizadores (tronco, braços, mãos, dedos, cabeça, face, 

lábios, etc).  

Em Libras, a formação de um sinal é definida basicamente por 

sete parâmetros, cinco que se referem às mãos: (1) configuração, 

(2) localização (ou ponto de articulação), (3) movimento, e (4) 

utilização de ambas as mãos em simetria, (5) com as duas mãos, 

havendo dominância de uma; e dois relativos às expressões não-

manuais, que incluem (6) expressões faciais e (7) expressões 

corporais, tais quais, movimentos do tronco, dos ombros, da boca 

e direção do olhar, por exemplo, o que permite a expressão de um 

número significativamente maior de informações linguísticas [18]. 

A escala apresentada na Tabela 1 demonstra as diversas 

graduações da Libras, onde cada nível acrescenta uma camada 

extra de complexidade. 

Tabela 1: Graduação da Libras – Nível palavra 

1. Sinal Simples (config. Mão + espaço neutro) 

2. Sinal numa localização específica 

3. Com movimento  

4. Com duas mãos (condição de simetria) 

5. Com duas mãos (condição de dominância) 

6. Com expressão facial 

7. Com expressão corporal 

Fonte: Januário, Leite e Koga [18] 
 

Frente aos níveis mencionados, doravante este estudo debruça-se 

sobre as graduações de níveis 6 e 7, respectivamente, expressões 

faciais e corporais, dado que pretende-se analisar justamente estes 

parâmetros em avatares animados responsáveis pela sinalização 

em traduções automáticas da Língua Portuguesa para Libras. Tais 

níveis são encarregados, entre outras questões, de expressar 

afetividade, como, por exemplo, raiva e aborrecimento (conforme 

demonstrado na Figura 1), não apenas em Libras como também 

em outras línguas gestuais-visuais, como é o caso American Sign 

Language (ASL). A compreensão e a produção de expressões 

faciais afetivas se constitui como um elemento gramatical dessas 

línguas naturais [8]. 

 

 

Figura 1. Expressões faciais de afetivade em ASL 
Fonte: McCullough e Emmorey [23] 

 

Um estudo acerca da influência de expressões faciais afetivas em 

ASL [23] evidenciou que a presença dessas, durante a sinalização 

de estruturas negativas e interrogativas (conforme exemplificado 

na Figura 2), exerce um papel fundamental na estruturação 

gramatical desta língua. Sendo assim, essas expressões são 

fundamentais para a interpretação da estrutura sintática de muitas 

frases, como apontado pelo estudo mencionado. Por outro lado, 

estudos recentes, como o de Liu et al. [21], apontam para uma 

diferenciação entre expressões faciais de cunho gramatical ou 

afetivo, ou seja, a utilização das sobrancelhas pode simbolizar um 

estado afetivo ou então um contexto gramatical em ASL.  

 

 

Figura 2. Expressões faciais afetivas utilizadas em estruturas 
interrogativas e negativas em ASL   

Fonte: McCullough e Emmorey [23] 
 

No que diz respeito ao uso de expressões não-manuais em Libras,  

embora não haja unanimidade entre os teóricos da área [12], 

alguns deles estabelecem que os parâmetros gramaticais da língua 

são divididos em duas categorias: primários e secundários. O 

conjunto dos parâmetros primários é formado pela configuração 

de mão (CM), ponto de articulação (PA) – também chamado de 

ponto de contato (PC) – e pelo movimiento (M). Por sua vez, o 

conjunto dos secundários é composto pela orientação da mão 

(OM) e expressão facial/corporal. Embora as expressões faciais e 

corporais sejam consideradas como pertencentes ao parâmetro 

secundário da língua, em muitas situações, estes sinais não-

manuais apresentam caráter determinante para compreensão.  
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Enquanto a compreensão de alguns sinais possa ser apenas 

prejudicada pela ausência da expressão facial correspondente, há 

sinais que podem ter seu significado completamente alterado pela 

ausência da expressão facial correta. Um exemplo pode ser 

observado nos sinais “silêncio” e “cale a boca”, que são realizados 

com o mesmo ponto de articulação, configuração e orientação de 

mão. O único elemento capaz de diferenciá-los é a expressão 

facial, conforme pode ser evidenciado na Figura 3. 

 

Sinal “Silêncio” Sinal “Cale a boca!” 

  
(PA) Boca 

(CM) 14 

(OM) Palma da mão para a 

esquerda ou direita, a depender 

da mão utilizada pelo 

sinalizador. 

(PA) Boca 

(CM) 14 

(OM) Palma da mão para a 

esquerda ou direita, a depender 

da mão utilizada pelo sinalizador. 

Figura 3: Diferenças não-manuais entre sinais 
Fonte: FERREIRA et al [12] 

 

As expressões não-manuais podem ser utilizadas também como 

classificadores, ou seja, ampliadores de sentido de um sinal, 

imprimindo ideias como quantidade ou intensidade. Por exemplo, 

para expressar a ideia de “copo cheio” utiliza-se o sinal de “copo” 

mais a expressão facial correspondente (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Sinal para “Copo cheio” 

Fonte: Ferreira et al [12] 
 

Além disso, são as expressões faciais e corporais, sinais não-

manuais, os elementos responsáveis pelas marcações das 

construções sintáticas na Libras, simbolizando a ideia de 

pontuação (declarações afirmativas, negativas, exclamativas e 

interrogativas) ou de estados emocionais como medo, raiva e 

outros [12]. 

Dentre as expressões faciais utilizadas gramaticalmente na Libras 

estão os movimentos de cabeça (tanto afirmativo quanto 

negativo), a direção do olhar, a elevação das sobrancelhas, a 

elevação ou o abaixamento da cabeça, o franzir da testa, além de 

movimentos com os lábios para indicar negação ou para 

diferenciar os tipos de interrogação. Cada uma dessas expressões 

está associada a uma determinada estrutura sintática e apresenta 

um escopo bem definido. Em uma mesma sentença é possível ter 

mais de uma marcação não-manual e a sua ausência pode deixar 

uma sentença agramatical. Observa-se um número elevado de 

expressões faciais associadas a sinais e a elementos gramaticais  

[12; 18; 29; 30; 31], de forma que, neste estudo, deu-se prioridade 

às expressões não-manuais que orientam especificamente as 

formas compostas por negação e interrogação. Apresenta-se, a 

seguir, o detalhemento de cada uma das possíveis expressões não-

manuais utilizadas em sentenças de marcação negativa e 

interrogativa em Libras, com base nos pressupostos da teoria de 

Quadros e Karnopp [29]. 

 

2.2.1 Expressões não-manuais referentes à 
negação 
A indicação não-manual da negação pode ser feita de duas formas 

em Libras (Figura 5). Na primeira, pode ser realizado o 

movimento da cabeça para os lados indicando a negação, mas este 

movimento não é obrigatório e está ligado às questões discursivas. 

Na segunda, utilizam-se expressões faciais de negação 

caracterizadas por abaixamento dos cantos da boca ou 

arredondamento dos lábios, sempre associadas ao abaixamento 

das sobrancelhas e ao leve abaixamento da cabeça. 

Diferentemente do movimento de cabeça, as expressões faciais 

são obrigatórias para marcar a negação, estando relacionadas a 

questões sintáticas. 

 

 

Figura 5: Indicações não-manuais de negação. 
Fonte: Quadros, Pizzio e Rezende [31] 

 

2.2.2 Expressões não-manuais referentes à 
interrogação 
Em Libras, as perguntas podem ser classificadas em quatro 

categorias, relacionadas ao tipo e à natureza da interrogação. As 

marcações não-manuais que caracterizam as interrogações podem 

variar de acordo com a categoria da pergunta [29]. Na tabela 2 são 

apresentadas as possíveis categorias de perguntas, seguidas de 

uma breve descrição dessas, juntamente com as marcações não-

manuais associadas às mesmas.  
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Tabela 2: Marcações não manuais de acordo com as categorias 
de interrogação 

Categoria Descrição Marcação não-manual 

QU1 

Associada aos elementos 

quem, que, quando, por 

que, onde. Ex.: 

“QUANDO ELA IR 

EUROPA”. 

Pequena elevação da 

cabeça, acompanhada do 

franzir da testa. 

QU2 

Expressa dúvida, 

desconfiança. Ex.: “EU 

CURIOSO ELES 

CONVERSAR O QUÊ”. 

Lábios comprimidos ou em 

protusão, olhos mais 

fechados e testa franzida, 

leve inclinação dos ombros 

para um lado ou para tras. 

QU3 

Aparece em orações 

subordinadas. QU que 

aparece em sentenças 

subordinadas sem a 

marcação não-manual 

interrogativa. Ex.: “EU 

SEI O QUE 

ESCONDIDO”. 

Os sinais para O QUE e 

QUEM dentro da sentença 

são realizados com a 

marcação não-manual da 

própria sentença, ou seja, 

sendo afirmativa ou 

negativa. 

QU4 

Exige resposta do tipo 

sim ou não (s/n). Ex.: 

“VOCÊ QUER BOLO”. 

Leve abaixamento da 

cabeça, acompanhado 

elevação das sobrancelhas. 

Fonte: Quadros, Pizzo e Rezende [31]; Quadros e Karnopp 
[29]. 

 

No que se refere a isso, podemos acrescentar ainda que sentenças 

com a estrutura Objeto-Sujeito-Verbo (O+S+V), Sujeito-Objeto-

Verbo (S+O+V) ou Verbo-Objeto-Sujeito (V+O+S) somente são 

consideradas gramaticais quando da associação de elementos não-

manuais, enquanto as sentenças de ordem básica (Sujeito-Verbo-

Objeto) podem ou não conter marcação não-manual e, da mesma 

forma, serem consideradas gramaticais [29, 31]. A seguir 

apresenta-se a metodologia de pesquisa. 

3. METODOLOGIA 
Os estudos que deram origem à problemática aqui proposta foram 

realizados entre os anos de 2013 e 2014, com 62 sujeitos (28 

professores ouvintes, 29 deficientes auditivos e 5 intépretes de 

Libras), vinculados ao Curso de Formação Continuada de 

Professores em Tecnologias de Informação e Comunicação 

Acessíveis do Núcleo de Informática na Educação Especial 

(NIEE), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Tais sujeitos elaboraram 29 narrativas acerca dos aplicativos 

HandTalk e ProDeaf Móvel, das quais derivaram-se 133 

fragmentos discursivos, enquanto reflexões em caráter tecnológico 

de inclusão social [40], aprendizagem [39] e usabilidade [27]. 

Quanto à análise das narrativas, optou-se pela estratégia 

metodológica proposta por Moraes [25], a qual envolve técnicas 

de Análise de Conteúdo [1, 25] e prevê a identificação da 

emergência de conceitos, a partir da incidência de unidades de 

sentido, presentes nos discursos. 

Nessas narrativas identificou-se a validade tecnológica e social 

desses aplicativos, no que diz respeito à facilitação da interação 

entre sujeitos surdos e ouvintes; à contribuição dos aplicativos na 

ampliação do arcabouço linguístico da Língua Portuguesa para os 

surdos e da Libras para ouvintes; e à potencialização da 

autonomia e da intimidade do sujeito surdo ao interagir com 

contextos orais e escritos como, por exemplo, redes sociais e 

serviços de mensagens textuais instantâneas. Tais resultados 

permitiram observar a relevância e a validade social, política e 

educacional das ferramentas, portadas em dispositivos móveis, 

dado o caráter de mobilidade dessas, capazes de realizar traduções 

em múltiplos espaços e contextos interacionais. Destes estudos, 

entretanto, apesar dos inúmeros aspectos positivos já 

mencionados, emergiram críticas referentes a fragilidades nos 

parâmetros não-manuais de sinalização dos avatares presentes nos 

aplicativos, o que desencadeou  a proposta de realização da 

presente pesquisa. 

Levando em consideração as características inerentes ao objeto de 

estudo em questão, optou-se, nesta pesquisa, pela metodologia 

exploratória, uma vez que o objetivo desta é, de acordo com 

Santos [35], familiarizar-se com um assunto ainda pouco 

conhecido ou pouco explorado, como é o caso da elaboração de 

modelos para tradução automática da Lingua Portuguesa, escrita e 

falada, para Libras. Nesta perspectiva, Gil [14] afirma que a 

grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento 

bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que estimulem a compreensão, elementos que 

conduziram a realização deste estudo. Deste modo, conduziu-se o 

delineamento metodológico por meio de 4 etapas, a saber:  

(1) apresentação de alguns fragmentos discursivos de narrativas 

de sujeitos surdos e ouvintes, os quais evidenciaram que os 

avatares animados dos aplicativos HandTalk e ProDeaf Móvel 

mostraram-se deficitários, na perspectiva desses, quando da 

sinalização de elementos não-manuais; 

(2) levantamento de aplicativos tradutores automáticos de Língua 

Portuguesa para Libras, além dos já mencionados ProDeaf Móvel 

e HandTalk, a fim de descrever  suas características, visando que 

esses integrem o corpus de análise deste estudo; 

(3) análise das expressões não-manuais em caráter de emoções 

bem como em estruturas negativas e interrogativas, manifestadas 

pelos avatares dos aplicativos selecionados para este estudo, à luz 

do presente referencial teórico; 

(4) apresentação de proposições baseadas em variáveis 

estabelecidas a partir das postulações apresentadas na etapa 3, a 

fim de que essas possam contribuir na qualificação das expressões 

não-manuais de formas negativas e interrogativas em aplicativos 

de tradução automática de Língua Portuguesa para Libras. Na 

próxima seção apresenta-se a análise realizada neste estudo.  

4. ANÁLISE 
A partir de desdobramentos derivados dos estudos anteriores [11 e 

37], percebeu-se que, segundo a perpectiva dos sujeitos surdos e 

ouvintes envolvidos, os avatares animados dos aplicativos 

HandTalk e ProDeaf Móvel mostraram-se deficitários na 

sinalização de elementos não-manuais, os quais são fundamentais 

para a caracterização e compreensão de diversos elementos 

semânticos e sintáticos na Libras. No que diz respeito a este 

aspecto, tais sujeitos apresentaram, em suas narrativas, 

declarações relativas à ausência e/ou à fragilidade no que tange  as 

expressões faciais nas traduções realizadas por esses, conforme 

evidencia-se nos excertos apresentados a seguir. Ressalta-se que 

as narrativas dos sujeitos são apresentadas conforme coletadas, ou 

seja, como narrativas puras, inalteradas quanto à forma e ao 

conteúdo, logo, sem quaisquer correções ortográficas, sintáticas 

ou semânticas. É válido ainda afirmar que a estrutura da escrita de 

sujeitos surdos, em geral, se difere da Língua Portuguesa padrão. 
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“Embora não apresenta tanta “expressão facial”, 

fundamental na Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), software sofisticados e inteligentes, as 

atividades foram realizadas facilmente.” (Sujeito 

surdo) 

 “Um dos parâmetros linguísticos da Libras é a 

expressão facial e corporal, porém o “boneco” 

não possui expressão.” (Sujeito intérprete) 

“Um ponto importante no aplicativo é a ausência 

do parâmetro – EXPRESSÃO FACIAL e/ou 

corporal- pois muitos sinais em sua configuração 

tem como traço diferenciador a expressão facial 

e/ou corporal. Neste aplicativo senti muito a falta 

da expressão facial e/ou corporal, pois sabemos 

que para conversar, em qualquer língua, não 

basta conhecer a palavra, é preciso aprender as 

regras de combinação destas palavras e frases. 

Em se tratando de LIBRAS a expressão facial 

e/ou corporal é de fundamental importância para 

compreender o contexto. Nisso o aplicativo fica a 

desejar.” (Sujeito intérprete) 

“O aplicativo faz uso de um avatar, para o surdo 

fica com déficit em um dos parâmetros que é a 

expressão facial.” (Sujeito intérprete) 

Tendo em vista as fragilidades mencionadas, investigou-se outros 

aplicativos tradutores de Língua Portuguesa para Libras, que 

apresentassem funcionalidades semelhantes as dos aplicativos 

HandTalk e ProDeaf Móvel. Com vistas à construção do 

levantamento de aplicativos com o uso de avatares, identificou-se, 

no cenário de brasileiro de tecnologias assistivas, os seguintes 

aplicativos: Poli-Libras, TLibras, Rybená e Falibras Web 

(conforme Tabela 3), os quais são descritos a seguir. 

Tabela 3 – Aplicativos brasileiros de tradução automática de 
Língua Portuguesa para Libras 

Aplicativo Detalhamento 

Poli – Libras 

 

 

 

Origem Brasil/ USP 

Distribuição Gratuita 

Plataforma Windows 

Situação Disponível 

Funcionalidades Traduz língua escrita 

para Libras, por meio de 

um avatar. 

Observações Trata-se de um trabalho 

de conclusão de curso. 

Poucas funcionalidades 

foram implementadas. 

Pouca mobilidade, pois 

foi projetado para 

Windows. Seu maior 

objetivo é traduzir 

conteúdo da web. 

TLibras 

(sem avatar ou interface 

disponíveis) 

 

Origem Brasil/OSCIP 

Acessibilidade 

Distribuição Não informado 

Plataforma Windows 

Situação Não disponível 

Funcionalidades Traduz língua escrita 

para Libras, por meio de 

um avatar. 

Observações Não está disponível para 

testes (embora a 

disponibilização estivesse 

prevista para 2004). 

Não é compatível com 

web. Gera vídeos que 

ocupam espaço na 

memória do computador. 

Rybená 

 

Origem Brasil/Instituto CTS 

Distribuição Proprietário 

Plataforma Diversas 

Situação Disponível 

Funcionalidades Suite de aplicativos: 

Rybená Web  
tradução simultânea de 

conteúdos de texto de 

websites para a LIBRAS. 

Rybená Pessoal 
compatível com desktops, 

notebooks, smartphones e 

tablets, capaz de traduzir 

textos em português para 

LIBRAS ou voz. 

Observações Amplitude de plataformas 

atendidas. 

Tradução é feita palavra 

por palavra. 

Falibras-web 

 

 

Origem Brasil/UFAL 

Distribuição Não informada 

Plataforma Windows 

Situação Em desenvolvimento 

Funcionalidades 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. 

[13]. 

Observações O projeto Falibras, da 

UFAL, existe desde 2001 

e foi deste projeto que se 

originou o aplicativo 

HandTalk. 

 

A partir do levantamento realizado (conforme Tabela 3) observou-

se que os demais aplicativos que, a priori, pareceram 

assemelharem-se com as ferramentas HandTalk e ProDeaf Móvel, 

apresentaram restrições significativas, tais quais: 

(a) distribuição do tipo proprietária, como é o caso do suite 

de aplicativo Rybená; 

(b) vinculação a plataformas características de dispositivos 

sem caráter de mobilidade, como Poli-Libras, T-Libras, 

Rybená e Falibras-Web; 

(c) projetos ainda em fase de desenvolvimento, sem 

previsão de distribuição, como TLibras e Falibras Web. 

Diante da não identificação de aplicativos condizentes com a 

realidade tecnológica dos aplicativos HandTalk e ProDeaf Móvel,  

com vistas a possibilitar o mesmo caráter de mobilidade e 
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facilidade de acesso, neste estudo, optou-se por aprofundar a 

análise da manifestação de expressões não-manuais apenas nos 

aplicativos HandTalk e ProDeaf Móvel, cuja descrição apresenta-

se na Tabela 4.  

Tabela 4. Características das ferramentas ProDeaf Móvel e 
HandTalk 

 ProDeaf HandTalk 
Disponível para Android Sim Sim 

Disponível para IOS Sim Sim 

Disponível para Windows Phone 8 Sim Não 

Traduz Língua Portuguesa para Libras a 

partir da entrada de texto 
Sim Sim 

Traduz Língua Portuguesa para Libras a 

partir da entrada de voz 
Sim Sim 

Traduz Língua Portuguesa para Libras a 

partir da entrada de fotografias de textos 
Não Sim 

Disponibiliza dicionário de sinais Sim Não 

Funciona sem necessidade de acesso à 

Internet no momento da utilização 
Sim Não 

É possível girar o personagem para 

visualizar o sinal em diferentes ângulos. 
Não Sim 

Permite fácil notificação acerca de algum 

erro identificado na sinalização. 
Sim Não 

 

Percebeu-se por meio da análise dos aplicativos HandTalk e 

ProDeaf Móvel que esses estão gratuitamente disponíveis para os 

principais sistemas operacionais de celulares smatphones e 

tablets. A compatibilidade dos aplicativos HandTalk e ProDeaf 

Móvel com dispositivos móveis, diferentemente dos demais 

aplicativos identificados a partir do levamento realizado, é fator 

fundamental para a concretização da validade da ferramenta 

enquanto mediadora de relações entre surdos e ouvintes nos 

variados contextos da vida social. Além disso, essas ferramentas 

oferecem uma série de possibilidades referentes ao modos de 

entrada de informação (por meio de texto, voz e imagens), bem 

como a possibilidade de analisar a sinalização sob diversos 

ângulos ou, ainda, da notificação de sinalizações com erro e 

solicitação de implementação de novos sinais. 

4.2 Análise das expressões não-manuais nos 
aplicativos ProDeaf Móvel e HandTalk 
Nesta subseção são apresentadas imagens dos avatares de ambos 

os aplicativos selecionados, as quais foram obtidas por meio da 

captura da tela do dispositivo durante a sinalização da conversão 

de Língua Portugesa para Libras quando da inserção de (a) termos 

isolados relacionados a emoções; (b) expressões negativas; e (c) 

expressões interrogativas. Para fins de ilustração das expressões 

manifestadas pelos avatares em análise, as Figuras de 6 a 11  

apresentam uma imagem do avatar em repouso, ou seja, quando a 

animação está aguardando a inserção de termos ou frases para 

tradução. Esta estratégia visa permitir a comparação entre a 

expressão em repouso, considerada neutra, seguida das expressões 

manifestadas em caráter semântico ou sintático relativas aos 

termos ou estruturas referenciados abaixo de cada imagem.  

As Figuras 6 e 7 apresentam uma sequência composta por três 

imagens do avatar de cada um dos aplicativos, quando da 

sinalização dos termos “medo” e “alegria”, inseridos de forma 

escrita. Na Figura 6, percebe-se que as variáveis envolvidas para 

manifestação dessas emoções no avatar referente ao aplicativo 

ProDeaf Móvel são: sobrancelhas, olhos e lábios. Por outro lado,  

variáveis como cabeça, ombros e tronco permaneceram 

inalteradas.  

Diferentemente, a Figura 7, referente às expressões do avatar do 

aplicativo HandTalk, com relação aos mesmos termos, manifestou 

alterações no padrão das variáveis sobrancelha, lábios, cabeça, 

ombros e tronco. Apenas a variável olhos permaneceu inalterada 

em relação à expressão facial de repouso. 

 

 

 

 

 

 
Repouso 

 

Medo Alegria 

Figura 6: Expressões não-manuais associadas à semântica no 
ProDeaf Móvel 

 

 

 

 

 

 
Repouso Medo Alegria 

 

Figura 7: Expressões não-manuais associadas à semântica no 
HandTalk 

As mudanças nas expressões, observadas em relação à expressão 

de repouso, permitem inferir que os avatares animados de ambos 

os aplicativos apresentam expressões não-manuais relativas à 

semântica, ou seja, são agregadoras de sentido e significado ao 

que se quer sinalizar. Na Tabela 5 apresenta-se a descrição e o 

comparativo das variáveis e alterações das mesmas na expressão 

facial referente aos termos “medo” e “alegria” em ambos os 

aplicativos (Figuras 6 e 7). 

Tabela 5: Alterações nas variáveis envolvidas na expressão dos 
termos “medo” e “alegria” 

  Aplicativo 
Termo Variável ProDeaf Móvel HandTalk 

Medo 

Sobrancelhas Abaixamento Abaixamento 

Olhos Suave compressão - 

Lábios Abaixamento 

Arredondamento e 

abaixamento dos 

cantos 

Cabeça - 

Ligeira inclinação da 

cabeça e do queixo 

para baixo 

Ombros - Suave inclinação 

Tronco - Suave inclinação 

Alegria 

Sobrancelhas Elevação 
Significativa 

elevação 

Olhos Suave protusão - 

Lábios Suave sorriso 
Abertura e elevação 

dos cantos 

Cabeça - 

Inclinação da cabeça 

e do queixo para 

cima 

Ombros - Suave inclinação 

Tronco - Suave inclinação 
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Passa-se agora à análise do conjunto de parâmetros gramaticais 

secundários da Libras relacionados à sintaxe [12]. No que diz 

respeito às expressões não-manuais manifestadas pelos avatares 

com relação à estruturas negativas, percebe-se que ambos os 

avatares apresentam expressões não-manuais referentes à estrutura 

sintática. No que concerne às expressões não-manuais relativas à 

afirmação, apenas o avatar do aplicativo HandTalk apresenta 

alterações em relação à expressão facial de repouso (Figura 9). 

Ao comparar as expressões manifestadas por ambos os avatares ao 

expressar sentenças negativas (Figuras 8 e 9) com as expressões 

propostas na teoria linguística adotada neste estudo [29, 31] e 

apresentada na Seção 2.2.1, observou-se total concordância entre 

esta e a expressão manifestada pelo avatar do aplicativo 

HandTalk. No que concerne à expressão manifestada pelo avatar 

do aplicativo ProDeaf Móvel, observou-se discordância em 

relação à teoria, uma vez que o avatar não sinalizou o 

abaixamento da cabeça, conforme proposto pelas autoras [29, 31] 

e, ainda, apresentou leve compressão dos olhos, característica essa 

não prevista pelas mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 
Repouso 

 

Afirmação 

 

Negação 

 

Figura 8: Expressões não-manuais associadas às estruturas 
sintáticas de afirmação e de negação no ProDeaf Móvel 

 

 

 

 

 

 

 

Repouso Afirmação Negação 
 

Figura 9: Expressões não-manuais associadas às estruturas 
sintáticas de afirmação e de negação no HandTalk 

 

Na Tabela 6, apresenta-se a descrição e o comparativo das 

variáveis e das alterações dessas na expressão referente a 

declarações afirmativas e negativas em ambos os aplicativos facial 

(Figuras 8 e 9). 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Alterações nas variáveis envolvidas na expressão de 
declarações afirmativas e negativas 

  Aplicativo 
Termo Variável ProDeaf Móvel HandTalk 

Afirmação 

Sobrancelhas - Elevação 

Olhos - - 

Lábios - - 

Cabeça 
- Inclinação para 

frente 

Ombros - Inclinação 

Tronco - Inclinação 

Negação 

Sobrancelhas Abaixamento 
Suave 

abaixamento 

Olhos 
Suave 

compressão 
- 

Lábios 
Abaixamento dos 

cantos 

Abaixamento 

dos cantos 

Cabeça 
- Leve 

abaixamento 

Ombros - - 

Tronco - - 

 

Nas Figuras 10 e 11, é possível observar que os avatares animados 

dos aplicativos, quando da inserção de declarações interrogativas,  

apresentam expressões não-manuais relativas à sintaxe. Na Figura 

10, percebe-se que as variáveis envolvidas para manifestação de 

interrogação no avatar do aplicativo ProDeaf Móvel são: 

sobrancelhas e cabeça. As variáveis olhos, lábios, ombros e tronco 

permaneceram inalteradas em relação à expressão facial de 

repouso.  

 

 

 

 

 

 

 
Repouso 

 

Interrogação 1 

 
Interrogação 2 

 

Figura 10: Expressões não-manuais associadas às estruturas 
sintáticas de interrogação no ProDeaf Móvel 

 

A expressão não-manual relacionada às estruturas sintáticas de 

interrogação manifestadas pelo avatar do aplicativo HandTalk 

(figura 11), apresenta alterações nas mesmas variáveis, 

sobrancelha e cabeça. Na sequência de movimentos representada 

pelas imagens de Interrogação 1 e de Interrogação 2, o avatar 

apresenta diferentes movimentos para as mesmas variáveis na 

sinalização de uma mesma interrogação. 
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Repouso Interrogação 1 Interrogação 2 

 

Figura 11: Expressões não-manuais associadas às estruturas 
sintáticas de interrogação no HandTalk 

 

Tabela 7: Alterações nas variáveis envolvidas na expressões de 
declarações interrogativas 

  Aplicativo 
Termo Variável ProDeaf Móvel HandTalk 

Interrogação 

Sobrancelhas Ligeira elevação 

Ligeira 

elevação 

seguida de 

significativa 

elevação 

Olhos - - 

Lábios - - 

Cabeça 
Leve 

abaixamento 

Ligeiro 

abaixamento 

seguido de 

elevação 

Ombros - - 

Tronco - - 

 

Comparações entre as expressões manifestadas por ambos os 

avatares ao expressar sentenças interrogativas com as expressões 

propostas na teoria de Quadros e Karnopp [29] são apresentadas 

na Tabela 8. 

Tabela 8: Comparação entre a teoria de Quadros e Karnopp 
[29] e as expressões não-manuais dos avatares em sentenças 

interrogativas 

Origem 

 

Variáveis 

Quadros e 
Karnopp [29] 

ProDeaf 
Móvel 

HandTalk 

Sobrancelha 

Abaixamento 

Elevação Elevação Abaixamento 

Elevação 

Olhos Compressão - - 

Lábios Compressão ou 

protusão 
- - 

Cabeça 
Elevação 

Abaixamento 
Abaixamento 

seguido de 

elevação Abaixamento 

Ombros Inclinação para 

os lados ou 

para trás 

- - 

 

Legenda: 

QU1  QU2  QU4 
 

 

Diante da análise apresentada na Tabela 8, propõe-se algumas 

inferências, sendo essas: 

• Enquanto Quadros e Karnopp [29] apresentam 

conjuntos de expressões não-manuais para diferentes 

tipos de estrutura interrogativas (QU1, QU2, QU3 e 

QU4), os avatares recorrem às mesmas expressões não-

manuais para qualquer tipo de questão interrogativa; 

• O avatar vinculado ao aplicativo ProDeaf Móvel realiza 

todas as sentenças interrogativas com as expressões não-

manuais que Quadros e Karnopp [29] classificam como 

QU1, aspecto esse que mostra-se problemático uma vez 

que, diferentes tipos de perguntas requerem diferentes 

conjuntos de expressões não-manuais; 

• O avatar vinculado ao aplicativo HandTalk realiza todas 

as sentenças interrogativas mesclando expressões não-

manuais que Quadros e Karnopp [29] classificam como 

QU1 e QU4. Logo, a animação operacionalizada pelo 

avatar demonstra-se em desacordo com a teoria adotada. 

4.3 Diretrizes para implementação de 
expressões não-manuais referentes a negação e 
interrogação para avatares animados  
Com base na análise das fragilidades apresentadas pelos 

aplicativos no que concerne à sinalização de elementos não-

manuais referentes a estruturas negativas e interrogativas da 

Libras e na teoria linguística de Quadros e Karnopp [29], propõe-

se os estabelecimento de um conjunto de variáveis e combinações 

que permitam a sinalização de todas essas estruturas, sem prejuízo 

sintático. 

Para a sinalização de estruturas negativas ou interrogativas os 

movimentos dos avatares devem considerar como variáveis os 

seguintes movimentos: 

(1) Elevação da cabeça 

(2) Abaixamento da cabeça 

(3) Abaixamento da sobrancelha 

(4) Elevação da sobrancelha 

(5) Compressão dos lábios 

(6) Protusão dos lábios 

(7) Arredondamento dos lábios 

(8) Abaixamento dos cantos da boca 

(9) Semiserrar dos olhos 

(10) Inclinação dos ombros para o lado 

(11) Inclinação dos ombros para trás 

As combinações de tais variáveis, para expressar negação, devem 

ser: (7) + (3) + (2) ou (8) + (3) + (2). 

A sinalização de estruturas interrogativas envolve questões mais 

complexas, uma vez que, de acordo com as autoras do estudo 

linguístico adotado, será necessária a identificação, por parte do 

sistema, do tipo de pergunta a ser formulada. Uma vez 

identificada como QU1, QU2 ou QU4, a sinalização deverá 

envolver as seguintes combinações das variáveis anteriormente 

mencionadas: 
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Para perguntas do tipo Q1, combina-se as variáveis (1) + (3). 

Perguntas do tipo QU2 são possíveis quatro combinações de 

variáveis, de forma que a implementação de apenas uma das 

combinações pode ser considerada suficiente para compreensão 

sintática da estrutura: (5) + (9) + (3) + (10) ou; (5) + (9) + (3) + 

(11) ou; (6) + (9) + (3) + (10) ou (6) + (9) + (3) + (11). 

As perguntas caracterizadas como QU4 devem apresentar, 

necessariamente, a combinação (2) + (4). 

Ressalta-se que não foram feitas observações com relação às 

perguntas do tipo QU3, uma vez que estão relacionadas a 

questões interrogativas indiretas, cujas marcações não-manuais 

estarão relacionadas aos termos “o que” ou “quem”, de forma 

negativa ou interrogativa. 

5. Considerações finais 
O referencial teórico adotado, no que tange o conjunto de 

parâmetros gramaticais secundários de manifestação de emoções e 

estruturas negativas e interrogativas em Libras, permitiu a análise 

dos avatares dos aplicativos ProDeaf Móvel e Handtalk. A 

estratégia de identificação de outras ferramentas com 

funcionalidades semelhantes as dos aplicativos mencionados 

mostrou-se ineficaz pois essas ferramentas ainda estão em fase de 

desenvolvimento, e/ou são aplicações do tipo proprietárias e/ou 

estão vinculadas a dispositivos que não permitem mobilidade. 

Uma vez que este estudo parte do pressuposto de que tais 

ferramentas devem permitir a mobilidade – para interação em 

variados espaços da vida social – bem como viabilizar o acesso ao 

maior número possível de pessoas, optou-se por limitar a análise 

aos aplicativos HandTalk e ProDeaf Móvel, que atendem a esses 

critérios. 

Concernente à análise de expressões não-manuais de caráter 

semântico relacionadas às expressões vinculadas a emoções como 

“medo” e “alegria” observou-se, em ambos os avatares, alterações 

em variáveis como sobrancelhas, olhos, lábios, cabeça, ombros e 

tronco. Neste quesito, o avatar do aplicativo HandTalk mostrou-se 

mais expressivo, uma vez que as alterações manifestadas para a 

sinalização de tais emoções envolveram um número maior de 

variáveis.  

A respeito das expressões não-manuais referentes à negação, 

observou-se que o avatar do aplicativo HandTalk atende a todos 

os parâmetros propostos na teoria adotada [29, 31], a saber, 

abaixamento dos cantos da boca, das sobrancelhas e da cabeça, 

enquanto o avatar do aplicativo ProDeaf Móvel demonstrou 

defasagem na variável “cabeça”, não manifestando nenhum 

movimento desta quando da sinalização de tais construções 

linguísticas. 

Relativo às expressões não-manuais de interrogação, notou-se que 

ambos os avatares analisados apresentaram fragilidades quanto ao 

que propõem Quadros e Karnopp [29]. Enquanto as autoras 

estabelecem conjuntos diferentes de expressões não-manuais para 

quatro categorias de construções interrogativas, os avatares de 

ambos os aplicativos sinalizam todas as questões interrogativas 

com o mesmo conjunto de expressões não-manuais.  

No aplicativo ProDeaf Móvel, todas as construções interrogativas 

são sinalizadas por meio dos parâmetros referentes a perguntas do 

tipo QU1 – associadas a elementos como: QUEM, QUE, 

QUANDO, POR QUE e ONDE. Já no aplicativo HandTalk, há 

uma mescla dos parâmetros não-manuais referentes às questões do 

tipo QU1 e QU4 – referente a perguntas que exigem resposta sim 

ou não. 

Em síntese, as expressões não-manuais relativas ao contexto 

semântico (emoção) apresentaram menos fragilidades do que em 

relação ao sintático (negação e interrogação). É possível afirmar 

que o aplicativo HandTalk demonstrou-se eficiente ao ProDeaf 

Móvel sob o viés adotado, nas construções relacionadas às 

expressões de emoção e de negação. No que diz respeito às 

construções que envolvem interrogação, ambos os aplicativos 

demonstraram significativa fragilidade.  

A presente proposta de diretirzes para a implementação de 

expressões não-manuais aponta para um conjunto de 11 variáveis 

bem como de duas combinações das mesmas para expressar 

negação e outras 6 para a sinalização de interrogações, 

dependendo do tipo de pergunta a ser formulada. Essas diretrizes 

poderão ser consideradas em pesquisas que tenham o intuito de 

elaborar, testar e implementar avatares com expressões não-

manuais mais verossímeis às expressões de emoção, negação e 

interrogação, como as realizadas por sujeitos reais. Essa proposta 

considera que, como outrora mencionado, as sinalizações 

automáticas em Libras devem comportar parâmetros para além 

dos primários, ou seja, não apenas manuais, de modo que esses 

sejam tão complexos quanto em sinalizações reais. A ausência 

dessses pode, como corroborado pela análise feita, ser prejudicial 

a uma comunicação efetiva em Libras. A ineficácia da 

operacionalização da sinalização realizada por avatares 

conversores de Língua Portuguesa para Libras, pode simbolizar a 

continuidade de processos socias não totalmente inclusivos, fator 

esse que não é, sem dúvida, uma das prerrogativas das TAs.  

Dado o caráter de inovação destes sistemas tradutores, entende-se 

que tais fragilidades estejam associdadas a elementos como a 

complexidade da tarefa, sobretudo à não equivalência gramatical 

do Português (código de entrada) e da Libras (código de saída). 

Desta forma, estudos exploratórios voltados ao aprofundamento 

dessa questão poderão contribuir para a implementação de 

sistemas automáticos de tradução da Língua Portuguesa para 

Libras mais robustos e compatíveis com a realidade linguística da 

pessoa surda, mesmo que sinalizados por avatares. 

Entende-se que, embora este estudo não tenha se debruçado 

especificamente sobre o viés da computação gráfica, o trabalho 

realizado pode constituir-se em diretrizes capazes de nortear o 

trabalho de desenvolvedores da área, quando da implementação 

de expressões não-manuais em avatares sinalizadores de Libras. 

Logo, parcerias futuras podem ser realizadas junto a 

pesquisadores interessados em ampliar o escopo deste segmento 

no que concerne à aplicação prática destas diretrizes. 

Em trabalhos futuros tem-se por objetivo aprofundar a construção 

de conhecimento acerca das estruturas semânticas relacionadas às 

expressões faciais, tendo em vista que no presente estudo 

realizou-se uma breve abordagem dessa questão. Uma vez que é 

limitada a produção de trabalhos científicos que discorrem acerca 

da relevância de expressões não-manuais em avatares 

sinalizadores de Libras, compreende-se que a continuidade desta 

pesquisa deva voltar-se para aprofundamentos que abarquem a 

identificação de outros aspectos linguísticos da Libras, para além 

dos exemplos e das variáveis apresentadas. 
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ABSTRACT 
The lack of both practical activities and the participation of 

computing students in real software development projects make 

the teaching of software testing a challenge. In this scenario, 

educational games are interesting to help the learning because 

they simulate real situations of software projects. The game 

ItestLearning was originally designed to help the learning of 

concepts related to the testing planning. Then, this paper presents 

the evolution of the game ItestLearning to contemplate the 

teaching of design activities for tests, as well as the results of its 

evaluation, which was conducted in three different disciplines of 

Computer Science courses. These results indicated evidences that 

this game contributes to the learning of software testing. 

RESUMO 
A falta de atividades práticas e da participação de estudantes de 

Computação em projetos de desenvolvimento de software reais 

torna o ensino de teste de software um desafio. Neste cenário, 

jogos educativos são interessantes para ajudar na aprendizagem 

porque simulam situações reais de projetos de software. O jogo 

ItestLearning foi originalmente projetado para ajudar o 

aprendizado de conceitos relacionados ao planejamento de testes. 

Então, este trabalho apresenta a evolução do jogo ItestLearning 

para contemplar o ensino de atividades de projeto de testes, assim 

como os resultados de sua avaliação, realizada em três diferentes 

disciplinas de cursos de Computação. Os resultados indicaram 

evidências de que este jogo contribui para o aprendizado de teste 

de software. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 

Computer science education. 

Termos Gerais 
Theory, Design, Verification. 

Palavras Chaves 
Testes de Software, Jogos Educacionais, Avaliação. 

1. INTRODUÇÃO 
Segundo Myers [1], o teste de software pode ser definido como o 

processo de executar um programa com o objetivo de encontrar 

defeitos. Logo, esse processo é parte fundamental do 

desenvolvimento de aplicações, sendo considerada uma das 

principais estratégias para assegurar a qualidade de produtos de 

software. 

Dado à relevância das atividades relacionadas ao processo de teste 

de software, os currículos de referência da Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC) e da Association for Computing Machinery 

(ACM) abordam assuntos relacionados a este tema, sendo o curso 

de Engenharia de Software aquele que mais explora a área de teste 

de software [2]. Contudo, apesar dessa importância, o teste de 

software recebe pouca atenção nos currículos de graduação, sendo 

poucas as horas dedicadas ao seu ensino [3]. Além disso, os 

cursos oferecidos enfrentam dificuldades no ensino de testes de 

software, como: falta de atividades práticas, dificuldade para 

motivação, falta de tempo para a transmissão do conhecimento e 

dificuldades para ensinar as habilidades de elaboração e execução 

de casos de teste [4]. 

Jogos têm sido utilizados no auxílio do ensino de diversas áreas 

do conhecimento [5, 6, 7]. Quando utilizados como ferramentas 

educacionais, podem permitir a experimentação de situações reais 

que seriam vivenciadas em um ambiente profissional de 

desenvolvimento de software [8, 9, 10]. Contudo, os resultados da 
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revisão sistemática conduzida por Pietruchinski et al. [11] trazem 

evidências de que embora a área de Engenharia de Software tenha 

sido uma das mais beneficiadas com pesquisas relacionadas a 

jogos educacionais, ainda existe uma carência por pesquisas 

relacionadas a jogos educativos.  

Na literatura existem alguns jogos que auxiliam o aprendizado da 

atividade de testes de software [3, 12, 13]. Contudo, nenhum dos 

trabalhos encontrados foca nas atividades de planejamento e 

projeto de testes. No planejamento de testes são definidos os 

objetivos dos testes e as atividades para alcançar tais objetivos, 

enquanto que no projeto de testes tem-se a especificação de como 

o software deve ser testado [14].  

Logo, dado a importância dessas atividades e os benefícios dos 

jogos educacionais, é interessante que haja um jogo educacional 

para apoiar o aprendizado dessas atividades, confrontando 

algumas das dificuldades no ensino de testes. 

Existem diversos tipos de jogos educacionais, tais como jogos de 

simulação, aventura, quebra-cabeças, experimentais e 

motivacionais [15]. Dado o objetivo de apoiar o aprendizado das 

etapas de planejamento e projeto de testes, decidiu-se desenvolver 

um jogo educacional de computador do tipo simulação. Este tipo 

de jogo produz diversas situações da vida real com objetivo de 

formação, análise ou previsão, combinando as características de 

um jogo (competição, regras, jogadores) com as da simulação 

(incorporação de recursos do mundo real) [16]. 

A versão inicial do jogo, chamado ItestLearning, e sua avaliação 

foram apresentadas respectivamente por [17] e [18]. Essa versão 

contemplava apenas as atividades de planejamento de testes de 

software. O objetivo deste artigo é descrever a evolução deste 

jogo para a fase de projeto. Uma nova avaliação do jogo também é 

apresentada, seguindo um modelo específico de avaliação para 

jogos educacionais descrito por Savi et al. [19].  

Este artigo está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 são 

apresentados os principais conceitos relacionados a teste de 

software; na Seção 3 são descritos os trabalhos relacionados; na 

Seção 4 é apresentada a evolução do jogo desenvolvido para o 

ensino de teste; na Seção 5 é descrita a avaliação do 

ITESTLEARNING; na Seção 6 é realizada uma discussão sobre 

pontos fortes e sugestões de melhoria do jogo; por fim, a 

conclusão e trabalhos futuros são apresentadas na Seção 7. 

2. TESTE DE SOFTWARE 
De acordo com o IEEE [20] o teste de software é a “verificação 

dinâmica do funcionamento de um programa utilizando um 

conjunto finito de casos de teste, adequadamente escolhido dentro 

de um domínio de execução, em geral, infinito, contra seu 

comportamento esperado”. Essa definição é interessante por 

destacar que o teste envolve a execução do programa, que o teste 

exaustivo (com um conjunto infinito de casos de testes) é inviável 

na prática e que ele compara o comportamento real do sistema 

contra um comportamento esperado. 

Neste cenário, cabe apresentar a diferença entre caso de teste e 

procedimento de teste. A especificação de casos de testes 

documenta as entradas, saídas esperadas e as condições de 

execução para um dado teste [21], enquanto que os procedimentos 

de testes são as sequências de instruções para configuração, 

execução e avaliação dos resultados de um dado caso de teste 

[22]. 

Os testes podem ser classificados quanto ao objetivo. Testes 

funcionais verificam se o comportamento do sistema está de 

acordo com as especificações. Testes de usabilidade analisam 

dentre outras coisas o quão fácil é para o usuário usar o software. 

Testes de desempenho verificam os requisitos de desempenho do 

software. Outros tipos de testes e mais detalhes podem ser 

encontrados em [20]. 

Além da classificação quanto ao objetivo, os testes podem ser 

classificados quanto ao nível. Segundo Muller et al. [14] existem 

quatro níveis de testes: i) Unidade, no qual procura-se defeitos em 

partes do software que podem ser testadas separadamente; ii) 

Integração, onde estão os testes caracterizados por testar as 

interfaces entre os componentes; iii) Sistema, no qual os testes 

verificam o comportamento de todo o sistema; e iv) Aceitação, 

que abrange os testes que são frequentemente feitos pelo usuário 

final e que tem por objetivo estabelecer a confiança no sistema. 

Apesar da relevância da atividade de testes, é importante ressaltar 

que sua execução é bastante onerosa porque requer tempo, 

conhecimento, planejamento, infraestrutura e pessoal 

especializado [1]. Dessa forma, ferramentas que auxiliem esta 

atividade, tais como o Selenium [23], o JMeter [24], o Mantis 

[25] e o TestLink [26] são de grande importância para reduzir os 

custos envolvidos.  

Com o objetivo de guiar a execução dos testes deve ser utilizado 

um processo de teste. Segundo Müller et al. [14], em geral, os 

processos de testes apresentam as seguintes atividades:   

• Planejamento e controle. O planejamento consiste em 

definir os objetivos dos testes especificando as 

atividades para alcançar esses objetivos. A atividade de 

controle consiste em comparar constantemente o 

progresso atual contra o planejado. O planejamento 

pode ser documentado em um documento chamado 

“Plano de Testes”, que deve conter dentre outras coisas: 

recursos, cronograma, itens que serão testados, equipe, e 

riscos; 

• Análise e Modelagem (Projeto). Nesta atividade, os 

objetivos gerais do teste são transformados em 

condições e modelos de teste tangíveis. Um dos 

principais resultados dessa etapa é o documento de 

especificação dos casos de testes, onde são descritos os 

casos e procedimentos de testes; 

• Implementação e execução. Esta é a atividade onde os 

procedimentos ou roteiros de teste são implementados 

pela combinação dos casos de teste. Além disso, o 

ambiente de testes é preparado e os testes são 

executados; 

• Avaliação do critério de saída e relatórios. Nesta 

atividade a execução do teste é avaliada mediante os 

objetivos definidos para produzir um relatório de testes 

e verificar se são necessários mais testes; e 
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• Atividades de encerramento de testes. Durante esta 

atividade são coletados os dados de todas as atividades 

para consolidar a experiência da execução dos testes. 

Em se tratando do jogo apresentado neste artigo, o foco foi 

direcionado para a fase de planejamento e projeto de testes de 

software, conforme é apresentado em detalhes na Seção 4. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Vários jogos têm sido propostos na literatura para apoiar o ensino 

de Engenharia de Software [8, 9]. Contudo, com relação ao ensino 

da disciplina teste de software, foram identificados na literatura 

poucos jogos educacionais [2, 3, 12, 13] os quais são descritos a 

seguir. 

BugHunt é uma aplicação web onde o aluno inicialmente tem 

acesso aos objetivos e a uma série de guias para ajuda [12]. Então, 

o aluno passa por um conjunto de lições sobre testes caixa-preta, 

caixa-branca, automação e eficiência de testes. Esta aplicação 

possui também um conjunto de exercícios e as respectivas 

soluções. Ao final, um sumário é exibido.  

O U-Test é um jogo de simulação com foco em teste de unidade, 

abordando teoria e prática [13]. O jogador assume o papel de um 

testador responsável pela escrita de testes de unidade para um 

sistema hipotético. Seu objetivo é aplicar técnicas para a seleção 

de dados de entrada para o teste de unidade. As regras do jogo são 

impostas pela interface e o feedback é exibido ao final de cada 

desafio.  

Silva et al. [2] propuseram o Jogo da Equipe de Teste de Software 

(JETS), visando simular interações de uma equipe de teste de 

software em uma empresa. O jogo é constituído de quatro fases, 

onde o estudante assume um cargo diferente dentro de uma equipe 

de testadores (Testador de Software, Analista de Teste, Arquiteto 

de Teste e Líder da Equipe de Teste). O jogo possui um 

mecanismo de pontuação, porém não foi apresentada no artigo 

nenhuma avaliação.  

Diniz e Dazzi [3] propuseram a utilização de um jogo como 

estratégia de ensino e aprendizagem, o Jogo das 7 Falhas. O Jogo 

das 7 Falhas é do tipo single-player onde o jogador assume papel 

de testador em uma equipe de teste de software de uma empresa 

fictícia. O objetivo deste jogo é identificar as sete falhas existentes 

em cada funcionalidade testada, correlacionando-as com uma 

classe de equivalência ou um valor-limite, no menor tempo 

possível. O resultado da avaliação quantitativa e qualitativa 

apresentada por Diniz e Dazzi [3] sugere que este jogo pode ser 

uma eficiente técnica de ensino a ser utilizada no ensino de teste 

de caixa-preta.  

Conforme apresentado nesta seção, nenhum dos jogos 

encontrados na literatura focam no planejamento e projeto do 

teste de software, sendo este o diferencial do ItestLearning. Vale 

ressaltar que o ItestLearning é um jogo de simulação, possui um 

feedback imediato e um sumário consolidado ao final, assim como 

um mecanismo de pontuação. 

4. O JOGO DIGITAL PARA O ENSINO DE 

TESTE DE SOFTWARE  
O jogo denominado ItestLearning 1 [17, 18] provê um ambiente 

para a realização do planejamento de teste de software através de 

uma breve descrição de um projeto hipotético. Dessa forma, a 

evolução do jogo ItestLearning, apresentada neste artigo, simula o 

projeto de casos de testes a partir de requisitos, estórias do usuário 

ou casos de uso. 

O público alvo do jogo são alunos de cursos de graduação da área 

de computação/informática, os quais possuem disciplinas com 

conteúdo relacionado ao teste de software. Para o uso deste jogo 

como meio de aprendizado é necessário que o jogador possua 

conhecimentos prévios de Engenharia de Software.  

4.1. TECNOLOGIA DO JOGO 
A metodologia adotada para o desenvolvimento do jogo iniciou-se 

com a elaboração do Game Design Document (GDD), documento 

que descreve a dinâmica e interface do jogo, refinado em 

diagramas de atividade e classe para a programação. A linguagem 

de programação utilizada foi Java, utilizando o framework Java 

Server Faces. Para isso, a arquitetura foi baseada no padrão MVC 

(Model-View-Controller - Modelo-Visão-Controlador), que tem 

como objetivo separar a lógica de negócio da interface do usuário, 

e controlar o fluxo da aplicação. Como servidor web foi utilizado 

o Tomcat, como banco de dados o PostgreSql e XHTML na 

camada de visão. Foram utilizados ainda os frameworks 

Hibernate, para persistência dos dados, e o Primefaces, suíte de 

componentes JSF (Java Server Faces) customizados.  

A Figura 1 exibe a arquitetura definida para o jogo, assim como 

os relacionamentos entre seus componentes em alto nível. Três 

camadas foram definidas para esta arquitetura: interface do 

usuário, controle da aplicação e banco de dados. Na interface do 

usuário é possível acessar a aplicação através de qualquer 

navegador web, independente do dispositivo. As requisições dos 

usuários são repassadas à camada de controle da aplicação, assim 

como os dados, e direcionados para os devidos responsáveis, 

consequente processamento, e acesso ao banco de dados quando 

                                                                 
1 iTestLearning - https://sistemas.quixada.ufc.br/iTestLearning/ 

 

Figura 1.  Arquitetura projetada para o jogo. 
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necessário. Por fim, o fluxo de dados retorna à interface do 

usuário, exibindo o resultado do processamento. 

4.2. MODELAGEM E EXECUÇÃO DO 
JOGO 

O jogo é single-player (jogo para somente um jogador), onde o 

jogador realiza o planejamento e projeto de teste de software a 

partir da especificação de projeto. A Figura 2 exibe um diagrama 

de atividades para a representação das ações entre jogador e 

sistema. As primeiras atividades do diagrama estão relacionadas à 

fase de planejamento já apresentada em [17, 18]. Para o 

prosseguimento para fase de projeto de testes, o jogador precisa 

atingir uma pontuação mínima na fase de planejamento. 

O jogo inicia com a fase de planejamento, onde o jogador poderá 

escolher o nível de dificuldade do jogo (fácil, médio, difícil), 

podendo selecionar o projeto para iniciar o jogo. Os projetos a 

serem selecionados no jogo são sistemas fictícios que podem 

variar de acordo com o nível de dificuldade. O nível de 

dificuldade influencia nas etapas das fases de forma a desafiar o 

jogador.  

A primeira fase simula as atividades de planejamento de testes, e é 

composta por seis etapas. Todas as etapas da fase de planejamento 

são definidas com base em Silva [27]. As etapas são descritas 

conforme o seguinte: 

• Etapa 1: o jogador deve escolher os itens do projeto a serem 

testados (de acordo com a descrição do projeto); 

• Etapa 2: o jogador define quais tipos de teste serão realizados 

durante o processo de teste (Interface, Usabilidade, 

Segurança, Estresse, etc.); 

• Etapa 3: o jogador definirá por quais níveis de teste o projeto 

passará (Unidade, Integração, Sistema, Aceitação, etc.); 

• Etapa 4: serão definidos os critérios de aceitação que farão 

com que um teste executado seja aprovado ou não (de acordo 

com a descrição do projeto); 

• Etapa 5: o jogador deve escolher quais ferramentas serão 

utilizadas no processo de testes (Selenium, JMeter, Marathon, 

Mantis, etc.); e 

• Etapa 6: o jogador indica quais artefatos podem ser gerados 

no processo de teste de software (Plano de Teste, 

Especificação de Casos de Testes, Relatório de Testes, etc.). 

A Figura 3 apresenta algumas etapas da fase de planejamento, 

com a pontuação adquirida até o momento pelo jogador. Em se 

tratando de sistema de pontuação, ressalta-se que o jogador só 

poderá seguir para a próxima fase quando concluir a atual. Como 

detalhado anteriormente, cada etapa da fase de planejamento 

possui vários itens. A cada item marcado corretamente o jogador 

ganha pontos e a cada marcação de um item não correto o jogador 

perde pontos. Ao final da fase de planejamento é exibido uma tela 

com um feedback contendo todo o planejamento feito pelo 

jogador e um planejamento recomendado para o projeto. 

A fase de projeto de testes é a extensão da versão inicial do jogo 

ItestLearning. O principal objetivo desta fase é selecionar os casos 

de testes válidos de acordo com a descrição de um determinado 

evento. O início desta etapa ocorre após a finalização da fase de 

planejamento, seu acesso é dependente de uma obtenção de 70% 

ou mais de acertos. Esse percentual é definido com base na média 

de respostas da fase de planejamento do jogo. Os eventos e a 

dificuldade desta fase estarão relacionados ao projeto escolhido. 

O nível de dificuldade tem fundamental importância nesta fase, 

pois a partir da seleção do nível feita ao início do jogo será 

submetida ao jogador uma diferente perspectiva da narrativa do 

evento. 

Cada projeto apresenta no mínimo três eventos relacionados a ele 

que deverão ser realizados durante essa fase conforme 

apresentado na Figura 4. Caso o projeto escolhido seja do nível 

fácil o jogador deverá selecionar os casos de testes válidos 

baseados em casos de uso. Nos níveis médio e difícil as descrições 

serão feitas em cima de estórias de usuário e em nível de 

requisitos, respectivamente. 

A relação entre o nível de dificuldade e o formato do requisito é 

que o nível mais fácil possui um maior detalhamento na forma de 

Figura 2. Diagrama de atividades do ITESTLEARNING. 
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casos de uso, facilitando o jogador a definir os casos de testes. Já 

no nível médio o jogador possui como base o requisito na forma 

de estórias de usuário, com menos detalhamento do que no nível 

fácil. O nível difícil está representado na forma de especificação 

de requisitos simples sem formato, o que torna a dificuldade para 

o jogador ainda maior. 

A dinâmica da fase de projeto de testes funciona de modo 

semelhante à fase de planejamento do jogo. O evento será 

apresentado ao jogador através de uma narrativa mostrada de 

acordo com o nível de dificuldade que está sendo aplicado como 

explicado anteriormente. A partir da leitura desta descrição é 

necessário escolher quais casos de testes, representados pelas 

alternativas, serão válidos para aquele evento. É importante 

ressaltar, que foi definido um padrão simples para projetar os 

casos de testes do jogo de forma a não deixar as opções extensas e 

facilitar a seleção delas. Após a seleção, o jogador deverá avançar 

e então lhe será apresentado um novo evento com uma nova 

descrição e casos de teste a serem analisados. O aluno deve ter 

atenção durante a execução da fase de projeto de testes utilizando 

todos os recursos disponíveis, pois não será possível a troca das 

alternativas depois do avanço de um evento para outro. A 

pontuação desta etapa será calculada em cima da mesma obtida na 

primeira fase do jogo podendo aumentar ou até mesmo reduzir o 

desempenho geral do jogador. 

Ao final da fase de projeto de testes, após o jogador ter 

selecionado os casos de testes que considerou válido para cada 

evento apresentado, ele poderá ter a visualização da sua 

pontuação geral. Da mesma forma que a fase de planejamento é 

fornecida uma tela com um feedback, onde é possível visualizar 

os casos de testes que foram marcados para os eventos que foram 

feitos e verificá-los com um resultado sugerido da fase. Neste 

momento, o jogo poderá ser encerrado ou gravar nome e 

pontuação no ranking, tudo isso feito através dos ícones 

presentes. Tanto na fase de planejamento de testes como na fase 

de projeto de testes é possível o aluno executar o jogo com o 

mesmo projeto ou com outro projeto para melhorar sua nota no 

ranking. A Figura 5 exibe a tela final da fase de projeto, após a 

seleção dos casos de testes pelo usuário, com os casos 

selecionados pelo jogador e os casos válidos. 

 

Figura 4. Fase de projeto de testes. 

 

Figura 3. Fase de planejamento de testes. 
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Primeiramente foram apresentados conceitos introdutórios do 

Planejamento de Testes e Projeto de Testes e posteriormente foi 

aplicado o jogo em sala de aula. Foi escolhido um dos projetos do 

nível fácil para que todos os alunos executassem o mesmo projeto 

com o mesmo nível de dificuldade. Como o jogo é web, cada 

aluno executou o jogo individualmente e posteriormente 

preencheu o questionário de avaliação online
2. O questionário 

online utilizou a metodologia de avaliação apresentada adaptada 

ao contexto do jogo. 

5.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
As respostas do questionário de avaliação do jogo pelos alunos 

foram consolidadas na planilha fornecida pelo modelo de 

avaliação [31]. Uma análise qualitativa e quantitativa dos 

resultados foi realizada, gerando gráficos de frequência que 

indicam a porcentagem de notas atribuídas para cada item. Para 

cada componente foram gerados gráficos para análise dos 

resultados. Para fim de uma melhor visualização, os gráficos das 

Figuras 5, 6 e 7 exibem valores percentuais apenas para as 

respostas com frequência acima de 5%, apesar de que os demais 

estão representados graficamente. 

Para o cálculo da pontuação utilizou-se a média aritmética simples 

da soma dos valores das escalas +1 e +2 de cada um dos 

                                                                 
2 Questionário Online de Avaliação do iTestLearning - 

http://zip.net/bhmZSk 

subcomponentes. Assim é possível calcular a pontuação para cada 

subcomponente individualmente. Para o cálculo da pontuação do 

componente, o mesmo procedimento foi realizado, utilizando 

todos seus subcomponentes. Esse resultado é apresentado em 

pontos percentuais.   

A Figura 5 apresenta a Motivação. O jogo apresentou um 

resultado positivo na maioria dos itens avaliados, obtendo-se 73% 

de pontuação com as escalas +1 e +2, reforçando que a maioria 

dos alunos concordou com as características avaliadas 

relacionadas à motivação do jogo. 

Ainda em relação à Figura 5, o subcomponente satisfação foi 

atendido com 60,2% de pontuação do total de respostas dos 

alunos, demonstrando a satisfação por concordarem que terão 

oportunidades de utilizar na prática o que aprenderam com o jogo. 

Mesmo assim, foi o critério pior avaliado da Motivação.  

O subcomponente confiança foi o que obteve maior pontuação 

nos seus itens com atendimento de 76,9%, demonstrando que os 

alunos sentiram confiança durante as fases do jogo. O 

subcomponente relevância obteve uma porcentagem de 

concordância média de 73,05%, indicando que o funcionamento 

do jogo está adequado ao aprendizado, que o conteúdo do jogo é 

relevante para o ensino de planejamento, e que o jogo está 

conectado a outros conhecimentos que o aluno já possuía.  

Ainda na Figura 5, o subcomponente atenção também recebeu o 

percentual mais alto de concordância, com média de 76,9%, o que 

indica que os alunos permaneceram atentos com as variações no 

 

Figura 5. Avaliação do jogo na escala motivação. 
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jogo, e tiveram interesse no desenvolvimento das atividades. Pela 

análise é possível concluir que a Motivação do jogo foi atingida, 

no entanto o quesito de satisfação necessita de melhorias. 

A Figura 6 apresenta os resultados das respostas dos alunos 

relacionadas à escala de Experiência do Usuário. Neste 

componente foi obtida uma média de 49%, onde apenas um item 

foi atendido. Por ordem decrescente de percentual de 

concordância obteve-se: imersão (75,6%), desafio (56,4%), 

interação social (51,2%), diversão (30,75%) e competência 

(30,7%). A imersão obteve o maior percentual de concordância. 

Os itens de percepção do tempo e preocupações do dia a dia 

praticamente coincidiram com a avaliação. Por outro lado os itens 

com menores percentuais foram diversão e competência, 

relacionados ao ritmo monótono e atendimento dos objetivos do 

jogo por meio de habilidades próprias. O ritmo adequado do jogo 

deve ser ajustado. 

Por fim, foram avaliados itens relacionados à aprendizagem do 

aluno, conforme a Figura 7. A maior parte dos subcomponentes 

recebeu um percentual de concordância acima de 70%. Pode-se 

concluir que o jogo foi eficiente na aprendizagem devido a sua 

facilidade de uso e que a experiência do jogo irá contribuir para 

experiência profissional do aluno. O subcomponente pior avaliado 

foi o relacionado à aprendizagem na disciplina, com 51,3%. Essa 

pontuação é um pouco contraditória em relação ao 

subcomponente relacionado à eficiência para a aprendizagem, que 

obteve 66,6%. Os demais subcomponentes foram bem avaliados, 

indicando uma aprendizagem positiva.  

Concluindo esta avaliação, por ordem decrescente de importância 

para os alunos: Motivação com 73%, Aprendizagem com 70% e 

Experiência do Usuário com 49%. Percebe-se que ajustes 

relacionados ao usuário são necessários em relação aos 

subcomponentes competência, diversão, desafio, interação social 

e imersão. Muitos desses elementos estão associados à interação 

do usuário com a aplicação e relação direta com a interface do 

jogo. 

Comparando as três turmas entre si (Figura 8), percebeu-se que 

Motivação em vários aspectos foram semelhantes e todos foram 

positivos. Design do jogo, conteúdo e satisfação foram bem 

semelhantes. Destacaram-se itens relacionados à variação do jogo, 

funcionamento adequado e confiança com as maiores distorções 

entre turmas. Porém no componente Experiência do Usuário 

descrito na Figura 6, dos sete subcomponentes, três foram 

negativos: ritmo adequado, habilidade própria no atendimento dos 

objetivos e eficiência. E foram os únicos itens com pontuação 

negativa de toda a avaliação. Porém as médias foram entre 0 e -

0.5, indicando que não foram tão mal avaliados, sendo potenciais 

pontos de melhoria. Por fim, o componente Aprendizagem de 

maneira geral foi positivo em todas as turmas. O subcomponente 

mais baixo foi associado ao aprendizado na disciplina, e o mais 

alto relacionado à interface e controle do jogo. 

 

Figura 6. Avaliação do jogo na escala experiência do usuário. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Informações qualitativas sobre pontos fortes do jogo e sugestões 

de melhoria foram coletadas durante as avaliações dos alunos. 

Em relação aos pontos fortes indicados pelos alunos, alguns 

pontos podem ser destacados. O ponto mais citado foi à questão 

da interface intuitiva e fácil interação do jogo com o usuário. Essa 

afirmação acaba corroborando com o item de Design do jogo na 

avaliação quantitativa. O segundo ponto considerado forte pelos 

alunos foram as questões, tanto no formato quanto entendimento. 

O aprendizado também foi destacado como o terceiro ponto mais 

citado. A questão de aprendizagem também foi um ponto forte 

considerado na avaliação quantitativa. Outros aspectos citados 

como ponto forte foram: representação de situações reais das 

atividades de testes, desafio para os casos de testes, abrangência 

do conteúdo, níveis de dificuldade adequados e plataforma web.  

Algumas sugestões de melhoria foram identificadas pelos alunos. 

Excluindo erros ortográficos e defeitos da aplicação, identificados 

pelos alunos, a sugestão de melhoria mais citada no jogo foi a 

melhoria da interface, seguido do mecanismo de pontuação e 

elaboração das questões. Segundo os alunos, a pontuação pode ser 

melhor distribuída entre as questões do jogo. Outras melhorias 

sugeridas foram: inclusão de animações, melhorar o design de 

telas, deixar a aplicação mais dinâmica, inserir um tutorial, deixar 

o ranking obrigatório e diversificar as questões e as respostas. Em 

relação à inclusão de animações e a dinamicidade da aplicação, os 

alunos sugeriram que devem ser incluídos elementos como 

personagens e sons que possibilitem essa maior interação com o 

jogador, de forma à possibilitar uma melhor experiência com o 

usuário. 

A Figura 9 exibe apenas os itens que mais se destacaram na 

avaliação. Alguns itens comentados pelos alunos foram bem 

pontuais, tais como: utilização contínua de checklist deixa o jogo 

monótono, o ranking deve ser obrigatório para aumentar a 

motivação dos alunos, melhorar a forma como o jogo é finalizado 

(interface e feedback), e balancear as respostas em termos de 

respostas verdadeira e falsas. 

De maneira geral, os alunos exercitaram as etapas de 

planejamento e projeto de testes, por meio da ferramenta, 
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Figura 8. Avaliação da experiência do usuário entre as três turmas. 

 

Figura 7. Avaliação do jogo na escala aprendizagem do jogo. 
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utilizando conceitos existentes em testes de software. 

7. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 

Este trabalho apresentou uma evolução do jogo digital de 

simulação ItestLearning  para contemplar o ensino de atividades 

de projeto de testes de software. Também foi apresentada uma 

avaliação de todas as fases do jogo, planejamento e projeto de 

testes de software em três disciplinas de diferentes cursos 

relacionados à computação. 

O jogo foi avaliado conforme um modelo específico para jogos 

educacionais. Conclui-se que os alunos permaneceram atentos às 

variações do jogo, a facilidade de uso está adequada, e a 

experiência do jogo irá contribuir para experiência profissional do 

aluno. Sendo assim, por ordem decrescente de importância para os 

alunos, os componentes obtiveram os seguintes resultados: 

Motivação (73%), Aprendizagem (70%) e Experiência do Usuário 

(49%). Pontos fortes do jogo destacados pelos alunos foram: 

interface intuitiva, elaboração das questões, fácil interação, 

representação de situações reais das atividades de testes, desafio 

para os casos de testes, abrangência do conteúdo, níveis de 

dificuldade adequados e plataforma web. Como pontos de 

melhoria destacaram-se: melhoria do mecanismo de pontuação, 

inclusão de animações, melhorar design de telas, dinamismo, 

ranking obrigatório e diversificar questões e respostas. 

Como continuação desse trabalho pretende-se estender o jogo 

para incluir as atividades relacionadas à execução dos testes. 

Inicialmente será implementada a execução de testes funcionais de 

modo a aplicar os casos de testes selecionados na fase de projeto 

em protótipos executáveis por projetos. Pretende-se assim, 

possibilitar ao aluno simular todas as atividades de testes de 

software, de modo a aproximá-lo de um ambiente real de 

desenvolvimento de software. Também será investigado um 

mecanismo de interação entre aluno e professor, que permita um 

feedback ao aluno mais personalizado e uma abordagem mais 

adequada para a pontuação do jogo. Para validar essas 

modificações, serão realizadas outras avaliações do jogo com 

turmas de cursos de computação como, Engenharia de Software, 

Ciências da Computação e Sistemas de Informação. 
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ABSTRACT 
This paper conducts a Systematic Mapping for the purpose of 

identifying methods, models, frameworks and techniques for 

evaluating existing implementations of cloud computing in the 

educational field. The search for publications was conducted in 

the most relevant electronic databases in the area of computing, 

resulting in a total of 1.165 articles found initially. After applying 

the selection criteria, remained 160 articles. In the final phase, 

after reading the selected papers, it reached 14 publications. The 

results reveal evaluation approaches to educational cloud 

computing into four categories: technical, cost-effective, user 

satisfaction and pedagogical. 

RESUMO 
Este trabalho conduz um Mapeamento Sistemático com o 

propósito de identificar métodos, modelos, frameworks e técnicas 

existentes para avaliação de implementações de computação em 

nuvem no âmbito educacional. A busca por publicações foi 

realizada nas bases eletrônicas mais relevantes na área de 

Computação, resultando em um total de 1.165 artigos encontrados 

inicialmente. Após aplicação dos critérios de seleção, restaram 

160 publicações. Na fase final, após leitura dos artigos 

selecionados, chegou-se a 14 publicações. Os resultados revelam 

abordagens avaliativas de computação em nuvem educacional em 

quatro categorias: técnicas, de custo-benefício, de satisfação do 

usuário e pedagógicas. 
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Measurement, Documentation, Performance, Design, Economics, 
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1. INTRODUÇÃO 
A computação em nuvem tem evoluído nos últimos anos, 

impulsionando avanços na sua utilização no campo da educação. 

Nesse sentido, é necessário que se desenvolvam métodos, técnicas 

e metodologias que permitam avaliar seu desempenho, essencial 

para determinar a qualidade dessa tecnologia. No entanto, 

identificar e estabelecer fatores e critérios para avaliação da 

qualidade das implementações de computação em nuvem não é 

tarefa simples, já que envolve, além das considerações 

tecnológicas, as específicas do domínio educacional [1]. 

Um Mapeamento Sistemático (MS) permite a identificação de 

evidências dirigindo o foco de futuras revisões sistemáticas 

identificando áreas para estudos. Pode ser um exercício 
apropriado em relação a uma revisão sistemática [2]. 

Revisão sistemática é uma boa prática para identificar, avaliar e 

interpretar todo o material relevante coletado em uma pesquisa. 

Com a revisão podemos formar uma base bibliográfica organizada 

e confiável. Estudos individuais que contribuem para as revisões 

sistemáticas são denominados estudos primários já as revisões 

sistemáticas são denominadas estudos secundários [3].  

Este MS surgiu da necessidade de se encontrar métodos e métricas 

de avaliação de implementações educacionais de computação em 

nuvem, para aplicação em um trabalho do grupo de pesquisa dos 

autores, que envolve a disponibilização de um mundo virtual 

educacional na nuvem. Neste sentido, conhecer abordagens 
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avaliativas de cloudcomputing auxilia no conhecimento necessário 

para a adoção de técnicas que visam este fim. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é realizar um mapeamento 

sistemático para identificar as avaliações de implementações de 

cloudcomputing no âmbito educacional, considerando avaliações 

tecnológicas, avaliações de custo-benefício, avaliações de 

satisfação e avaliações pedagógicas. Desconsideraram-se 

avaliações abstratas, superficiais e genéricas, bem como estudos 

que não apontam de forma clara como realizaram suas avaliações. 

O artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 são 

apresentados os trabalhos correlatos, na seção 3 são apontadas as 

relações entre cloudcomputing e educação, na seção 4 são 

descritas as etapas da realização do mapeamento sistemático, na 

seção 5 é feita a análise dos resultados e na seção 6 são discutidas 

as considerações finais. 

2. TRABALHOS CORRELATOS 
Um mapeamento sistemático, também conhecido como revisão de 

literatura ou revisão bibliográfica, segundo [1], é um processo 

organizado de etapas pré-determinadas para condução de busca 

adequada de informações, que garante maior confiabilidade na 
pesquisa e base teórica concreta. 

Para [4], um MS serve para fornecer uma visão mais abrangente 

de um assunto para estabelecer uma evidência de pesquisa, para 

gerar uma indicação da quantidade dessa evidência. Existem 

diversas maneiras de desenvolver um MS, e nesta seção serão 

apresentadas algumas metodologias utilizadas no levantamento de 

mapeamentos sistemáticos.  

Segundo [3], o mapeamento sistemático é composto de três fases 

principais: (a) Planejamento, (b) Condução e (c) Relatório. 

Baseados no autor, os autores [1],[5], [6] e [7] utilizaram-se deste 

conceito para conduzir seu MS, dividindo as fases em três etapas 

definidas, como descritas a seguir: 

(a) Planejamento: Identificação do tema e questão da pesquisa; 

Formulação dos critérios de inclusão e exclusão; Seleção das 

fontes de busca; Construção da string de busca. 

(b) Condução do mapeamento sistemático: Primeira etapa 

(Seleção Inicial): Leitura do título, resumo e palavras-chave e 

aplicação dos critérios de Inclusão e Exclusão; Segunda etapa: 

Leitura completa dos estudos e reaplicação dos critérios de 

Inclusão e Exclusão; Terceira etapa (Extração dos dados): Análise 
de qualidade e análise dos dados. 

(c) Relatório: Apresentação da revisão e síntese do 

conhecimento. 

A fase de planejamento, onde é feita a escolha das bases de onde 

serão retiradas as informações para que seja realizada a condução 

do MS, deve seguir alguns critérios comentados por [1], que são a 

“disponibilidade de estudos primários”, estudos na língua inglesa 

que é adotada nas principais bases científicas da área, e adoção da 

língua portuguesa na tentativa de encontrar estudos importantes 

registrados no Brasil. As bases IEEE eXplorer, ACM Digital 

Library, Science Direct (Elsevier), Scopus e Springer são comuns 
nos trabalhos de [1], [5], [6] e [7]. 

O vencimento das etapas de um mapeamento sistemático é 

extenso e demorado, pois demanda dos analisadores atenção 

rigorosa aos critérios de inclusão e exclusão definidos como “o 

que deve ser considerado e o que não deve ser considerado” [4]. 

Para tanto, os autores [1] utilizaram a ferramenta Start [8], 

desenvolvida pelo Laboratório de pesquisa em Engenharia de 

Software da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com o 
objetivo de auxiliar pesquisadores no desenvolvimento de 

mapeamentos sistemáticos. 

O MS realizado por [1] teve por objetivo “identificar pesquisas 

existentes para avaliação da qualidade de softwares educacionais 

web”. Os autores realizaram a busca em bases nas áreas da 

Educação e Computação e separaram os artigos selecionados em 

quatro aspectos, sendo eles pedagógicos, sociais, técnicos e 

organizacionais. Com a análise dos resultados, foram observadas 

diversas abordagens de avaliação de softwares educativos web, 

porém não foi identificada nenhuma abordagem sobre avaliação 

de softwares educacionais baseados em Web semântica, o que fez 

os autores concluírem que existe demanda de avaliar esses 

softwares, e apontaram uma lacuna na literatura, possível de ser 

explorada futuramente. 

Já o autor [7], fez um mapeamento sistemático para selecionar 

publicações relevantes, que desenvolveram algum tipo de 

mecanismo específico que servisse como guia para estudos 

empíricos na Engenharia de Software. Como resultado, o autor 

encontrou oito mecanismos para guiar estudos empíricos. Esses 

mecanismos foram agrupados por tipo de estudo e, além disso, 

foram coletadas algumas estruturas dos guias selecionados e a 

partir delas os autores fizeram algumas observações, visualizando 

uma estrutura básica que foi seguida pela maioria dos estudos 
primários. 

O estudo de [5] fez um mapeamento sistemático sobre 

gamificação, suas aplicações e implicações. A gamificação é um 

estudo sobre a “aplicação de elementos utilizados no 

desenvolvimento de jogos eletrônicos”. Como resultados os 

autores apresentaram alguns objetivos principais enfatizados nos 

trabalhos encontrados, entre eles estão o aprimoramento de 

determinadas habilidades, engajamento dos alunos em atividades 

mais participativas, oferecimento de mecanismos de socialização, 

discussão de benefícios da gamificação na motivação dos alunos. 

Os autores criaram um mapa que permite “identificar de que 

forma a gamificação tem sido explorada e em que contextos 

educativos”. Esse mapa revela áreas pouco exploradas e indica 

futuras oportunidades de pesquisa [5]. 

O MS de [6] procurou sintetizar informações importantes sobre 

cloudcomputing para auxiliar stakenholders na implantação ou 

adoção de soluções através dessa tecnologia. O autor relata que a 

cloudcomputing irá evoluir rapidamente por causa da atuação da 

academia, órgãos do governo e da indústria. Porém, ainda é difícil 

a escolha ou desenvolvimento de soluções na área, pois são 

estratégias e tecnologias complexas de serem implementadas. 

Como contribuições, o autor cita o fornecimento de informações 

para pessoas que pretendem desenvolver ou adotar soluções para 

nuvem, bem como auxiliar novas pesquisas na área [6]. 

Como é possível observar, os trabalhos correlatos realizam 

mapeamentos sistemáticos para aprofundar suas pesquisas em 

determinadas áreas da tecnologia que podem ser relacionadas com 

a educação. Um mapeamento sistemático sobre avaliações de 

implementações de computação em nuvem diretamente no âmbito 

educacional pode ser considerado um tema pouco explorado, o 

que agrega valor ao estudo aqui apresentado. 

3. CLOUD COMPUTING E EDUCAÇÃO 
Conforme [9], a computação em nuvem surgiu a partir do 

amadurecimento de soluções como a virtualização e 

armazenamento centralizado, que permite unificar todas as 

informações em redes de armazenamento, simplificando a 

administração e aumentando a flexibilidade para a alocação de 

dados. 

Para [10], cloudcomputing é um modelo de computação que 

permite o compartilhamento de recursos como servidores, 
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plataformas e aplicações através de uma rede, sendo 

disponibilizada em qualquer lugar, a qualquer hora, sob demanda.  

Nesse contexto, [13] destaca como principais características do 

paradigma cloudcomputing, o baixo custo de recursos financeiros 

e computacionais, o aumento da eficiência do processamento de 

dados, a preocupação reduzida com a perda de dados ou com a 

intrusão de vírus, e acessibilidade aos dados educacionais por 

pessoas desprovidas de recursos financeiros para adquirir um 

computador pessoal (desktop ou laptop), uma vez que pode ser 

acessado por qualquer dispositivo. 

A computação em nuvem consiste basicamente, conforme [10], de 

três modelos de serviço: IaaS (Infraestrutura como serviço), PaaS 

(Plataforma como serviço) e SaaS (Software como serviço) e pode 

ser implantada em quatro modelos diferentes, segundo [14] apud 

[15], sendo eles público, privado, comunidade e híbrida.  

As nuvens públicas são infraestruturas disponibilizadas por uma 

empresa para o público em geral, sob a forma de serviço pago, ou 

seja, o usuário paga por aquilo que utiliza. Já a nuvem privada 

possui infraestrutura exclusiva para uma organização. A nuvem 

híbrida é uma mescla dos dois modelos, que permite portabilidade 

de dados e aplicações. A nuvem comunitária é uma infraestrutura 

compartilhada por várias organizações ou instituições que 
partilham interesses [14].  

A pesquisa de [10] salienta que a escolha da nuvem deve ser de 

acordo com as necessidades dos usuários. O custo será 

influenciado, pois apesar de a nuvem pública ter um custo 

reduzido com pouca utilização, quando a demanda aumenta, o 

custo aumentará com ela, sendo mais conveniente a implantação 

de uma nuvem privada onde o custo é constante. Essa nuvem 

privada pode ser expandida, quando necessário, para uma nuvem 
pública, formando a nuvem hibrida. 

A caracterização da nuvem computacional vai ao encontro da 

computação ubíqua, que, segundo [11], faz a interação da 

computação com o ser humano independentemente de localização, 

onde as aplicações se adaptam ao ambiente e compreendem o 

contexto a que o usuário está exposto, disponibilizando acesso 

sem restrições de local e tempo, através da internet, seja qual for o 

aparelho utilizado. 

O autor [12] trouxe a primeira ideia de computação ubíqua, 

dizendo que o usuário comum, não precisaria mais estar 

relacionado prioritariamente com a ferramenta utilizada, mas sim, 

com a tarefa a ser realizada. Para [12], “as tecnologias mais 

profundas são aquelas que desaparecem” e o usuárionão precisa 

mais focar no hardware e no software utilizado, mas na 

aprendizagem a ser construída a partir deles. 

Na área educacional a nuvem computacional surge para “melhorar 

e tornar mais eficiente o uso dos recursos computacionais” [14], 

pois segundo o autor, ela possui particularidades como 

disponibilidade, adaptabilidade e elasticidade de serviços, 

disponibilizando remotamente programas aos usuários que 

acessam seus dados armazenados sem a necessidade de 

equipamentos caros.  

A utilização da cloudcomputing para implementação na educação 

reduz os custos, garante maior segurança, confiabilidade e 

portabilidade dos dados [17] e [18]. Outro benefício, é a 

otimização do compartilhamento de dados, que favorece a 

realização de trabalhos colaborativos, utilizados no âmbito 

educacional. Ao centralizar o armazenamento de todos os dados 

em um mesmo lugar e com o mesmo formato, pode-se excluir a 

necessidade de conversões e adaptações. 

Segundo [19], com a computação em nuvem, professores, alunos 

e departamento administrativo podem, por exemplo, compartilhar 

recursos. Os alunos podem ter seus portfólios registrados nas 

nuvens e podem obter todas as informações relativas a tarefas, 

testes e resultados em seus portfólios. Todos os registros de 

estudantes serão centralizados no nível da universidade e não 

haverá necessidade de manter os registros no nível dos cursos. Os 

professores podem armazenar registros, tarefas e materiais 

didáticos nas nuvens e ter acesso a estes serviços a qualquer hora 

e de qualquer lugar. Todo o acesso à nuvem é baseado em 

autenticação, que fornece segurança. Usuários autorizados 

precisam ter acesso garantido às informações. Além disso, a 

computação em nuvem proporciona robustez e contínuo ambiente 

de backup para os dados. 

Segundo [14], “existem várias aplicações que permitem a criação 

de uma infraestrutura de computação em nuvem”, dentre elas os 

autores citaram a Amazon Web Services, Google AppEngine e a 
plataforma Eucalyptus.  

Uma aplicação no paradigma cloud são os sistemas de educação 

e-learning, modelos de ensino não presenciais mediados por 

tecnologia e que estão em crescimento de forma muito veloz. As 

diferenças entre o modelo atual de implantação da e-learninge a e-

learning em nuvem podem ser resumidas, segundo [20], da 

seguinte forma: 1. Computação altamente virtualizada, que traz o 

benefício do aumento da utilização de servidores, economia de 

energia e reduzida sobrecarga de servidor. 2. Altamente 

automatizado, onde atualizações de software podem ser feitas 

automaticamente. 3. Autosserviço de infraestrutura de TI para as 

unidades de negócios e departamentos, onde a necessidade de 

adquirir, fornecer e gerenciar infraestrutura em um por pedido é 

irrelevante. 4. Escalável e elástico, que permite a entrega rápida de 

capacidade quando os recursos precisam de mudança.  

Um aspecto crucial dos sistemas e-learning para prestar um 

serviço eficiente é a capacidade de carga de trabalho. O modelo 

atual é baseado em um tradicional CPD (Centro de Processamento 

de Dados). Podemos resumir a principal diferença entre os dois 

modelos, conforme [20]: 1. No datacenter tradicional a gestão da 

capacidade prescreve o provisionamento de recursos para atender 

à demanda máxima esperada, e raramente é desalocada devido ao 

custo. 2. Nuvem privada é um paradigma da nuvem que permite 

aos sistemas e serviços a expansão e a contração de recursos 

alocados com base na sazonalidade ou redução da demanda. 

Diante das vantagens da cloudcomputing para utilização em 

ambientes educacionais, faz-se necessária a aplicação de 

metodologias, métodos ou técnicas que comprovem esses 

benefícios na prática, ou que, ao menos, possam mensurá-los. 

Sendo assim, surge a necessidade de uma avaliação completa da 

abordagem ou de avaliações dos diversos aspectos que compõem 

a computação em nuvem no âmbito educacional. Dentre esses 

aspectos, pode-se mencionar: os tecnológicos, como as 

funcionalidades do sistema; os pedagógicos, como a contribuição 

na aprendizagem; de custo-benefício, como o valor gerado pela 

redução de custos; e de satisfação do usuário, como o feedback do 

usuário perante à usabilidade do sistema. 

4. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO  
O MS realizado nesta pesquisa tem como objetivo identificar 

métodos ou metodologias de avaliação de 

implementaçõescloudcomputing utilizadas no âmbito educacional, 

como aplicações acadêmicas, sistemas educacionais ou e-

learning, tomando como referência os trabalhos de [1, 5, 6 e 7]. 

Para tanto, seguiram-se as seguintes etapas: 1. Criação da questão 

da pesquisa 2. Criação e aplicação da string de busca na 

ferramenta web Google Scholar [21]. 3. Leitura do resumo das 

publicações encontradas (fase de seleção). 4. Leitura completa das 
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publicações selecionadas na etapa anterior (fase de extração). 5. 

Releitura completa das publicações extraídas na etapa anterior 

(resultados). 6. Análise e organização dos dados para apresentação 

neste estudo.  

Na condução do mapeamento sistemático, utilizou-se a ferramenta 

Start [8], para auxílio nas fases de seleção e extração e na exibição 

dos resultados, além da ferramenta Mendeley [22], que otimizou o 

processo de importação das referências em formato de coleções 

BibTeX, aceito pelo Start. A seguir cada etapa é descrita. 

4.1. Questão da pesquisa 
A primeira etapa da fase de planejamento definida por [3] é a 

questão da pesquisa, importante para determinar o que se está 

procurando e definir quais os resultados que se pretende alcançar 

com o MS. Para este estudo foi definida a seguinte questão, 

adaptada de [1]: 

1. Há algum modelo, método, framework, guideline para 

avaliação de implementações de computação em nuvem no 

âmbito educacional? 

Essa pergunta é a base para a construção da string de busca e para 

a definição dos critérios de inclusão e exclusão, utilizados no MS, 

servindo para especificar os pontos a serem observados e 

ponderados na condução da pesquisa, visando à obtenção de 

resultados que sejam uma “resposta” para a questão. 

4.2. Seleção das fontes de pesquisa 
Para escolher as fontes de pesquisa, levou-se em consideração os 

trabalhos de [1, 5, 6, 7 e 23], que apresentaram bases em comum. 

Sendo assim, as bases eletrônicas alvo deste estudo foram a IEEE 

eXplorer, Science Direct (Elsevier), Scopus, Springer e ACM 

Digital Library.  

Entretanto, o diretório Scopus retornou 0 (zero) resultados, por 

isso não pôde ser considerado. O diretório Springer também não 

foi incluído devido à restrição de acesso à base, que não permitiu 

a visualização completa das publicações sem a opção de compra.  

4.3. Construção da string de busca 
A string de busca é um procedimento que deve ser adaptado para 

os motores de busca específicos, tentando produzir um retorno 

mais aproximado do ideal da pesquisa. Uma string ineficaz pode 
trazer um grande número de falsos positivos [2]. 

A string de busca deste trabalho foi construída nos moldes da 

pesquisa avançada da ferramenta web Google Scholar [21], sendo 

composta por palavras-chave derivadas da questão principal, 

descrita anteriormente. Assim, os termos inseridos/definidos no 

mecanismo de busca foram: 

Com todas as palavras: educationlearningeducational. 

Com a frase exata: CloudComputing. 

Com no mínimouma das palavras: Framework OR Approach OR 

Architecture OR “Case Study” OR Implementation OR "Cloud 

Computing" OR "Infrastructure as a Service" OR IAAS OR 

"Cloud-based" OR "Private Cloud" OR "Public Cloud". 

Em qualquer lugar do artigo. 

Período: 2010 – 2014. 

Língua: inglesa. 

O número restrito de termos inseridos deve-se ao fato de que o 

mecanismo de busca do Google Scholar [21] trabalha com um 

número limitado de palavras. Além disso, quando há uma 

definição específica de palavras-chave a serem identificadas no 

mapeamento sistemático, há uma menor chance de retorno de 

informações desnecessárias e que não tenham relação com o tema 

da pesquisa. 

Como pode-se observar, não foram incluídas palavras 

relacionadas à avaliação na busca inicial. Devido à restrição do 

número de termos do Google Scholar [21], optou-se por introduzir 

termos que retornassem trabalhos sobre as implementações de 

computação em nuvem no âmbito educacional, ampliando o 

escopo. A triagem de publicações que realizam a avaliação passou 

a ser um dos processos dentro do mapeamento sistemático. 

4.4. Definição dos critérios de inclusão e 
exclusão 
Os critérios de inclusão e exclusão são formulados a partir da 

questão principal do MS, buscando estipular parâmetros que 

auxiliem a atingir o que se procura na pesquisa. O objetivo é 

definir o que será interessante e o que será descartado, por meio 

das fases de seleção e extração, evitando a captação e 

aglomeração de informações irrelevantes ao processo. 

Neste estudo foram definidos cinco critérios de inclusão e seis 

critérios de exclusão, que são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Critérios de inclusão e exclusão. 

INCLUSÃO EXCLUSÃO 
CI-1: Apresenta aplicações educacionais ou e-learning em uma 

implementação de computação em nuvem; 

CE-1:Estudos que não abordam a implementação da computação em 

nuvem; 

CI-2: Documentos que abordem aspectos práticos de um modelo, 

método, técnica, abordagem de computação em nuvem para 

aplicações educacionais ou e-learning; 

CE-2: Relatórios técnicos, documentos que estão disponíveis na 

forma de resumos ou apresentações e também revisões de literatura 

secundárias; 

CI-3: Apresenta a forma e as técnicas, claramente definidas, de 

implementação de computação em nuvem para aplicações 

educacionais ou e-learning; 

CE-3: Estudos que não possuam versões completas disponíveis; 

CI-4: Apresenta um método de avaliação da computação em nuvem 

utilizada em aplicações educacionais ou e-learning; 

CE-4:Estudos que abordam apenasaspectos teóricos e filosóficos 

(sem definição de método, modelo etc.); 

CI-5: Apresenta os instrumentos utilizados na avaliação nuvem 

educacional. 

CE-5:Estudos que não apresentam relação com aplicações 

educacionais ou e-learning; 

  CE-6: Estudos que não abordam a avaliação da computação em 

nuvem; 

 

4.5. Condução do mapeamento sistemático 
O mapeamento sistemático realizado neste estudo ocorreu no 

período de abril a julho de 2014, obedecendo ao cronograma 

descrito na Tabela 2: 

Na primeira etapa foi realizada a aplicação da string de busca no 

Google Scholar [21]. Entretanto, como já mencionado, o diretório 

Scopus retornou 0 (zero) resultados. Sendo assim, essa base de 
dados não foi considerada neste MS. 
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Já o diretório Springer retornou 770 publica

dos títulos, resumos e palavras-chave dessas 

foram selecionadas para a fase de extração.

também não foram incluídos nesta pesquisa 

acesso à base, que não permitiu a visual

informações contidas nas publicações sem a o

Na segunda etapa, as publicações das ba

ACM Digital Library e Science Direct (Else

fase de seleção. Nesta etapa, as publicaçõ

rejeitadas, segundo os critérios de inclusão 

no planejamento do MS. Para esta atividade,
chave e o resumo de cada artigo foram lidos. 

As publicações resultantes da segunda e

terceira etapa, chamada fase de extração. N

lidos integralmente, confrontando-os novam

de inclusão e exclusão, realizando uma nova
ou rejeição. 

 

Tabela

BaseEletrônica Busca 

IEEEeXplorer 78

ACMDigitalLybrary 14

Science Direct (Elsevier) 24

Total 1.1

 

4.6. Sistematização dos result
Nessa seção são realizadas as análises 

resultados obtidos nesta pesquisa, de forma 

visão geral do MS. Primeiramente,consid

publicações encontradas por meio da string

seleção). Após, são feitas análises sobre os da

fase de extração. 

A Figura 1 demonstra que a maioria

encontradas na busca inicial são da bas

compondo 67% do total. A base ACM Digit

menos retornou resultados (apenas 12%). A

um retorno de 21% do total de publicações en

inicial. 

Figura 1. Distribuição de publicações po
encontras na busca inicia

Para melhorar a visualização dos termos m

títulos das publicações encontradas na 

mapeamento sistemático, utilizou-se a criaçã

palavras, através do softwareTagCrowd [24

palavras, conforme [25], é a representação

icações. Após a leitura 

s publicações, 59 delas 

o. Porém, esses dados 

a devido à restrição de 

alização completa das 

a opção de compra.  

bases IEEE eXplorer, 

sevier) passaram para a 

ções foram aceitas ou 

o e exclusão definidos 

, o título, as palavras-
s.  

etapa compuseram a 

 Nela, os artigos foram 

mente com os critérios 

va triagem de aceitação 

Na quarta etapa, os trabalho

seja, aqueles que atingiram a q

como resultados. Foram,então, 

discussão dos dados finais desta

Para finalizar, na quinta etap
organizados e apresentados n

publicações encontradas por ba

pode ser visualizado na Tabela 

artigos da busca inicial e de arti

 

Tabela 2. Cronog

Atividade/mês Abri
Primeira etapa X 

Segunda etapa X 

Terceira etapa  

Quarta etapa  

Quinta etapa  

la 3. Resumo da condução do Mapeamento Sistemático. 

a Inicial Duplicados Fase Seleção 

Incluídos Excluído

780 14 117 649 

145 1 24 120 

240 2 20 218 

1.165 17 161 987 

ultados 
 e sintetização dos 

a a proporcionar uma 

iderando o total de 

ng de busca (fase de 

 dados encontrados na 

ria das publicações 

ase IEEE eXplorer, 

ital Library foi a que 

 A base Elsevier teve 

 encontradas na busca 

 

 por base de dados 
cial 
 mais utilizados nos 

a busca inicial do 

ção de uma nuvem de 

4]. Uma nuvem de 

ão dos termos mais 

significativos, ou melhor, a

número de aparições. 

Por meio do aplicativo TagCr

as palavras mais utilizadas n

“cloud”, com uma frequên

utilizada 251 vezes, e “educa

vezes, como pode ser visualiz

Para a eficácia da demonst

encontrados nos títulos das p

levou-se em consideração pub

Figura 2. Palavras ma
publicações encontradas

aplicativ
Passando para a análise dos d

3 demonstra que o númer

também pertence à base IEE

base eletrônica ACM Digita

número de resultados. 

hos foram finalmente extraídos, ou 

a questão da pesquisa foram aceitos 

, lidos novamente, visando análise e 

sta pesquisa. 

apa os resultados e análises foram 

 neste estudo. O quantitativo de 

base de dados em cada fase do MS 

la 3, que também apresenta o total de 

rtigos duplicados. 

ograma de atividades 

ril Maio Junho Julho 
    

 X   

X X  

 X X 

  X 

FaseExtração 

os Incluídos Excluídos 

12 105 

1 23 

1 19 

14 147 

 anuncia as palavras com maior 

Crowd [24] é possível constatar que 

 nos títulos das publicações foram 

ência de 320 vezes, “computing” 

ation”, com uma frequência de 194 

izado da Figura 2. 

stração da frequência dos termos 
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ublicações duplicadas. 
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Figura 3. Percentual de publicações por 
fase de extração  

Ainda na fase de extração, pode-se observar 

publicações, tendo como parâmetro o perí

entre 2010 e abril de 2014, é maior no ano d

2012, 2011 e 2010. O ano de 2014 retornou u

publicações devido ao curto período de 2

nesta pesquisa, que corresponde apenas a um

parte do ano, o que pode ser observado na Fig

Esse fato denota o crescimento de publicaçõ

desde 2010, demonstrando o potencial pa

cloudcomputingna educação, que cada vez 

aperfeiçoada. 

Figura 4. Percentual de publicações por a
na fase de extração  

Grande parte das publicações rejeitadas, o

enquadram nos critérios definidos no MS, es

uso de tecnologias educacionais web, interne

uso das tecnologias da nuvem Google, entr

de computação em nuvem. Estes trabalh

diretamente, a implementação decloudcompu

pode ser a criação, instalação, configuração 

da tecnologia de nuvem para um objetivo esp

educacional. 

A exclusão de muitas publicações nas fa

(seleção e extração) também ocorreu por tra

incompletas e/ou teóricas ou filosóficas, ind

critérios de exclusão 2 e 3.  

Os artigos excluídos pelo critério 1, que trata

com implementações de cloudcomputing, ref

apesar de a string ter sido construída c

relacionadas diretamente com a computação

assim retornaram trabalhos sem esse enfoq

terem sido apenas publicados em eventos so
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eríodo compreendido 

 de 2013, seguido de 

 um baixo número de 

 2014 compreendido 

um pouco mais da 4ª 

Figura 4. 
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para pesquisa sobre 

z é mais difundida e 

 

 ano de publicação 

ou seja, que não se 
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tre outras utilizações 

alhos não abordam, 

uting, sendo que esta 
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específico, neste caso, 

fases classificatórias 

ratarem-se de versões 
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ata da falta de relação 
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com palavras-chave 
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sem desenvolver sobre o assun

A seguir são analisados o

pesquisa, por meio do mapeam

visualização e facilitar o e
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implementações de computaç

avaliação tecnológica, avaliaç

satisfação e avaliação pedagóg

5. ANÁLISE DOS
Esta seção apresenta uma s

mapeamento sistemático, sin

sobre avaliação encontrados

analítica dos 14 estudos apo

aspectos avaliativos de suas im

nuvem no âmbito educacional

5.1. Avaliações Te
A avaliação tecnológica pode

científico, que trata de métric

como capacidade e desempe

tecnológica é um conjunto de

ferramentas para efetivamente

tecnologia e sua contribui

lucratividade de uma empresa

 

No contexto da nuvem 

acontecer pelo uso de técn

tecnológicas a que se propõ

simultâneos, tráfego de rede e

Como resultado deste MS, fo

tecnológicas, provenientes da 
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interativos online para ensino
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capacidade de analisar grande
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performance de uma impleme

acadêmica, antes de disponib

sobrecarga do sistema podem

indisponível em picos de m

aplicabilidade da computação

são os cenários universitários 

No trabalho de [28] avaliou-se

em nuvem educacional: Single

tenantPaaS (MT-PaaS) e Pro

IaaS, é dedicado a um único 

convergência baixo uma desv

é que pode ser trabalhado a

computing somente nas referências, 

unto. 

 os resultados encontrados nesta 

amento sistemático. Para melhorar a 

entendimento, os trabalhos foram 

o tipo (foco) de avaliação sobre as 

ação em nuvem adotada, sendo elas: 

ação de custo-benefício, avaliação de 

ógica. 

S RESULTADOS 
 sinopse dos artigos resultantes do 

sintetizando os principais aspectos 

os nos mesmos. Após a leitura 

ontados pelo MS, identificou-se os 

 implementações de computação em 

al. 

ecnológicas 
de ser entendida como um processo 

icas para determinar funcionalidades 

penho. Conforme [26], a avaliação 

de princípios, métodos e técnicas ou 

nte avaliar o valor potencial de uma 

uição para a competitividade e 

sa.  

 educacional,essa avaliação pode 

cnicas para mensurar as funções 

põe, como capacidade de acessos 

 e velocidade de leitura/escrita. 

foram encontradas quatro avaliações 

a base de dados IEEE eXplorer, que 

e o desenvolvimento de laboratórios 

o de Service LevelAgreement (SLA) 

eletrônico. O laboratório foi criado 

ria com foco em gestão de sistemas 

sistema foi testado em diferentes 

 simular operações de sobrecarga de 

desempenho, erro humano e 

a. Os testes foram realizados por 

e automatizado Apache JMeter8. No 

fil de operador foi atribuído uma ou 

 específicas para fins de prestação de 
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or [27] é uma forma de testar a 

mentação de computação em nuvem 
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m assegurar que o serviço não ficará 

muito acesso, validando, assim, a 

ão em nuvem em larga escala, como 

s em determinadas épocas do ano. 

se três situações de disponibilização 

gle-inquilino PaaS (ST-PaaS), Multi-

roxy. O ST-PaaS, uma instância de 

o usuário inquilino, sendo o grau de 

svantagem da aplicação. A vantagem 

 a partir de uma interface gráfica 
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(GUI). Suporta várias linguagens de programação incluindo 

PHP, Ruby e Java. Também suporta MySQL. Enquanto isso, o 

MT-PaaS é uma instância compartilhada por vários inquilinos e, 

por isso, o número de casos, em princípio, é menor do que em 

ST-PaaS, o que reduz o custo. Já o Proxy é utilizado por uma 

instância para acessar a internet. Além disso, serve como um 

servidor de cache para reduzir o tráfego de rede. O Proxy 

reverso é usado por clientes para acessar as instâncias a partir do 

exterior do servidor. Normalmente, maioria das universidades 

tem endereços IP globais suficientes. O Proxy reverso reduz esse 

número de endereços IP necessários e pode ser empregado 

através do Apache[28].  

Os autores [28] avaliaram a eficácia da instalação de aplicações 

em ST-PaaS e MT-PaaS, comparando o tempo de instalação de 

forma automática e manual. ST-PaaS consome mais recursos do 

que MT-PaaS. Porém, o MT-PaaS reduz o custo de uma nuvem 

comparado com ST-PaaS, devido ao maior número de usuários. 

No entanto, o desenvolvimento de aplicativos em MT-PaaS é 

mais difícil do que em ST-PaaS. Avaliando o Proxy pode-se 

chegar à conclusão de que ele melhora em até quatro vezes o 

desempenho do cache[28].  

Essa avaliação, específica para a abordagem de implementação 

de nuvem do autor, mostra os prós e contras das três formas 

propostas de utilização. Pode ser utilizada de acordo com o caso 

a ser aplicado, por exemplo, quando o recurso é reduzido e o 

número de usuários é grande, recomenda-se a MT-PaaS. Porém 

quando o foco é o desenvolvimento de aplicativos para a nuvem, 
a ST-PaaS é recomendada por ser mais fácil de trabalhar. 

Já os autores [29] propõem um DaaS (Desktop as a Service), 

onde as tarefas do usuário são executadas no servidor. Possui 

duas abordagens: usuário individual e multiusuário. No 

parâmetro de multiusuário foi visto que com número igual ou 

inferior a três, o sistema DaaS não apresenta problemas. Quando 

maior que isso, tem um aumento significativo de espera, o que 

inviabilizou a utilização para um número igual ou superior a 

dez, com isso concluiu-se que o número ideal de usuários 

múltiplos seria de, no máximo três. 

Os autores [29] demonstram por meio de sua avaliação 

tecnológica que sua implementação de computação em nuvem 

não tem capacidade para atender com eficácia um número 

superior a três usuários simultâneos. Sendo assim, aponta para 

necessidades de melhoria visando sanar essa dificuldade, que 

dificultaria sua aplicação no âmbito educacional. 

No estudo de [30] avaliou-se a capacidade de processamento de 

uma instância, utilizando para isso o software gratuito “Super 

π”, o qual calcula o π, usando 100% da CPU. Para os testes 

foram calculados 2,9 milhões de dígitos do π, criando em cada 

instância uma carga muito alta na máquina física pela execução 

do software. O sistema operacional para as instâncias é 

CentOS5.3. A fim de utilizar o máximo de recursos da máquina 

física, os autores mudaram o arquivo de configuração para um 

exemplo que se refere ao valor de MAX_CORE em 

"Eucalyptus.conf". Foi montado um protótipo onde cada 

servidor possuía o Linux Ubuntu 10.10 e Eucalypus 2.0 para 

prover a nuvem, e em outra máquina foi colocado o Zabbix para 

monitorar as máquinas físicas. Foram feitos testes de número 

máximo de máquinas virtuais instanciadas com relação à 

memória de cada instância e o tempo de execução [30]. 

Nos primeiros testes do protótipo que possui 16GB de memória 

foram executadas no máximo 60 máquinas virtuais com 256MB 

de memória. Já com 512MB de memória, chegaria ao máximo 

de 30 máquinas. Levando em consideração que no cenário de 

utilização, onde cada máquina virtual com 256MB leva em torno 

de 5 minutos para execução, não sendo um desempenho 

satisfatório, e que os alunos estão utilizando máquinas com 

512MB, o perfil definido ficou de 512MB de memória para cada 

instância. No cenário descrito,o ponto positivo foi os alunos 

concordando com os benefícios no gerenciamento trazidos com 

a implantação do laboratório virtual. Como ponto negativo foi 
levantado pelos alunos a demora na execução da instância [30]. 

O trabalho de [31], realizado na Universidade Técnica Nacional 

de Atenas (NTUA), introduziu em seu centro de informática o 

“CloudFront Central” (CCF), personalizado para atender às 

necessidades dos usuários seguindo as práticas estabelecidas de 

provedores de nuvem, fornecendo acesso direto e transparente 

aos recursos e serviços aos membros da Universidade.  

O poder de computação principal por trás CCF é um conjunto de 

servidores blade,com um total de 568 núcleos de computação e 

2,27 TB de memória principal. A pesquisa não analisou prós e 

contras financeiros do uso da nuvem, mas dados de uso das 

aplicações em relação ao tipo de usuário, a localização (dentro 

ou fora do campus), e períodos de acesso (horário comercial e 

fora de expediente)[31].  

O projeto que teve início no outono de 2010, forneceu mais de 

30 ferramentas de software e ambientes como ANSYS, 

SIMULIA, MSC, MATLAB, ferramentas de programação, 

ferramentas do Office, Linux Desktops, fornecendo serviços nos 

níveis IaaS, PaaS e SaaS, armazenando os dados com segurança. 

Os dados do intervalo de 32 meses de operação revelaram que o 

período com maior número de conexões, feitas pelos estudantes 

de graduação, foi junho de 2011 (pouco mais de 5 mil), 

dezembro de 2011 (quase 7 mil) e maio de 2012 (pouco mais de 

6 mil). Já o número de conexões, feitas pelos pesquisadores, 

atingiram maior volume nos meses de novembro e dezembro de 

2012 (média de 5mil)[31].  

O objetivo dessa avaliação tecnológica foi verificar a 

sazonalidade da utilização de recursos e a minimização dos 

esforços de administração necessários para manter laboratórios. 

Como resultado, verificou o período de maior número de 

conexões realizadas pelos estudantes de graduação e pelos 

pesquisadores. Essa informação pode auxiliar, por exemplo, no 

planejamento e programação de atividades acadêmicas 

relacionadas à utilização dos recursos da nuvem educacional. 

5.2. Avaliações de Custo-Benefício 

As avaliações de custo-benefício estão, cada vez mais, sendo 

utilizadas para comprovar a redução de custos e aumento de 

benefícios por meio da computação em nuvem, validando a sua 

adoção em diversas áreas. Em instituições acadêmicas, onde o 

custo para aquisição de grandes CPDs, servidores, laboratórios 

específicos, e a necessidade de grande poder computacional e 

recursos humanos tornam-se fatores limitantes de investimentos, 

esta avaliação valida o potencial da cloudcomputing como 

alternativa. 

Nesta pesquisa foram encontradas três avaliações de custo-

benefício, também provenientes da base de dados IEEE 

eXplorer, como descritas a seguir. 

O trabalho de [32] apresenta uma nuvem privada supersaturada 

para sistemas paralelos, que suporta oito vezes mais instâncias 

do que a nuvem convencional. Com isso, a performance 

diminui, mas os custos também diminuem drasticamente, 

caracterizando a vantagem. O autor avaliou o tempo de ativação 

de 64 instâncias e, como resultado, o tempo foi reduzido. A 

avaliação aconteceu através da criação de diversas instâncias 

utilizando o Eucalyptus como middleware de gerenciamento de 

nuvem com acesso à Amazon AWS, contendo diferentes 
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quantidades de memória, disco e núcleos de processamento. 

Logo após, foi executado um benchmark baseado no cálculo de 

números primos, para estimar a utilização de CPU e o Bonnie++ 

para estimar o I/O gerado [32]. 

O autor [32], através dessa avaliação, observou um melhor 

custo-benefício de nuvens supersaturadas em comparação com 
as nuvens convencionais. 

Essa abordagem avaliativa pode ser útil para instituições que 

ofertam cursos de Tecnologia da Informação, como Ciência da 

Computação, que em sua grade curricular contam com 

disciplinas que demandam grande poder computacional, como 

Sistemas Paralelos e Distribuídos. A computação em nuvem 

favorece a realização de atividades computacionais práticas 

através do uso da simulação. Avaliar estas implementações 

também torna a aplicação mais confiável.  

Os autores [33] propõem a implementação de um portal de 

interação dos usuários para um sistema e-learning. O portal 

fornece três opções: a primeira para a criação de um sistema e-

learning, a segunda para que os usuários utilizem os sistemas 

existentes, e a terceira para migrar para o ambiente 

disponibilizado. Foram definidos como padrão três níveis LV1, 

LV2 e LV3 para avaliar o desempenho dos alunos. Na avaliação, 

primeiramente é feito uma verificação de teste de funcionamento 

do sistema. Após obter a certificação de que o sistema está 

funcional, parte-se para a avaliação comparativa entre e-

learningcom nuvem e sem nuvem, tendo para isso duas 

abordagens: análise de custos (Capex e Opex), onde Capex serve 

para concluir a eficiência dos custos onde há aplicação na 

nuvem;Opex, a eficiência dos custos onde não há aplicação na 

nuvem; e valor presente líquido (VPN), cálculo para análise dos 

custos. A soma de Capex e Opex , mostrou que o sistema 

baseado em nuvem poderia diminuir o custo em até 35,61%. Já 

o valor presente líquido é medido através da diferença entre o 

valor presente do fluxo de caixa e do valor presente da saída de 

caixa, o que mostrou resultado positivo de 43,9% no uso de 

sistema baseado em nuvem em relação a não utilização da 

nuvem [33]. 

O estudo de [33] traz em seus resultados uma avaliação de 

custos entre a utilização ou não de nuvem para o sistema e-

learning.Nos modelos de avaliação de custos foram 

apresentados resultados positivos para a utilização de nuvens 

para ambientes e-learning, que podem reduzir em até 59% o 

custo no investimento da estrutura. Essa avaliação pode ser 

utilizada para mensuração de custos de implantação de sistemas 

e-learning, tendo em vista o orçamento limitado de muitas 

instituições, fator que pode refletir na redução de investimentos 

tecnológicos. 

No trabalho de [34] um cluster virtual Moodle foi construído 

através da tecnologia de virtualização em cloudcomputing para 

distribuir a carga excessiva em um único servidor de Moodle e 

evitar falhas em conjunto físico. O cluster virtual pode alocar 

dinamicamente os recursos sob demandas, assim utilizando os 

recursos de forma eficiente. Segundo [34], um método eficaz 

para avaliar o desempenho do cluster é fazer teste de pressão e 

acesso à web. Para isso foi escolhida a ferramenta Siege [35], 

que possui código aberto e permite o acesso simultâneo de um 

site da web por vários usuários. Foi executado um teste 

benchmark para um único servidor Moodle e Moodle Cluster 

Virtual. Cada teste começou com dez usuários simulados com 

duração de 1 minuto, acrescentando outros dez usuários 

gradualmente até atingir 200 usuários. O teste foi repetido dez 

vezes.  

Para demonstrar os resultados dos testes, [34] fez diagramas de 

comparação da capacidade média de operação e tempo médio de 

resposta entre o servidor único do Moodle e o Moodle Cluster 

Virtual. Os autores chegaram à conclusão que o Moodle Cluster 

Virtual tem pior capacidade média de transação do que o 

servidor único do Moodle quando o número de utilizadores é 

inferior a 40. No entanto, ele melhora rapidamente com mais de 

40 usuários, e atinge o seu desempenho máximo com 60 

usuários. Depois disso, ele começa a diminuir gradualmente a 

medida, aumenta a pressão de carga, e tende a estabilizar, com 

140 utilizadores [34].  

Com mais de 40 usuários, a capacidade de transação média do 

Moodle Cluster Virtual é cerca de 65% maior do que a do 

servidor único do Moodle. Outra característica apresentada nos 

testes é que, quando havia menos de 40 usuários, o tempo médio 

de resposta do Moodle Cluster Virtual é um pouco maior do que 

a do servidor único do Moodle. No entanto, torna-se cerca de 

40% menor do que o tempo de resposta médio do servidor único 

com o número maior de usuários. Os resultados mostram que o 

Moodle Cluster Virtual pode efetivamente melhorar o 

desempenho global do sistema e poderia resolver o problema de 

excesso de carga centralizado em um único e superar 

deficiênciasem conjunto físico[34].  

A avaliação de [34] é uma forma de comprovar o melhor custo-

benefício ao escolher uma implementaçãocloudcomputing para 

provisionar um serviço educacional, como o Moodle, em 

comparação com a forma de provisionamento tradicional. 

5.3. Avaliações de Satisfação 

Esse tipo de avaliação é utilizado para verificar a aceitabilidade 

da implementação de computação em nuvem junto aos seus 

usuários. Essa abordagem avaliativa, muito praticada no âmbito 

educacional por tratar com um grande número de alunos, com 

suas diferentes percepções, visa dimensionar o nível de 

satisfação desse público-alvo ao utilizar a tecnologia 

cloudcomputing. 

Foram encontradas quatro avaliações de satisfação. Nesse caso, 

três delas provenientes da base de dados IEEE eXplorer e uma 

da base ACM Digital Library, analisadas a seguir. 

Em sua proposta de m-learning, [36]dispobinilizou os materiais 

para estudo na nuvem do Dropbox, visando dar a mobilidade 

necessária para o projeto. Avaliou-se um grupo de 50 alunos, 

aplicando um questionário de pré-teste e outro de pós-teste para 

comparação. O questionário continha 25 itens sendo que, 13 

relacionados com as vantagens da utilização do m-learning, e 12 

relacionados às adequações do m-learning. Cada questão foi 

pontuada com a utilização da escalaLikert de 5 pontos. Os 

resultados mostram que a percepção de aprendizagem móvel 

aumentou significativamente, com uma pontuação pré-teste de 

3,45 e pós-teste de 4,40. Na adequação de aprendizagem móvel 

foram realizados testes pareados, tendo como resultados no pré-

teste 3,10 e no pós-teste 4,60 [36]. 

Na proposta apresentada por [36] pode-se observar o 

crescimento na aceitação entre os alunos e a adequação do 

ambiente m-learning,mostrando que a utilização do ambiente 

virtual na educação é positiva, como mostrado nos resultados do 

trabalho. O artigo mostra motivação entre os alunos na 

utilização do m-learning com resultados positivos em todos os 

aspectos estudados, como visto nos pós-teste onde os resultados 

tiveram um aumento significativo, comparados com o pré-teste. 

Em [37] é realizada uma explanação sobre a implementação de 

laboratórios remotos independentes e relacionados. Quando 

prontos, sugere-se a aplicação dos mesmos na nuvem PaaS 

(Platform as a Service), chamando “Labsrelacionados à 
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nuvem”. Para testar essa implementação é utilizado um 

questionário com 20 perguntas, respondidas por 45 alunos. O 

resultado, obtido após a aplicação da avaliação, apresenta que 

todos os estudantes preferem a implantação do laboratório na 

nuvem, devido à simplicidade do procedimento para o upload de 

laboratórios e sua execução sem o uso de recursos próprios.  

O trabalho de [37], realizado na Universidade Espanhola de 

Educação a Distância (UNED), desenvolveu laboratórios 

remotos virtuais de sistema de gestão com base em computação 

em nuvem e princípios de virtualização. Os professores usam 

este sistema para criar laboratórios virtuais remotos (VRLab) 

com base em modelos podendo ser feito com uma ou mais 

máquinas virtuais (VMs), para fornecer tolerância a falhas, 

escalabilidade, ubiquidade, reutilização e assistência hands-on. 

Esses laboratórios podem ser usados para criação e condução de 

trabalhos práticos sobre qualquer assunto de educação em 

engenharia. Têm como vantagem a onipresença, a qual permite a 

visualização de qualquer lugar a qualquer hora através de um 

computador mediano com acesso a internet, melhorando a 

produtividade. As tecnologias utilizadas para a construção do 

sistema foram: VMWareESXi e OpenNebula, pela ampla 

utilização, alta qualidade e capacidade de criação de sistemas 

híbridos[37].  

A avaliação de [37] foi realizada através de um estudo de 

aceitação para demonstrar a qualidade do trabalho. Participaram 

36 estudantes, tendo como tema serviços de rede em sistemas 

operacionais durante o curso de 2012-2013, com base na escala 

Likert com os pontos variando entre discordo totalmente e 

concordo totalmente. Foram avaliados três pontos principais: 

facilidade de uso, utilidade e interação usando VRLabs. A 

maioria dos estudantes respondeu entre os valores “Concordo 

parcialmente” e “Concordo” na maioria das perguntas, exceto 

nas questões sobre interação, um ponto fraco a ser melhorado, 

segundo os autores. O ponto com maior classificação foia 

utilidade, pois permite o acesso de diferentes localizações em 

tempos desiguais, o que favorece a educação a distância devido 

a compromissos que os estudantes que procuram essa 

modalidade de ensino possuem. Todos os alunos concordaram 

sobre a utilização futura dosVRLabs para outras atividades [37]. 

O estudo de [38] propõe um modelo de colaboração e-learning, 

onde não só o aluno poderia ter o apoio de um professor como o 

de outros alunos. Essa colaboração vem com um modelo 

utilizando uma moeda virtual, onde a cada avanço ganha-se 

moedas, e cada solicitação um serviço deve ser paga com a 

moeda virtual. Um protótipo usando SQLServer e J2EE foi 

desenvolvido como solução de nuvem.A avaliação realizada 

teve como foco o atendimento do sistema às expectativas do 

usuário em cima de três questionamentos: os alunos podem 

aumentar o desempenho sem professores ou tutores? O sistema 

recomenda o serviço adequado? O mecanismo do modelo é 

eficaz para melhorar a utilização dos recursos? O resultado foi 

positivo nos questionamentos [38]. 

Já os autores [39] apresentam uma solução de laboratório virtual 

baseado em nuvem, chamado V-Lab. A avaliação de satisfação 

foi feita através de uma pesquisa, onde os alunos responderam a 

14 perguntas com escolha única, sendo 5 pontos para concordo 

totalmente e 1 para discordo totalmente. A pesquisa foi 

organizada em 4 questões de conhecimento, 2 de motivação, 2 

de criatividade, 2 de colaboração, 2 de demonstração e 2 de 

feedback. Com os resultados dessa pesquisa foi constatado que o 

aprendizado com o V-Lab é otimizado, possibilitando que os 

alunos realizassem todas as tarefas previstas para o semestre de 

forma satisfatória [39]. 

As avaliações de satisfação proposta pelos autores [37, 38 e 39] 

são formas de avaliação da aceitabilidade dos usuários à nuvem, 

que podem ser aplicadas em implementações educacionais de 

cloudcomputing, visando analisar a visão dos estudantesperante 

ao serviço disponibilizado. 

5.4. Avaliações Pedagógicas 

As avaliações pedagógicas, muito importantes em se tratando de 

implementações de computação em nuvem educacional, são 

aquelas que visam mensurar a aprendizagem e/ou didática de 

ensino, sua abrangência, eficácia e praticidade. Muitas delas 

pretendem verificar a evolução nas estruturas cognitivas dos 

alunos devido à influência da cloudcomputing como ferramenta 

de apoio pedagógico. 

Foram encontradas duas avaliações pedagógicas, provenientes 

da base de dados IEEE eXplorer que são a seguir discutidas. 

O estudo de [40] apresenta resultados preliminares das soluções 

de u-learning, aplicadas de junho a novembro de 2012 em um 

grupo de 10 estudantes entre 7 e 13 anos de idade, de uma escola 

primária no sul da Romênia, onde o conteúdo educativo foi 

desenhado por um grupo de professores e técnicos da 

Universidade Nacional de Artes (NUA) de Bucareste, tendo 6 

meses de duração [40].  

O objetivo geral desse estudo foi observar a aprendizagem dos 

alunos de uma escola rural pelo acesso ubíquo aos 

conhecimentos relacionados ao artesanato tradicional. As 

soluções foram projetadas para combinar diferentes paradigmas 

e tecnologias e-learning, como serviços de nuvem (Google 

Drive), Skype (videoconferências), web site móvel, mobile 

learning, entre outros [40].  

Para a obtenção dos resultados preliminares foram considerados 

diferentes cenários de uso, como a aprendizagem através do site 

móvel de lições introdutórias, tanto online quanto off-line, 

download de filmes educacionais a partir dos tablets, aulas 

preparadas no Google Drive, interação com Weblog. Após o 

período de experimentação, foi avaliada a utilidade das soluções 

do ponto de vista dos usuários, pós-experimento, com a intenção 

de revelar informações relativas à eficácia de cada solução de e-

learning e à facilidade de uso. A pesquisa foi elaborada no 

Google Docs, com termos não técnicos, e foi respondida por três 

professoras e três crianças, onde ambos concordaram fortemente 

que as soluções ajudaram o acesso e compreensão de 

informações valiosas, além de melhorar a colaboração entre 

estudantes e professores e na formação de opinião pessoal. A 

avaliação teve como resultado moderado ou bom, no 

entendimento das soluções e-learning pelos utilizadores [40].  

Um protótipo de laboratório remoto foi construído no trabalho 

de[41], visando fornecer recursos de computador em forma de 

nuvem ideal para alcançar uma infraestrutura de serviços de 

laboratório. Tem a capacidade de oferecer sessões de 

treinamento para diferentes sistemas operacionais e redes 

técnicas, que são usadas para construir soluções híbridas de 

infraestrutura de TI. Os ambientes de desenvolvimento 

utilizados têm capacidade de gerenciar grandes grupos de 

computação virtualizada de infraestrutura, incluindo software e 

hardware. Nesta pesquisa, os autores utilizaram o cliente 

VMwarevSphere, que pode ser instalado em qualquer 

computador e ser  ligado à VMware ESX usando o endereço IP 

do servidor ESX, com nome de utilizador adequado e senha. 

Utilizaram o pacote GNS3, um software de código aberto que 

permite gerenciar dispositivos de rede como roteadores, 

switches, firewalls e outros [41]. 

Na avaliação aplicada, os indivíduos (estudantes e formadores) 

interagem com o sistema através de diferentes interfaces de 
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cliente, e têm de resolver vários cenários que servem como 

variáveis independentes, enquanto os critérios servem como 

variáveis dependentes. Dentre os critérios estão: fácil de usar, 

fácil de entender a teoria de conceito, disponível por tempo 

suficiente, satisfaz a teoria do conhecimento, é um ambiente 

seguro para o aluno, floresce novas habilidades, laboratório de 

trabalho em equipe é incentivado, confortável fisicamente, entre 

outros. Os dados brutos dos experimentos foram manipulados 

estatisticamente por meio do teste de Student (t-test) e, em 

seguida, analisados por SPSS[41]. 

As avaliações pedagógicas apresentadas por [40 e 41] visam 

comprovar o impacto positivo da cloudcomputing e, 

consequentemente, da computação ubíqua no processo ensino-

aprendizagem, validando sua aplicabilidade no ambiente 

educacional. 

6. OUTROS RESULTADOS 
Fez-se uma pesquisa a parte no Google Scholar [21], fora dos 

parâmetros do mapeamento sistemático, com o objetivo de 

validar e complementar os resultados obtidos. Entre os termos 

inseridosna busca estão“avaliação de nuvem educacional”, 

“avaliação de cloudcomputing”, “cloudcomputing e educação”. 

Nessa busca, alguns resultados válidos foram obtidos, sendo eles 

apresentados a seguir. 

Os autores [13] propuseram uma adaptação do ambiente virtual 

de aprendizagem Moodle e do Módulo Mle-Moodle ao contexto 

educacional. Essa adaptação foi disponibilizada através de uma 

infraestrutura de nuvem (Eucalyptus), sob uma plataforma 

Ubuntu Linux, sendo uma nuvem privada, com o modelo 

baseado em SaaS. Essa aplicação teve por objetivo “tornar mais 

fácil e acessível o fornecimento dos recursos para os alunos” 

[13]. O U-SEA, como foi chamado pelos autores, “funciona de 

modo transparente ao usuário”, ou seja, quando o estudante 

acessa o ambiente, o mesmo não apresenta modificações 

visíveis, dessa forma ele se caracteriza como um software u-

learning. 

A implementação do U-SEA realiza a escolha de materiais e 

ferramentas adequados à velocidade de conexão com a internet 

de cada estudante, através de um velocímetro integrado ao 

sistema, que atualiza o registro das velocidades minuto a 

minuto. A medição faz com que os materiais estejam sempre 

adequados aos seus usuários. Para validar o velocímetro 

integrado ao Moodle, os autores compararam a medição 

realizada por ele com a medição realizada pelo pluginFireburg 

do Navegador Mozilla Firefox [13]. 

Os autores [13] também realizaram a validação do Moodle U-

SEA com uma turma de estudantes da disciplina de Arquitetura 

de Computadores, entre os dias 05 a 15 de julho de 2011. Dentro 

deste período 36% dos estudantes acessaram materiais 

adaptados, enquanto 64% não necessitou de adaptação para a 

visualização dos materiais. 

A avaliação realizada no estudo de [13] pode ser considerada 

como de ordem tecnológica, pois mensura velocidades de 

conexão com a internet e o percentual de usuários que fizeram 

uso do sistema adptado, de acordo com suas respectivas 

velocidades de acesso. 

O estudo de [42] identificou as particularidades sobre a 

utilização da computação em nuvem na educação superior, 

visando criar uma metodologia de auxílio na adoção da melhor 

abordagem. Para isso, realizou uma avaliação estratégica, que 

passou pelas seguintes etapas: a) Desenvolvimento da base de 

conhecimento sobre CloudComputing; b) Avaliação do estágio 

atual da Universidade do ponto de vista das necessidades de TI, 

estrutura e uso; c) Experimentação de soluçõesCloudComputing; 

d) Escolha da solução CloudComputing; e) Implementação e 

gestão dasolução CloudComputing. 

Na etapa de escolha da solução cloudcomputing, [42] 

primeiramente identificou os dadose aplicações, funções e 

principais processos dentro da universidade, agrupados de 

acordo com as três grandes categorias de atividades da 

universidade: ensino, pesquisa e administrativa. O segundo 

passo foi a avaliação dos elementos identificados de acordo com 

vários critérios, comoimportância dentro da universidade, 

confidencialidade, integridade, disponibilidade, de modo a 

determinar os elementos candidatos paraa nuvem. O último 

passo foi a identificaçãodo modelo de nuvem (privado, público, 

comunidade e híbrido) para cada uma das funções, processos e 

aplicações identificadas. Considerando-se o fato que a maioria 

das organizações usam padrões híbridos de nuvem, mantendo 

elementos-chave da sua infraestrutura “em casa”, sob direto 

controle eexternalização menos sensível, uma análise estratégica 

deve ser conduzida de modo a escolher asolução no que diz 

respeito à implementação e decisões de integração / migração 

[42]. 

Após a análise, um quadro com o tipo de serviço e o modelo de 

implementação foi apresentado, de acordo com cada critério 

identificado na educação superior, indicando que um ou mais 

modelos de computação em nuvens podem ser utilizadas. 

Estudando casos de utilização de outras instituições, 

considerando cada solução, chegou-se à conclusão de que apesar 

das críticas, acloudcomputing é uma solução que veio para ficar, 

principalmente para solucionar a questão de custos para as 

universidades [42]. 

No estudo de [42] é realizada uma avaliação que pode ser 

considerada de ordem de custo-benefício, pois visa apoiar a 

escolha do melhor tipo de computação em nuvem a ser adotado, 

tendo em vista critérios de custo-benefício educacional. 

A pesquisa de [43]mostra um modelo de implementação da 

solução de nuvem com o OpenStack. A aplicação é avaliada por 

meio de monitoramento em um período de quatro meses e meio. 

No período de avaliação das métricas de desempenho dos hosts 

físicos, foram utilizadas as ferramentas de monitoramento de 

recurso Munin7 e Collectd 8. Essa combinação se deu devido à 

capacidade de Collectd8 proporcionar maior resolução sobre a 

coleta de dados, enquanto o Munin 7 tem melhor suporte para 

gráficos. Foram monitorados os logs de acesso do servidor 

OpenStack pela sua ferramenta Horizon. Também foi utilizado o 

monitorador de serviços Nagios9. O teste da solução iniciou 

com o envio de convite por e-mail para os alunos, limitando o 

grupo pelo fato de o sistema de testes possuir recursos limitados, 

tendo até o final do período de teste 23 usuários registrados [43].  

Em análise dos dados coletados pelas ferramentas de 

monitoramento, o estudo de [43] observou que o limite máximo 

de máquinas virtuais em execução foi de 20, devido ao limite de 

recursos disponibilizados. Foi aplicado um questionário aos 

usuários para avaliar a solução, proporcionando também 

comentar sobre o sistema (feedback). O resultado mostrou o 

interesse dos usuários pelo sistema testado. A maioria enfatizou 

a importância da estabilidade, em vez do desempenho, em suas 

máquinas virtuais. A maioria pensa que o sistema facilitou a 

aquisição de recursos de computação necessários. Apesar das 

limitações de recursos e o baixo número de usuários em que o 

questionário foi aplicado, a avaliação realizada mostrou que o 

OpenStack é um sistema adequado para a implementação de 

uma solução de nuvem privada. Além disso, através da pesquisa, 

provou que existe a demanda dos usuários pelo serviço [43]. 
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A pesquisa de [43], apresenta avaliações de ordem tecnológica e 

satisfatória. A avaliação tecnológica é feita por meio do 

monitoramento do desempenho da nuvem visando identificar o 

limite de máquinas virtuais que suporta. Já a avaliação de 

satisfação é realizada por meio de questionário, visando analisar 

o interesse dos usuários pelo sistema. 

7. CONCLUSÕES 

Este estudo realizou um mapeamento sistemático para 

identificar abordagens e metodologias de avaliação de 

implementações de computação em nuvem utilizadasem 

ambientes educacionais, visando obter um panorama atual do 

tema e traçar direcionamentos para futuras avaliações neste 

mesmo fim. Para a melhor análise dos resultados, as avaliações 

foram dividas em quatro tipos: avaliações tecnológicas, 

avaliações de custo-benefício, avaliações de satisfação e 

avaliações pedagógicas. 

Foram encontrados um total de 1.165 publicações através da 

aplicação da string de busca com palavras-chave que refletem a 

questão principal desta pesquisa, nas bases IEEE eXplorer, 

ACM Digital Library e Science Direct (Elsevier). Na fase de 

seleção foram classificados 160 artigos, e na fase de extração 

resultaram 14 publicações.  

Com o mapeamento sistemático realizado neste trabalho pode-se 

ter uma visão da situação atual de avaliações de implementações 

de computação em nuvem no âmbito educacional. É possível 

constatar que este é um tema ainda pouco explorado e que 

possui grande potencial para ser alvo da atenção dos 

pesquisadores, devido ao crescimento dessa tecnologia para as 

diversas áreas, principalmente a educacional, que demanda 

constantes avaliações e validações dos métodos adotados. 

Os motivos pelos quais foram encontradas poucas publicações 

sobre avaliação de implementações de computação em nuvem 

em ambientes educacionais, em comparação com a quantidade 

de publicações que somente realizam implementações e/ou 

estudam seu uso, podem refletir, principalmente, a falta de 

estudos sobre o tema. Pode-se observar o crescimento do uso da 

cloudcomputing em educação, porém, as avaliações da 

qualidade e aplicabilidade dessas implementações não 

acompanham esse crescimento na mesma medida. 

Como trabalho futuro pretende-se melhorar a string de busca, 

objetivando resultados mais focados e específicos. Além disso, 

acessar as informações contidas na base Springer e em outras 

bases relevantes para a área, como Scopus e Slactions, e, a partir 

dos conhecimentos adquiridos, propor uma nova metodologia de 

avaliação, que reflita os vários aspectos da computação em 

nuvem educacional, como osaqui mencionados e discutidos. 

Nesse sentido, aspira-se, também, construir um sistema baseado 

no framework do mapeamento sistemático, que automatize os 

processos, de forma a dinamiza-los eaperfeiçoa-los. 
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ABSTRACT 
The subjective context, in which interactions occur, users in 

computer systems, depicts the complexity of designing for 

experience. Conceptual frameworks have in order to assist 

designers and developers support their project activities and 

development of these systems. However assess the affective 

impact of such systems, contemplating experiential aspects, the 

integration of different areas of design and to consider 

frameworks have been developed are still challenges. To fill this 

gap DAfetU the framework proposed in this article is meant to 

subsidize the practice of these professionals regarding the 

evaluation of discrepancies between projected and actually 

designed interfaces, given its importance in educational contexts. 

The theoretical and methodological basis, presents a correlation of 

authors that address concepts of affectivity in the development of 

computational systems. Thus, ranks, methodologically, as an 

exploratory, descriptive and analytical research, the selection and 

crossing the literature. 

RESUMO 
O contexto subjetivo em que ocorrem as interações, de usuários 

em sistemas computacionais, retrata a complexidade de se projetar 

para a experiência. Frameworks conceituais têm por intuito 

auxiliar designers e desenvolvedores no suporte às suas atividades 

de projeto e no desenvolvimento desses sistemas. Entretanto 

avaliar o impacto afetivo de tais sistemas, contemplando aspectos 

experienciais, a integração de diferentes áreas do design e que 

considere frameworks já desenvolvidos ainda são desafios. Para 

suprir esta lacuna o framework DAfetU, proposto neste artigo, 

tem por intuito subsidiar a prática destes profissionais no que 

tange a avaliação das discrepâncias entre as interfaces projetadas e 

as realmente concebidas, dada a sua importância em contextos 

educacionais. Como base teórica e metodológica, apresenta uma 

correlação de autores que abordam conceitos de afetividade no 

desenvolvimento de sistemas computacionais. Diante disso, 

classifica-se, metodologicamente, como uma pesquisa 

exploratória, analítica e descritiva, pela seleção e cruzamento da 

literatura especializada.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.5.2 [User Interfaces]: Theory and methods; K.3.1 [Computer 

Uses in Education]: Miscellaneous.  

Palavras Chaves 
Design Experiencial, Interação Humano-Computador, Sistemas 

Computacionais Interativos, Impacto afetivo. 

1. INTRODUÇÃO 

Aportes teóricos se estabelecem para delinear o desenvolvimento 

de interfaces computacionais interativas em âmbito educacional e 

dão ênfase a forma com que alunos interagem com os mais 

diferentes tipos de interfaces. Assim, designers, projetistas e 

desenvolvedores de sistemas vislumbram as experiências de 

educandos frente a objetos educacionais concebidos e interfaces 

digitais projetadas.  

Neste contexto, o Design experiencial (DE) se estabelece quando 

desenvolvedores e projetistas de interfaces se direcionam ao 

planejamento da experiência do usuário, ou seja, quando 

desenvolvem sistemas interativos pensando na experiência que 

tais sistemas proporcionam. Como tais experiências são cercadas 

de emoções e sentimentos provenientes da interação que se tem 

com diferentes produtos e serviços, o Design Experiencial agrega 

em si o Design de Interação [11] e quando vinculado à área de 

Interação Humano-Computador (IHC), a prática do DE visa 

excluir a grande variedade de objetos com os quais as pessoas 

interagem constantemente e que não apresentam vínculo com a 

computação [6][41]. 

Vários trabalhos são apresentados na literatura direcionando-se, 

de alguma forma, ao design experiencial, considerando-o sob dois 

enfoques.  No primeiro os autores se direcionam a explanar como 

o DE se estabelece e como seus elementos são aplicados sobre 

interfaces computacionais [34][20][9][13]. Já no segundo, os 

autores não apresentam tão claramente a prática do DE, mas 

demonstram uma preocupação com os diferentes tipos de 

interfaces e as experiências que as mesmas proporcionam [3][24] 

[31][32][33][47][48].  

Embora tais enfoques sejam um pouco diferenciados, grande parte 

dos trabalhos apresentados converge para um ponto específico, ou 

seja, o contexto educacional. O que retrata a importância das 

experiências dos usuários, em sistemas computacionais 

interativos, para o processo de ensino e de aprendizagem, tendo 

em vista que as experiências podem variar em situações distintas. 

Assim, no contexto educacional os autores têm direcionado a sua 

atenção sob as manifestações emocionais, provenientes da 

experiência de alunos em ambientes virtuais de aprendizagem [34] 

[32][33]; em minimizar os aspectos subjetivos da afetividade, 

decorrentes da interação que se tem com sistemas computacionais 

[33][24] ou ainda em esforços para se avaliar as interações 

provenientes de alunos em interfaces não-convencionais 

(multimodais ou ainda referenciadas como interfaces naturais) e 

as experiências advindas destas [2][48]. 

Os trabalhos, acima referenciados, demonstram o empenho de 

pesquisadores para com as experiências de usuários. Aliados a 

estes esforços, frameworks são propostos para auxiliar designers e 
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desenvolvedores no suporte às suas atividades de projeto de 

sistemas computacionais, pois projetar para a experiência pode ser 

uma tarefa complexa, devido ao contexto subjetivo em que as 

emoções ocorrem. Para isso, autores buscam verificar as melhores 

formas de se avaliar as emoções de usuários, provenientes do uso 

de sistemas, confrontando-as com a percepção especialista [52] 

ou, ainda, em demonstrar como aspectos afetivos podem ser 

explorados em sistemas computacionais e os resultados 

provenientes de sua aplicação [38]. Entretanto avaliar o impacto 

afetivo de sistemas computacionais interativos, contemplando 

aspectos experienciais, a integração de diferentes áreas do design 

e que considere frameworks já desenvolvidos, são os desafios do 

framework DAfetU, proposto neste artigo.  

Assim, o presente trabalho vai ao encontro dos trabalhos 

desenvolvidos e referenciados na literatura, no que tange ao 

Design Experiencial, com vistas não somente a abordar a 

perspectiva do usuário, mas também a perspectiva de profissionais 

que se direcionam ao desenvolvimento de sistemas 

(designers/projetistas de interfaces, analistas de sistemas, 

engenheiros de software, desenvolvedores dentre outros), com 

vistas a auxiliá-los na concepção e modelagem de sistemas 

computacionais. Assim o presente trabalho classifica-se 

metodologicamente como uma pesquisa exploratória, analítica e 

descritiva por contemplar a seleção e cruzamento da literatura 

especializada [22].   

A concepção do framework DAfetU advém do trabalho de 

Ellwanger [15], publicado nos anais da Conferência Internacional 

sobre Informática na Educação – TISE, de artigos provenientes de 

periódicos acadêmicos, tanto nacionais quanto internacionais, e de 

artigos publicados em eventos que contemplam as áreas de 

informática e educação tais como o Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação (SBIE) e o Simpósio Brasileiro Sobre 

Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC). Para a 

coleta e seleção dos artigos, objeto de estudo, considerou-se a 

abordagem explícita de autores a frameworks direcionados a 

contemplar a afetividade em sistemas computacionais. 

2. O DESIGN EXPERIENCIAL E SUAS 
CORRELAÇÕES 

O crescimento exponencial de desenvolvimento e uso de 

diferentes tecnologias de informação e comunicação propicia o 

direcionamento para características como mobilidade, capacidade 

de processamento e disponibilidade de informações sem restrições 

de tempo e espaço, a partir de interações distintas, provenientes de 

seu uso e o contexto em que são utilizadas, proporcionando ou 

não experiências significativas.  

Assim, a experiência advém da interação, ou seja, da manipulação 

de recursos, sejam eles computacionais ou não, e do uso que se 

faz destas tecnologias. Logo, a interação origina-se a partir do 

comportamento das pessoas em relação a outras pessoas e aos 

sistemas por elas utilizados. Tem como pressuposto a ação 

recíproca em que indivíduos e objetos influenciam-se 

mutuamente. Motivos pelos quais o projeto de produtos 

interativos usáveis requer a observância de seu contexto de uso, 

ou seja, quem e onde os mesmos serão utilizados, além da 

compreensão do tipo de atividade que as pessoas realizam ao 

interagirem com determinado produto/serviço [40][41]. 

Teorias iniciais que giram em torno da IHC estão firmadas na 

interação que se tem com os mais variados tipos de aplicações e 

de como tais interações se enriqueceram ao longo do tempo. 

Teorias da percepção se direcionam a explicar como objetos são 

reconhecidos em displays gráficos. Teorias de modelos mentais se 

empenham em explicar regras de conceitos bem como as 

metáforas direcionadas a desktops. No que se refere a interação, as 

teorias sobre usuários se detêm em explicar como e por que os 

usuários aprendem e dão sentido a suas interações [13][30][41].  

Isto deve-se ao fato que a IHC agrega em si uma quantidade 

expressiva de áreas do conhecimento e de habilidades que se 

fazem necessárias nos indivíduos, não somente para a concepção 

de sistemas interativos, mas também para a compreensão dos 

fenômenos que os cercam. 

Até certo ponto, esta sequência de teorias pode ser entendida 

como uma convergência de oportunidades científicas e a sua 

necessidade de aplicação, ou seja, a codificação e a utilização de 

modelos deixam claro que as visões distintas das pessoas e a suas 

diferentes interações com os objetos pode ser articulada, trazendo 

contribuições, ao mesmo tempo em que dispositivos pessoais 

tornam-se portais de interação no mundo físico e social, o que 

exige aportes teóricos mais ricos para sua análise e design [7][27].  

Para Garrett [20] a experiência do usuário é definida através do 

comportamento do produto (objeto) e da forma com que o mesmo 

é utilizado. Advém do contato (interação) do usuário com o 

produto (objeto), indo além das funcionalidades e recursos a ele 

inerentes. Para Cybis e Pereira [13], a experiência do usuário 

refere-se ao conjunto de todos os processos, sejam eles físicos, 

cognitivos ou emocionais, provenientes da interação do usuário 

com um determinado produto/serviço, em momentos que vão 

desde a expectativa da interação, à interação propriamente dita e à 

reflexão após a interação, considerando um determinado contexto 

de uso, seja ele físico, social ou tecnológico.  

Carrol [11] considera que o design de interação, encontra-se 

inserido em um escopo mais abrangente, referenciado na literatura 

como design experiencial ou ainda como design de experiências 

[20][9][10] e por este motivo volta-se a experiências que sejam 

realmente significativas e gratificantes aos olhos do usuário [26], 

conforme demonstra a figura 1.    

 
Figura1: Áreas do conhecimento e habilidades envolvidas em 

Interação Humano-Computador [11].  

Entretanto, a experiência é um fenômeno multifacetado que exige 

a compreensão dos significados estabelecidos por quem se utiliza 

de tecnologias (presentes na mente das pessoas) e estudá-los 

requer métodos adequados nos quais usuários possam descrever 
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melhor as suas experiências [27][1], o que exige um estudo 

aprofundado de diferentes abordagens. 

Carroll [11] salienta que, historicamente, há uma tendência na 

IHC, na engenharia de usabilidade e nas teorias que abordam 

fatores humanos em se concentrar em aspectos instrumentais e 

técnicos e que o design de interação deve ser visto como uma 

atividade em que as qualidades estéticas e éticas não podem ser 

ignoradas ou deixadas de lado. 

Neste sentido, o Design Thinking (DT) traz contribuições ao 

design experiencial e ao design de interação pela ênfase 

direcionada às diferentes formas de apoiar a criatividade e a 

inovação em projetos de design.  Para Zimmerman e Evenson 

(2007) o DT descreve a forma como designers resolvem 

problemas e como decidem sobre o que deve ser incluído ou não 

em um projeto ou processo. Os autores salientam que sua 

aplicação é referenciada como um processo que abrange 

fundamentação para se investigar as múltiplas perspectivas sobre 

um determinado problema, a ideação para se gerar diferentes 

soluções e iteração que se constitui como um processo cíclico 

para a redefinição de conceitos no intuito de maximizar a 

fidelidade de produtos e as reflexões que se tem sobre eles.  

A comunidade de pesquisa em design tem se direcionado à 

pesquisa sobre a atividade cognitiva de designers, enquanto que 

pesquisadores de áreas como a antropologia e a etnografia em 

design, preocupados com o projeto, têm centrado suas atenções 

sobre os mundos experienciais moldados e remoldados através das 

coisas projetadas, trazendo contribuições como no que se refere a 

sensibilidade estética das estruturas de texto e da organização de 

argumentos [11][49].  

Devido ao design ser, por natureza, uma disciplina que se 

preocupa com significados, o enfoque no ser humano agrega ao 

DT características como multidisciplinaridade, colaboração e 

tangibilidade de pensamentos e processos, caminhos que 

conduzem a soluções inovadoras. Para Viana [2012] o Design 

Thinking inova ao trazer novos significados aos produtos, serviços 

ou relacionamentos, considera que as coisas devam ter forma para 

serem vistas, mas também precisam fazer sentido para que possam 

ser compreendidas e utilizadas. 

A maneira com que o DI e o DT voltam-se para a resolução de 

problemas é muito similar, tendo em vista de o Design de 

Interação se concentrar no entendimento de experiências humanas 

holísticas a partir do uso de sistemas e todas as suas formas de 

interação, sejam elas físicas ou tecnológicas, enquanto que o 

Design Thinking oferece abordagens para facilitar a experiência 

dos usuários em direção a resultados holísticos. Assim, o design 

de interação e o design thinking convergem entre si e, em ambos 

os casos, projetistas de interfaces assumem novos papéis - 

facilitadores de experiências e co-criadores de designs alternativos 

de produtos [28] 

Ao desafiar os padrões de pensamento, comportamento e de 

sentimento “design Thinkers” produzem soluções que geram 

novos significados e que estimulam os diversos aspectos, seja eles 

cognitivos, emocionais e sensoriais envolvidos na experiência 

humana. Por se utilizarem de um tipo de raciocínio pouco 

convencional, o pensamento abdutivo, buscam a formulação de 

questionamentos advindos da apreensão ou compreensão dos 

fenômenos, em que perguntas são formuladas e as respostas para 

as mesmas são provenientes de informações coletadas durante a 

observação do universo que permeia o problema. Assim, ao se 

pensar de maneira abdutiva, a solução não é derivada do 

problema, ela se encaixa nele [49]. 

3. PARÂMETROS AFETIVOS E O DESIGN 
EXPERIENCIAL   

Interfaces computacionais fazem parte do cotidiano das pessoas. 

Interage-se com elas a todo instante. São responsáveis por 

demonstrar como sistemas atuam e quais os resultados advindos 

de toda uma estrutura técnica proveniente da computação, tais 

como estrutura de bases de dados, métodos e padrões de 

desenvolvimento, isolando o usuário final de toda a complexidade 

computacional sob as quais elas são formadas.  

Toda interação entre usuário e um determinado produto, seja ele 

computacional ou não, resulta em algum tipo de experiência, desta 

forma, os usuários vivenciam experiências de qualquer forma, 

sejam estas provocadas ou não por estímulos lançados pelos 

profissionais da computação. O ideal, então, é que estas 

experiências sejam planejadas, pois embora não se tenha o 

controle completo sobre as mesmas, devido à subjetividade, pode-

se certamente ter um melhor direcionamento do que o usuário irá 

experimentar, minimizando as experiências negativas [50].  

Na concepção de Buccini e Padovani [10] a experiência é vista 

como um fenômeno individual, que ocorre na mente de cada 

indivíduo, e resultam de um complexo processamento de 

estímulos internos e externos, totalmente dependente de 

interpretações subjetivas, inerentes a cada pessoa. Schmitt [42] 

corrobora com tais pressupostos ao ressaltar que as experiências 

podem ser vistas como acontecimentos individuais, decorrentes de 

algum estímulo. Entretanto ressalta que as mesmas advêm de uma 

observação direta ou participação nos acontecimentos, sejam eles, 

reais, imaginários ou virtuais. Para os autores, essa experiência 

ocorre através dos sentidos, dos sentimentos, dos pensamentos, 

das ações e das interações entre estes elementos nas situações de 

interação entre usuário e produto. 

Na ótica de Norman [36], considerando o nível comportamental 

do design, os objetos são avaliados pelo seu desempenho e 

usabilidade, pois o uso retrata a experiência que se tem com um 

determinado produto. Entretanto, o autor ressalta que a 

experiência tem muitas faces, dentre as quais se destaca a função, 

o desempenho e a usabilidade. A função especifica as atividades 

que o objeto suporta, para quais ele foi projetado; o desempenho 

corresponde ao quanto ele faz bem o que se propõe a fazer e a 

usabilidade retrata a facilidade do usuário compreendê-lo, 

entender seu funcionamento e como fazê-lo funcionar.  Para o 

autor, confundir ou frustrar as pessoas acarretam emoções 

negativas, entretanto se ele faz o que é necessário, se é divertido 

de usar e se, a partir dele, o usuário conseguir, facilmente, atingir 

suas metas, então o resultado é afeto positivo e caloroso.  

Apesar da subjetividade destes aspectos, Suri [46] acredita que 

designers e profissionais, relacionados a área de desenvolvimento 

de sistemas, podem projetar mais que objetos estáticos, ou seja, 

considerando as interações e dinâmicas integradas entre objetos, 

espaços e serviços. Para isso, precisam compreender as 

experiências dos usuários e as formas de se projetar as dimensões 

dessa experiência, se utilizando de ferramentas de modelagem 

para explorar as distintas ideias de design. 

Uma tarefa não tão trivial quanto parece. Para Desmet [16] 

agregar emoções, em nível de projeto, exige foco no usuário, no 

designer, em pesquisa e em teoria. O foco no usuário remete a 
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envolver o usuário no projeto, onde suas emoções são o foco do 

processo de design. Técnicas exploratórias são comumente 

empregadas, inclusive colagens, mockups, entre outras. O foco no 

designer retrata que designers devem atuar como autores e, mais 

que gratificar usuários, eles devem desafiá-los, apresentando-lhes 

algo diferenciado. O foco em pesquisa retrata as diretrizes de 

projeto, as quais são resultantes de pesquisa e/ou de testes com 

usuários, comumente se utilizando de técnicas de mensuração. Por 

fim, o foco na teoria ressalta que aportes teóricos devem auxiliar a 

qualificar o design em termos de impacto emocional. Nessa visão, 

insights teóricos ajudam a desenvolver conceitos. 

Seguindo este raciocínio, Benyon [6] reforça que a afetividade 

precisa de respaldo, quando da implementação de sistemas 

computacionais interativos, por haver uma carência na definição 

de parâmetros e no uso de metodologias especificas que possam 

minimizar os aspectos subjetivos a ela inerentes, o que apresenta-

se como de suma relevância, tendo em vista que a integração de 

fenômenos afetivos, em sistemas computacionais, os transforma 

em sistemas adaptativos [4].  

Neste contexto, Hayashi e Baranauskas [24] salientam que a 

literatura apresenta diferentes modelos para o desenvolvimento de 

interfaces, aplicações no contexto educacional ou ainda modelos 

que se direcionam a contemplar qualidades emocionais e afetivas 

em sistemas computacionais, entretanto faz-se necessário uma 

melhor integração entre todos estes atributos.  

O termo “afetividade”, amplamente empregado na Computação 

Afetiva, considera o afeto e as emoções, proveniente dos 

indivíduos e que se refletem sobre o ambiente e a sociedade, 

passíveis de mensuração e ao contemplar o seu uso em diferentes 

aspectos nos sistemas não-biológicos, desde o controle até a 

personalização de interfaces, da simulação de sistemas com 

emoções à representação delas, do estudo das emoções através de 

sistemas até pesquisas que envolvem emoções nas interações 

Homem-Máquina [39].   

Assim, a abordagem interacional expande pressupostos que 

retratam a computação afetiva como recursos planejados de forma 

individual e salienta que emoções são provenientes de práticas 

sociais, resultante de interações dinâmicas, carregadas de valores 

culturais e ricas em possibilidades de interpretações [8]. São os 

afetos que atribuem inteligência às pessoas, pois estão sempre 

relacionados a julgamentos por meio das informações imediatas 

que se tem sobre o mundo, tendo em vista que signos afetivos 

mudam a maneira das pessoas perceber, decidir e reagir frente a 

diferentes situações vivenciadas [36]. O que exige conhecimento e 

compreensão das diferentes abordagens que agregam afeto no 

desenvolvimento de sistemas computacionais [26].  

O grande desafio relacionado à aplicação do DE está em traduzir 

as diversas teorias que abordam emoções e experiências em 

arcabouços que transcendam os limites disciplinares do lugar a 

partir da qual elas vêm, de forma que essas teorias possam ser 

envolvidas na prática do design [18]. Essa complexidade justifica-

se à medida que o design voltado para a experiência (DE) ser algo 

em fluxo [9]. Muitos o vêm apenas como um campo para mídias 

digitais, enquanto outros têm uma visão mais abrangente, 

combinando uma variedade de outras disciplinas [43].  

Segundo Schmitt [42], as mídias eletrônicas e ambientes virtuais 

se apresentam como importantes provedores de experiências 

(ProExs) e reúnem características como multimídia, interatividade 

e dinamicidade, mas pouco foram explorados em termos 

experienciais, o que reforça que estudos que tornem esta interação 

mais eficiente e prazerosa são cada vez mais necessários [42]. 

Diante destes aspectos, a afetividade, existente na interação de 

usuários com sistemas, computacionais traz muitos desafios para o 

estudo de IHC, onde a identificação e avaliação de aspectos 

afetivos, na interação com sistemas computacionais, bem como a 

resposta emocional, proveniente dos usuários, são desafios que 

ainda carecem de investigação e frameworks, modelos, ou 

métodos evidenciam novas oportunidades para que estas 

investigações ocorram [6][24][11]. 

4. A AFETIVIDADE NA CONCEPÇÃO DE 
ARTEFATOS    

A literatura apresenta vários modelos, frameworks, métodos e 

ferramentas, provenientes de diferentes áreas, que visam 

contemplar aspectos relacionados a afetividade, devido a 

multidisciplinariedade do assunto. Modelos com foco em fatores 

humanos se direcionam a medir, analisar e compreender a 

interação afetiva associada ao uso de sistemas computacionais. 

Consideram os efeitos do produto ou características do sistema em 

termos de funcionalidade, usabilidade, afeto imediato, e metas de 

longo prazo, tais como aumento da sensação de realização em seu 

uso.  

Lottridge et al. [51] salienta que pesquisadores com foco em 

fatores humanos devem considerar a interação afetiva indo além 

dos simples modelos estímulo-resposta, pois envolvem uma 

mistura de emoções complexas e difíceis de serem rotuladas e 

estas considerações devem compreendidas como parte das 

propriedades de interação afetiva. Para eles, embora a memória, 

relacionada à uma experiência emocional, não seja objetivamente 

precisa, ela é uma ferramenta poderosa na previsão de 

comportamentos e que "afetos estão nos olhos de quem vê", onde 

o contexto, o tempo e os valores pessoais determinam as 

propriedades afetivas de um objeto em relação a uma pessoa. 

Diante do exposto, a emoção tem recebido atenção especial em 

contextos de aprendizagem. As pesquisas, nesse escopo, têm se 

direcionado a compreender as implicações de estados emocionais, 

na realização de tarefas e os motivos pelos quais certos objetivos 

de aprendizagem são mais receptivos na presença de determinados 

estados emocionais, proporcionando tanto experiências positivas 

quanto negativas no uso de sistemas computacionais interativos 

[51].  

Experiências, verificadas como negativas em um primeiro 

momento, podem, posteriormente contribuir, para experiências 

positivas, ao exigir uma maior atenção para a otimização de 

determinadas tarefas, enquanto que em um estado afetivo positivo 

isso nem sempre acontece, pois o excesso de confiança pode 

acarretar desvios de atenção ou ainda a falta de motivação para a 

realização de tarefas [51]. 

Abordar aspectos afetivos em sistemas computacionais tem sido 

objeto de diversas pesquisas. Para o desenvolvimento deste 

trabalho foram analisados 23 artigos que contemplam de alguma 

forma experiências, emoções ou aspectos afetivos no intuito de 

subsidiar desenvolvedores e analistas de sistemas na concepção de 

sistemas computacionais dentre os quais destacam-se os trabalhos 

apresentados nas subseções que seguem. 

4.1 A Metodologia Kansei 
De acordo com a Sociedade Japonesa de Kansei Engenharia 

(JSKE), Kansei pode ser referenciada como a função integrada da 
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mente e agrega em si várias funções para a recepção e envio de 

sinais, tais como filtragem, aquisição de informações, estimativas, 

reconhecimento, modelagem, estabelecimento de relações, 

produção, fornecimento de informações, apresentação de 

conteúdo dentre outras [29].  

Segundo Nagamachi [35] a palavra japonesa Kansei reflete a 

impressão que alguém tem de um determinado objeto, 

considerando um determinado ambiente ou uma determinada 

situação, a partir de sentidos cognitivos (visão, audição, tato, 

paladar e olfato, bem como o seu reconhecimento. Embora a 

psicologia considere sensação, percepção e cognição como 

processos isolados, Kansei só existe se estes processos ocorrerem 

de forma conjunta.  

Projetos direcionados a aspectos afetivos têm recebido atenção 

tanto da academia quanto da indústria, por incorporar 

necessidades afetivas em elementos de design que oferecem 

satisfação aos clientes. Entretanto, o principal desafio para 

projetos que contemplem a afetividade está nas dificuldades em se 

mapear impressões subjetivas em elementos de design de forma a 

ser mais facilmente percebidos.  Diante disso, seis tipos da 

Engenharia Kansei (EK) são referenciados na literatura, as quais 

explicitam-se no quadro abaixo [45]. 

Kansei Engineering 

TIPO I: Classificação de Categoria. 

A estratégia do produto e o segmento de mercado são identificados e 

estruturados de forma hierárquica, no intuito de se encontrar as 

necessidades afetivas dos usuários. 

TIPO II - Sistema Kansei Engineering. 

Sistema auxiliado por computador. Composto de um banco de dados 

e no estabelecimento de correlações entre palavras Kansei e as 

propriedades dos produtos, usando ferramentas estatísticas. 

TIPO III - Sistema Kansei Engineering Híbrido 

Utiliza um sistema próximo ao do tipo II, entretanto propriedades do 

produto podem ser sugeridas a partir de palavras kansei, no intuito 

de se prever os sentimentos que determinadas propriedades 

proporcionam, fazendo uso da prototipação de mockups. 

TIPO IV- Modelagem com base na Kansei Engineering 

Visa a construção de modelos matemáticos preditivos, os quais 

podem ser validados nos Tipos II e III 

TIPO V - Kansei EngineeringVirtual 

Volta-se ao emprego de técnicas de realidade virtual integradas a 

sistemas de coleta de dados. Aqui, produtos reais são substituídos por 

produtos virtuais. 

TIPO VI - Projeto Colaborativo com base em Kansei Engineering 

Neste caso, uma base de dados Kansei está disponível na web para 

que designers possam desenvolver e corrigir designs (projetos), de 

acordo com as sugestões do sistema. 

Quadro1: Tipos de EK adaptado de Schütte et al. [45]. 

A partir das características, acima expostas, a EK não é apenas um 

processo interno, mas um processo em que ocorrem constantes 

trocas com o mundo externo, provenientes do recebimento de 

informações externas, no intuito de processá-las e posteriormente 

refletirem-se, novamente, sobre o mundo exterior. 

Conforme demonstrado a figura 2, a entrada sensorial de um ou 

vários dos sentidos (audição, visão, olfato, paladar e tato) levam a 

à construção de Kansei enquanto que Chisei é construída pela 

mesma entrada, através conhecimento advindo de um processo de 

aprendizagem.  Assim, a EK utiliza certos estímulos (geralmente 

exemplos de produtos e palavras que o descrevem) mapeados em 

um sistema computacional constituído por dados, provenientes de 

técnicas de coleta de dados como questionários. 

 

Figure 2: Princípios da Engenharia Kansei [29] 

Estes dados constituem representações Kansei que pessoas tem de 

um determinado produto. O uso de técnicas de EK visam 

demonstrar as percepções as pessoas sobre um determinado 

produto e refletem uma fotografia de um determinado produto, em 

um dado momento, sob determinadas circunstâncias.  

De acordo como Nagamachi [35], os benefícios do KE estão ao se 

considerar os sentimentos das pessoas no projeto de produtos; ao 

sugerir tendências; ao proporcionar respostas rápidas e 

apropriadas a cada tipo de usuários ou usuários específicos; na 

coleta e atualização constante e frequente de dados de usuários (a 

partir do uso de sistemas  da Kansei Engineering) e ao orientar a 

equipe de desenvolvimento sobre quais são as características 

prioritárias a serem contempladas no desenvolvimento de um 

determinado produto. 

Embora existam diferentes métodos para contemplar a afetividade 

em sistemas computacionais. Sherer [44] acredita que não há 

métodos objetivos para a medição da experiência subjetiva de 

uma pessoa durante um episódio de emoção. Em muitos casos, os 

pesquisadores apresentam, aos usuários, listas mais ou menos 

padronizados de rótulos de emoções com diferentes formatos de 

resposta, no intuito de se obter informações sobre a natureza 

qualitativa do estado afetivo experimentado.  

4.2 Framework de Forlizzi e Battarbee 

Para Forlizzi e Battarbee [19], a emoção é o que molda a lacuna 

existente entre as pessoas e produtos no mundo, por afetar a forma 

com que se pretende interagir com eles, como realmente se 

interage e as percepções e resultados que cercam essas interações, 

motivos pelos quais a emoção serve de recurso à compreensão e à 

comunicação associadas a experiência. 

Neste contexto, as autoras apresentam um framework conceitual 

que descreve as interações de usuários com produtos (fluente, 

cognitiva e expressiva) e as dimensões da experiência 

(experiência, uma experiência e co-experiência), conforme 

demonstrado na figura 3.  
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Figura 3: A dinâmica da experiência [19]. 

Segundo as autoras a interações fluentes são automáticas e não 

requerem a nossa atenção. Seu foco está nas consequências das 

atividades que são realizadas ou outros problemas. As interações 

cognitivas focam os produtos e sua manipulação. Os resultados 

destas interações podem acarretar conhecimento, confusões ou 

erros se não se conhece a forma com que um determinado produto 

é utilizado. Interações cognitivas causam mudança no usuário 

(habilidade ou solução) e oferecem o contexto de uso como 

resultado. Já interações expressivas são interações que auxiliam os 

usuários a estabelecer um relacionamento com o produto ou com 

alguns aspectos dele, possibilitando a usuário estabelecer 

modificações, personalizações e investindo esforços na criação de 

melhores formas de envolver pessoas e produtos. Podem ser 

expressas através de histórias sobre os relacionamentos que se tem 

com os mais diferentes tipos de produtos. 

No que se refere as experiências, as autoras ressaltam que elas 

podem ser de três tipos: experiência, uma experiência e co-
experiência.  A experiência, é o fluxo constante de "self-talk" 

que ocorre em estados de consciência. Representa como, 

constantemente, são avaliadas as metas das pessoas em relação a 

outras pessoas, produtos ou ambientes, os quais as cercam em um 

determinado momento.  

Uma experiência representa algo que pode ser articulado ou 

referenciado. Tem por característica o número de interações que 

se tem com um determinado produto e as emoções provenientes 

destas, entretanto ela é esquematizada na memória com 

características particulares, considerando um ciclo completo, ou 

seja, ela tem um início e um fim e inspira mudanças emocionais e 

comportamentais, por exemplo, as conquistas individuas, obtidas 

em jogo virtual, podem ser classificadas como uma experiência.  

Já a co-experiência se refere a experiência do usuário em 

contextos sociais. Revelam as experiências que um indivíduo tem 

e suas interpretações sobre elas, influenciados pela presença física 

ou virtual de outros. Se estabelecem através de canais de 

comunicação mediada e a possibilidade de criar, editar, 

compartilhar e visualizar conteúdos com outras pessoas. É o 

processo de evocar experiências se obtendo a atenção de forma 

compartilhada, onde indivíduos se tornam parte de um processo 

de interpretação social que pode influenciar o que a experiência 

vem a significar para si e para os outros. 

As autoras, supracitadas, salientam que a emoção tem outros 

papéis na interação social, como demonstrar se uma relação social 

é agradável, se ela tende as expectativas, se ela é decepcionante, 

embaraçosa ou mesmo irritante. O conceito de prazer como o 

resultado de uma interação emocional tem sido discutido na 

literatura. O prazer resultante da interação que se tem com 

diferentes tipos de produtos pode ser qualquer benefício 

percebido no produto. No entanto, essas teorias não conseguem 

explicar como as emoções negativas podem se transformar em 

positivas e que ocorrem, muitas vezes, de forma compartilhadas, 

ou seja, com a participação de mais de uma pessoa, o que pode ser 

melhor compreendido com investigações baseadas no momento 

em que o produto é utilizado, ou seja, em um contexto real de uso.  

Diante disso, novos métodos de pesquisa são necessários para 

melhor articular a relação entre o que sentimos e o que fazemos. 

Para os aspectos mais fluentes de experiência, é importante 

capturar muito das interações do usuário no contexto em que ela 

ocorre[17]. Experiências cognitivas e expressivas são importantes 

não só para capturar interações no contexto, conforme elas vão se 

desenrolando, mas também para se verificar as articulações da 

experiência que se pretende realmente oferecer. Verificar os 

problemas existentes no contexto em que o produto vai ser 

colocado, como ele pode melhorar a experiência do usuário atual, 

se ele é facilmente adaptável, passível de ser aprendido e 

utilizado, são considerações importantes para se adotar uma 

perspectiva objetiva para a experiência do usuário e da interação 

[19]. 

Segundo as autoras, equipes de projeto devem compreender como 

uma experiência se desenrola, como ela se agrega a outras 

experiências e como ela é articulada. Para isso deve se 

compreender que histórias do produto são mencionadas como 

memoráveis ou importantes; que incidentes críticos ressurgem de 

sua utilização; que linguagem deve ser utilizada para se discutir 

mudanças no comportamento de usuários em contextos de uso e 

que respostas emocionais devem acompanhar essas mudanças. 

Estes apontamentos retratam uma perspectiva objetiva para a 

experiência do usuário e sua interação com objetos.  

Já a compreensão do contexto de uma co-experiência exige que 

equipes de design busquem contemplar condições possíveis de 

colaboração, comunicação e compartilhamento de informações 

sobre um determinado produto. Que se direcionem a verificar 

como usuários colaboram, fisicamente e virtualmente, para criar 

emoções e experiências compartilhadas, bem como os resultados 

potenciais de uma experiência com o produto colaborativo. Estes 

apontamentos exigem respostas que são obtidas através de uma 

visão subjetiva e objetiva da experiência colaborativa, da emoção 

e da interação. Ao se projetar sistemas interativos, faz-se 

necessário entender os aspectos sociais e colaborativos tanto da 

interação quanto da experiência.  

4.3 Framework de Chen, Khoo e Yan   
O framework proposto por Chen, Khoo e Yan [12] é um 

framework computacional, composto de três módulos, 

referenciados pelos autores como módulo para aquisição afetiva 

de produtos pelo cliente (CAA), conceitos de categorização do 

produto (PCC) e módulo de decisão de projeto afetivo (ADD). O 

módulo CAA tem por objetivo orientar o cliente no processo de 

projeto afetivo. Neste módulo, uma estrutura hierárquica de 

conceitos (CAH) é estabelecida para organizar exigências afetivas 

do cliente por meio de técnicas de classificação, enquanto que o 

módulo PCC orienta o projetista através de uma hierarquia de 

atributos. A função do módulo ADD é fazer com que os módulos 

CAA e PCC sejam executados simultaneamente. 
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Figura4: Framework para o Design de Sistemas Afetivos [12] 

Tanto o módulo CAA quanto o módulo PCC contemplam, 

internamente, uma arquitetura hierárquica (DAH, a qual 

representa no CAA os elementos formais para a categorização de 

produtos enquanto que no PCC essa estrutura representa as 

opções de design que podem ser utilizadas em um determinado 

produto. A partir dos resultados provenientes destes módulos, 

módulo ADD estabelece as correlações entre exigências afetivas 

do cliente e as opções de design, usando mapas Kohonen de redes 

neurais auto-organizáveis (SOM). Posteriormente, os fatores de 

multiculturais de clientes são analisados juntamente com a seleção 

de conceitos dos produtos alvo.  

Na concepção dos autores, este sistema concebido para o design 

de protótipos afetivos apresenta as seguintes características: (i) 

orientação para o cliente, visto que os requisitos dos clientes são 

tratados de forma ampla ao armazenar conhecimento obtido além 

do conhecimento do designer, (ii) uma estrutura genérica, à 

medida que pode ser adaptado a diferentes casos de problemas, 

(iii) o processo iterativo, pois o protótipo do sistema se utiliza de 

um motor para a tomada de decisão de projeto afetivos, no qual as 

propriedades de design de um conceito preliminar de produtos 

podem ser modificados, progressivamente, através da iteração de 

designs e  (iv) ao contemplar uma abordagem global, tendo em 

vista que protótipo do sistema integra ao projeto conhecimento 

aquisição, representação e análise em uma plataforma unificada. 

4.4  O Framework de Pereira et. al. (2013) 
O modelo, proposto por Hayashi e Baranauskas [8], dá ênfase aos 

artefatos desenvolvidos. O design relacionados a estes artefatos e 

o papel dos usuários do desenvolvimento dos mesmos, 

considerando guiadelines direcionados a aspectos afetivos e 

emocionais e sua avaliação (artefatos digitais-design), a 

importância da teoria e da metodologia na aplicação dos designs 

de interfaces em grupos de usuários (Design-Users) e sua 

interpretação em contextos de aprendizagem e processos 

subjetivos (artefatos digitais-usuários).  Se estabelece como um 

modelo de base para que Pereira, Hayashi e Baranaukas [18] 

apresentassem um framework conceitual para a afetibilidade, com 

três dimensões (informal, formal e técnico), que se originam na 

sociedade e retornando a ela, constituindo-se de nove etapas, em 

um ciclo de desenvolvimento de software com três fases (pre 

design, design e avaliação), conforme demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5: Framework para Afetibilidade [38]  

Embora os princípios de design para a afetibilidade [23][25] 

concentrem-se na dimensão técnica, eles permeiam as outras 

dimensões devido a estrutura de fluxo adotada no framework. A 

partir dele, os autores demonstram como podem ser abordados 

aspectos afetivos em processos de desenvolvimento de sistemas 

computacionais. Os resultados de sua aplicação são provenientes 

de workshops de design, desenvolvidos em âmbito educacional e 

são representados através de protótipos de baixa fidelidade. 

Vários métodos de pesquisa incluem a inserção de conceitos, 

produtos e protótipos para o contexto do usuário por meio de 

estudos e atividades de design participativo, visto que a 

prototipação inclui toda e qualquer representação de design, de 

uma possível solução para fins de aprendizagem, subjetiva e 

objetivamente, sobre quem vai usar o produto. Enquanto o 

conhecimento tradicional faz uso de protótipos com foco na 

função do produto e interface, verifica-se que seu uso é mais útil 

para se aprender sobre como as interações sociais ocorrem e como 

as experiências provenientes delas podem se desdobrar [19]. 

Os frameworks, acima apresentados, demonstram a importância 

de se contemplar aspectos afetivos em sistemas computacionais. 

Entretanto a avaliação entre a experiência positiva e engajamento 

no uso de interfaces, em contextos educacionais, é bastante 

complexa. Experiências imersivas podem ser agradáveis ou 

estressantes, com um aumento de excitação para ambos. Mensurar 

a experiência real do usuário, integrando-a aos resultados do 

design é princípio inicial para projetos de produtos afetivos, 

sistemas de trabalho e interfaces de usuário, pois contemplar 

fatores humanos, em um projeto afetivo, requer pesquisas 

aprofundadas em conceitos e teorias adequadas e a análise de sua 

relevância para o projeto de produtos computacionais interativos 

[21]. 

5 DAfetU: UM FRAMEWORK HÍBRIDO  
O Framework proposto neste artigo, referenciado como DAfetU, 

estrutura-se pela tríade existentes nos contextos experienciais 

(Designer-Afetividade-Usuário). Constitui-se como um 

framework conceitual híbrido para avaliação do impacto afetivo 

de sistemas computacionais interativos. Sua estrutura contempla a 

integração de conceitos e metodologias, com respaldo tanto na 

literatura internacional quanto nacional, no intuito de fornecer 

subsídios a profissionais que se voltam a desenvolvimento de 

sistemas computacionais interativos em diferentes contextos de 

uso. 
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Tendo em vista que Frameworks conceituais se estabelecem como 

um conjunto de conceitos utilizados para a resolução de 

problemas de um domínio específico e que podem ser 

classificados como verticais ou horizontais, DAfetU se estabelece 

tanto como vertical e quanto horizontal, tendo em vista que 

frameworks verticais são estruturados a partir do conhecimento de 

especialistas com base em suas experiências em um domínio 

específico e da resolução de problemas em um domínio de 

aplicação, enquanto que frameworks horizontais são aqueles 

passíveis de serem utilizados em diferentes domínios [14].  

Inicialmente, para sua concepção, verificou-se na literatura como 

indivíduos e objetos interagem mutuamente e entre si, 

considerando aspectos interacionais e experienciais e onde as 

diferentes abordagens do Design se inseriam, conforme demostra 

a Figura 6.  

  

Figura 6: Correlações entre tipos de interação e de experiência 

Posteriormente, analisou-se como os diferentes tipos de design se 

inter-relacionam e em que ponto um estava imerso no outro. Para 

isso buscou-se subsídios em Garret [20], Viana [49] e Rogers, 

Sharp e Preece [41], entretanto as concepções estabelecidas para a 

estruturação do framework, proposto neste artigo, não se restringe 

somente a estes autores. 

  

Figura 7: Correlações entre abordagens teóricas de Design 

Para direcionar as avaliações de interfaces projetadas em 

detrimento das que realmente se concebe, considerou-se três 

dimensões: Dimensão Designer, a Dimensão Usuário e a 

Dimensão Afetividade. Isso, referencia os preceitos de Lottridge 

et. al [51], os quais salientam que modelos com foco na 

afetividade (afetivos) devem contemplar cinco propriedades, ou 

seja, propriedades relacionadas ao ambiente externo (valores, 

crenças), propriedades relacionados às pessoas, propriedades 

relacionadas à interação, propriedades de avaliação e propriedades 

do design, as quais afetam as pessoas que interagem com sistemas 

computacionais interativos.  

A Dimensão Designer reflete a compreensão que profissionais 

direcionados ao desenvolvimento de sistemas computacionais 

interativos devem ter de si e de sua equipe.   

 

Figura 8: Dimensão Designer/Interface 

Esta dimensão consiste em um mapeamento inicial sobre a equipe 

de desenvolvimento, na percepção que a equipe tem de como 

atributos funcionais, estéticos e afetivos se estabelecem nas 

interfaces projetadas e como estes atributos se correlacionam 

considerando o mapeamento inicial realizado. Para o melhor 

entendimento destes conceitos nas figuras foram utilizados 

valores numéricos para representá-los (1 a 7), conforme descrito 

abaixo. 

● Mapeamento Inicial: envolve o mapeamento do perfil da 

equipe e da metodologia adotada para o desenvolvimento de 

sistemas (1), o conhecimento e entendimento dos tipos de 

interações e experiências (2), o contexto de desenvolvimento, 

ou seja, os valores e crenças da equipe de desenvolvimento (o 

que a equipe considera importante), bem como o seu 

conhecimento técnico (o que se sabe) e empírico (o que se faz) 

para a concepção de um determinado produto (3), quais os 

atributos estéticos (cor, forma, organização de conteúdo) (4), 

funcionais (feedback, tempo de carga, retorno da informação 

dentre outros) (5) e afetivos (respostas emocionais provenientes 

do uso) (6) a eles correspondentes, além da verificação de como 

os princípios de afetibilidade, propostos por Hayashi e 

Baranakas [24] [25], se estabelecem nas interfaces projetadas 

(7). 

● Percepção: Consiste em se verificar como atributos funcionais, 

estéticos, afetivos e os princípios de afetibilidade se 

estabelecem nas interfaces projetadas (como e onde, 

especificadamente, isso ocorre).  
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● Correlação e avaliação: envolve o estabelecimento de 

correlações entre o que foi mapeado pelos designers e como 

esse mapeamento se reflete nas interfaces por eles projetadas. A 

figura 7 é demonstra a estrutura destas correlações.   

 

Figura 9: Correlações Designers/Usuários 

Na Dimensão Usuário, os profissionais direcionam sua atenção ao 

seu entendimento do usuário, seu contexto de uso e o que ele 

considera importante nas interfaces a serem projetadas, ou seja, os 

significados por eles atribuídos. Além disso, verificam como 

usuários interagem com sistemas computacionais e as 

experiências advindas destas, classificando os tipos de interações 

e de experiências observadas para que as mesmas sejam, 

posteriormente, objeto de análise.   

 

Figura 10: Dimensão Usuário/Interface 

●  Mapeamento Inicial: Consiste no Mapeamento do perfil do 

usuário (1), Contexto de uso (2), Identificação de crenças, 

valores (o que o usuário considera importante) (3), 

Conhecimento técnico (experiência do usuário - experiente, 

novato, capacidades, limitações) (4), Conhecimento empírico – 

(como as tarefas são realizadas) (5) Mapeamentos de respostas 

afetivas de usuários quando da utilização de recursos e de 

interface (6) e Princípios de afetibilidade (7).  No mapeamento 

inicial consideram-se os pressupostos estabelecidos por Pereira 

e Baranaukas [38] 

● Percepção: Verificar se princípios de afetibilidade [38] são 

percebidos, assim como os atributos físicos e funcionais do 

produto (como e em que ponto da interface). 

● Correlação e avaliação: envolve as correlações percebidas 

pelos usuários sobre os mapeamentos realizados pelos 

designers. 

A etapa de correlação na Dimensão Usuário contempla a mesma 

estrutura da Fig. 9, apresentada na dimensão Designer, para que 

sejam verificados os parâmetros avaliativos similares que se 

refletem na Dimensão afetividade. Para a melhor visualização das 

correlações que devem ser estabelecidas entre designer e usuários, 

a correlação desta dimensão apresenta-se em vermelho na Fig.11. 

A Dimensão Afetividade direciona-se a mensurações e análises 

sobre o impacto afetivo de sistemas computacionais em contextos 

específicos, conforme demonstra a figura 11. 

 

Figura 11: Dimensão Afetividade/Interface  

Após a estruturação das dimensões correspondentes ao designer e 

ao usuário procede-se a análise de impacto, a qual retrata a 

experiência do designer sob a experiência do usuário e reflete o 

quão distante está a percepção do designer da percepção do 

usuário. 

Seu núcleo está nas transposições de concepções distintas ou 

parcialmente integradas provenientes das correlações conceituais 

advindas da dimensão designer e da dimensão usuário (vide 

Fig.12).  

 

Figura 12: Sobreposição de percepções de designers e usuários 

Faz referência ao que se pensa projetar e o que realmente se 

projeta. Quanto maior o gap existente entre as concepções do 

usuário e as concepções do designer, maior é o impacto afetivo na 

experiência, quanto menor o gap, menor o impacto. Diagramas de 

influência podem ser utilizados para este propósito. 

Na dimensão afetividade contempla-se o uso de ferramentas 

específicas para avaliação tais como a metodologia Kansei [29] 

com suas diferentes categorizações, o método de Chen, Khoo e 

Yan [12], os métodos PANAS, Grid Affect ou Manikin (SAM) ou 

ainda métodos para a avaliação de usabilidade (avaliações por 

especialistas e testes com usuários). 
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A estrutura completa de DAfetU é demonstrada na Figura 13, na 

qual os referenciais teóricos utilizados e dimensões anteriormente 

mencionadas foram integradas.  

 

 

 

Figura 13: Estrutura completa de DAfetU 

A estrutura completa de DAfeTU comtempla os preceitos de 

Desmet [16], pois agregar emoções, em nível de projeto, exige 

foco no usuário, no designer, em pesquisa e em teoria. Assim o 

framework proposto integra em si os aportes teóricos necessários 

a sua concepção e demonstra como tais aportes auxiliam a 

qualificar o design em termos de impacto emocional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Design Experiencial (DE) pode ser utilizado em uma infinidade 

de contextos específicos, e engloba tanto o DI quanto o DT, 

apresentando um escopo abrangente de todo o processo 

interacional estabelecido entre objetos e sujeitos ao permitir e 

facilitar a concepção de produtos/serviços que se voltam para a 

experiência do usuário (UX), considerando os sujeitos (designers 

e usuários) e o objeto (produtos ou serviços) sobre o qual os 

sujeitos atuam. Seu escopo abrange características e experiências 

não somente dos usuários, mas também dos próprios projetistas 

(advindas do DT) e das inter-relações entre as mesmas, 

propiciando a melhoria contínua das interfaces por eles 

projetadas.  

Frameworks apresentados na literatura e direcionados a 

contemplar a experiência de usuários no uso de sistemas 

computacionais interativos abordam preceitos da experiência de 

uma forma geral e não demonstram uma correlação entre as áreas 

que permeiam as interações em que as experiências ocorrem e que 

agreguem em si frameworks já existentes e retratam estudos 

significativos sobre o tema.  

Além disso, faltam subsídios aos profissionais que se direcionam 

ao projeto e desenvolvimento de interfaces no que se refere ao 

impacto afetivo que permeia a tríade designer-sistema-usuário e as 

interações decorrentes dela, pois estes profissionais agregam nos 

sistemas e nas interfaces que projetam significados provenientes 

de sistemas pré-concebidos ou ainda a partir de suas experiências 

em sistemas similares e já existentes, bem como de suas vivências 

e concepções que tem do mundo.  

Neste contexto, o framework DAfetU, proposto neste artigo 

direciona-se não somente sobre a perspectiva do usuário, à 

medida que agrega em si as particularidades do Design de 

interação, mas também sob a perspectiva do próprio projetista de 

sistemas interativos ao considerar o Design Thinking em sua 

concepção, além das particularidades inerentes às experiências em 

si (categorias) e ao contexto em que elas ocorrem. Essa 

compreensão leva estes profissionais não somente a se projetar 

sistemas direcionados à experiência do usuário, mas, além disso, 

permite-lhes verificar as discrepâncias entre o que se desenvolveu 

e o que se pensou desenvolver, ou seja, permite avaliar com maior 

acurácia as interfaces que se projeta em detrimento das que 

realmente se concebe. 

Os trabalhos futuros remetem a aplicação prática do framework 

proposto, a fim de se verificar os resultados provenientes de sua 

aplicação bem como sua reestruturação e remodelagem, 

considerando as capacidades e particularidades dos fatores 

humanos envolvidos na aplicação, inseridos em um contexto 

específico. 
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ABSTRACT 
 

A concept map is a schematic framework that represents a group 

of concepts immersed in a web of propositions. The concept map 

is strongly supported theoretically by the meaningful theory of 

David Ausubel that says the human being organize their 

knowledge in a hierarchical way. Concept maps are an important 

instrument for following-up learning processes, and demand the 

comprehension of their construction methods. The purpose of this 

study is to present and discuss conceptual maps and their analysis 

criteria elaborated by students enrolled in Biological Sciences 

course in a distance mode at a state university. The selection of 

analysis criteria were: the quantity and quality of concepts, levels 

of hierarchy, number of interrelations, words of connection and 

propositions which express logical meaning, structure of the map: 

sequential or network, representativeness of contents and 

creativity. Data were systematized regarding quantitative and 

qualitative dimensions. Hierarchical structures of rich conceptual 

meaning and representativeness of the analyzed themes were 

identified. It was concluded that the construction processes led the 

students to establish relationships between new contents and their 

previous knowledge thus creating new possibilities of integration. 

The analysis was effective as an instrument for the teachers and 

students to develop evaluative practices engaged in the student’s 

learning processes. 

 

RESUMO 
 
O mapa conceitual é uma estrutura esquemática para representar 

um conjunto de conceitos imersos numa rede de proposições. 

Apoia-se fortemente na teoria da aprendizagem significativa de 

David Ausubel, que menciona que o ser humano organiza o seu 

conhecimento através de uma hierarquização dos conceitos. Os 

Mapas Conceituais constituem importante instrumento para 

acompanhar a aprendizagem, demandando compreender os 

processos de construção. Este trabalho se propõe a apresentar e 

discutir critérios de análise de mapas conceituais elaborados por 

graduandos do curso de Ciências Biológicas na modalidade à 

distância de uma universidade estadual. Os critérios de análise 

foram: quantidade e qualidade de conceitos, níveis de hierarquia, 

número de inter-relações, palavras de enlace e proposições com 

significado lógico, estrutura do mapa, representatividade dos 

conteúdos e criatividade. Identificaram-se estruturas hierárquicas 

de significativa riqueza conceitual e representatividade dos temas 

trabalhados. Acredita-se que o processo de construção levou aos 

alunos a estabelecerem relações entre os novos conteúdos e seus 

conhecimentos prévios, criando maiores possibilidades de 

integração. A análise empreendida mostrou-se valiosa como uma 

ferramenta de trabalho para docentes e discentes, para desenvolver 

práticas avaliativas comprometidas em apreender os processos de 

aprendizagem dos alunos. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

C. 4 Performance of Systems: Design studies, Performance 

attributes, Reliability, availability, and serviceability. 

Termos Gerais 
Management; Performance; Design; Reliability. 

Palavras Chaves 
 

Concept map. Learning evaluation. Meaningful learning. 

Construction of meanings. Cognitive structure. Hierarchy of 

concepts. Sciences Teaching.  

1. INTRODUÇÃO 
 
A utilização de mapas conceituais como proposta pedagógica, 

baseado nos princípios da pedagogia construtivista, tem surgido 

como importante estratégia de ensino, aprendizagem e avaliação 

em diversos contextos educacionais, do ensino básico ao superior, 

com abordagens em diversas áreas [1,2].  

Mapas conceituais (MC) são definidos como estruturas 

esquemáticas para representar um conjunto de conceitos imersos 
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numa rede de proposições, podendo ser entendido como uma 

representação visual utilizada para partilhar significados[3]. 

A compreensão sobre os componentes dos MC permite acessar a 

importância de sua utilização como estratégia educativa, 

especialmente quando se trata de oportunizar a construção de 

novos conhecimentos a partir de uma matriz pré-existente de 

conhecimento de conceitos e proposições dos educandos.  

 

Os conceitos são definidos como regularidade percebida em 

eventos ou objetos, designada por um rótulo e as proposições 

enunciações sobre algum objeto ou evento no universo e contêm 

dois ou mais conceitos conectados por palavras de ligação ou 

frases para compor uma afirmação com sentido[4].  

 

Devem responder a uma questão central ou focal, sendo, por isso, 

justificados para uso em situações de aprendizagem em que se 

busca que o educando utilize seu arcabouço teórico prévio e 

associe novos conceitos em busca de respostas para questões 

específicas[4].  

  

Com seus princípios de elaboração estabelecidos por Novak e 

Gowin e baseados na Teoria de Aprendizagem Significativa de 

Ausubel, devem ser norteados por processos de cognição 

avançados a serem alcançados pelos alunos em sua construção e 

avaliação. Estes processos são apresentados como a diferenciação 

progressiva, com a qual um determinado conceito é desdobrado 

em outros conceitos que estão contidos (em parte ou 

integralmente) em si e na reconciliação integrativa, na qual um 

conceito de um ramo da raiz é relacionado a outro conceito de 

outro ramo da raiz, propiciando uma reconciliação, uma conexão 

entre conceitos que não era claramente perceptível [3]. 

Visto a organização hierárquica que assumem os conceitos 

dispostos no MC, é possível ao educando selecionar os mais 

centrais, logo, os que devem assumir posições hierárquicas mais 

altas no MC, e os conceitos mais periféricos, que tendem a 

assumir posições inferiores aos conceitos centrais. Este processo 

de seleção e organização dos conceitos permite ao educando 

realizar processos mentais complexos e construir de forma ativa 

seu conhecimento sobre determinado conteúdo [5].  

Tratam-se, portanto, de processos altamente complexos, os quais 

o aluno deve ser capaz de atingir por si, com auxílio do professor 

ou orientador, mas que devem considerar os conhecimentos 

prévios do aluno, que são constituídos em sua história pessoal, 

profissional e experiencial.  

Embora os MC possam transmitir informações factuais tão bem 

quanto os textos, esses organizadores gráficos são mais efetivos 

que os mesmos para ajudar os leitores a construir inferências 

complexas e integrar as informações que eles fornecem, logo, 

podem se constituir estratégias efetivas no processo ensino-

aprendizagem, sendo importante ferramenta a ser manejada pelo 

docente e discente [6]. 

O conhecimento construído com uso deste recurso tende a ser 

mais duradouro, pois, o significado atribuído pelo aluno aos novos 

conceitos inseridos em sua estrutura cognitiva é maior do que aos 

atribuídos apenas através da memorização, além de apresentar 

maior eficiência na resolução de problemas futuros [5].  

Diversas pesquisas apontam que, como estratégia pedagógica, o 

uso de MC tem demonstrado alcance na eficácia no 

desenvolvimento do pensamento crítico de estudantes [7-13], na 

organização das informações [14-15], na compreensão de relações 

complexas [16-17], na integração da teoria com a prática [18], além 

de ser um recurso de acompanhamento da aprendizagem em 

cursos online [12]. 

Todas estas aplicações justificam e valorizam a utilização de MC 

nos contextos de aprendizagem, em especial, quando se trata do 

desenvolvimento de habilidades como a autonomia, a visão 

crítica, o senso de colaboração e de construção coletiva do 

conhecimento, aspectos fundamentais no aluno da modalidade a 

distância [19]. 

Efetivos tanto em produção individual quanto em grupo, nesta 

última modalidade, tem promovido a solução de problemas com a 

negociação coletiva entre os pares, sendo utilizado 

preferencialmente desta forma, quando ocorre a distância espacial 

entre os membros de um grupo que precisam tomar decisões e 

realizar acordos para a produção de trabalhos acadêmicos [9]. 

Os MCs podem ser elaborados com diversos materiais, porém 

atualmente conta-se com o auxílio de softwares para sua 

confecção, estando entre um dos principais disponíveis o 

CmapTools® [20]. 

Este é um software gratuito, com versão na língua portuguesa e de 

fácil manuseio na construção de apresentações gráficas. O MC 

desenvolvido com apoio de software é utilizado em cursos na 

modalidade a distância como um facilitador da comunicação 

professor-aluno, além de ser uma forma de acompanhamento da 

trajetória de aprendizagem [16]. 

 

O uso de software na construção de MC assume uma das razões 

pelas quais o uso desta estratégia é tão eficaz para a facilitação do 

aprendizado significativo, visto que, serve como uma espécie de 

molde ou suporte para ajudar a organizar e estruturar o 

conhecimento, ainda que a estrutura precise ser construída peça 

por peça com pequenas unidades de quadros conceituais e 

proposicionais interagentes [4]. 

Considerando a experiência de acadêmicos na produção de MC 

com outros recursos, porém, refletindo sobre a necessidade de 

inserção de novas ferramentas virtuais para auxilio nesta 

construção, valoriza-se o uso do CmapTools® como facilitadora 

do processo ensino-aprendizagem mediado pela construção dos 

MC. Porém, reitera-se que deve ser avaliado se a utilização do 

software permite aos acadêmicos utilizarem-se também dos 

princípios que norteiam esta estratégia pedagógica, conforme as 

proposições de Novak para seu desenvolvimento e da teoria que o 

fundamenta, discutida por Ausubel. 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo é avaliar a estratégia 

de utilização de MC elaborados com o software CmapTools® no 

curso na modalidade a distância de Ciências Biológicas, 

identificando e refletindo sobre os princípios que norteiam a 

ferramenta pedagógica em discussão.  

Trata-se de valorizar a fundamentação psicológica e 

epistemológica que norteia a utilização, construção e avaliação de 

MC em contextos de ensino-aprendizagem, utilizando-se da 

experiência prática de alunos de um curso de Ciências Biológicas 
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na modalidade a distância, permitindo, desta forma, uma visão 

aplicada do MC em um contexto específico. 

A importância da presente investigação reside no fato de que essa 

estratégia de aprendizagem pode incentivar a participação dos 

estudantes de na construção de conhecimentos em uma 

perspectiva construtivista e autônoma, porém, norteando a 

discussão dos profissionais que a inserem nos contextos 

educacionais e que podem se ver deslumbrados pelo uso em si do 

software e renegar os fundamentos que norteiam sua construção. 

Desta forma, acredita-se que esta discussão possa promover uma 

possibilidade de reflexão de seus incentivadores para 

compreensão da importância da inserção de novas ferramentas nos 

contextos educativos, porém, que requerem, previamente, um 

processo reflexivo de suas bases teóricas e seus fundamentos 

iniciais. 

2. MÉTODOS 
Este artigo apresenta o estudo de caso de abordagem qualitativa 

desenvolvido em um curso de Ciências Biológicas na modalidade 

a distância de uma universidade estadual, limitando-se esta análise 

a dois polos nos quais o curso se desenvolve, sendo estes 

Aracoiaba e Beberibe. 

 

O uso da ferramenta iniciou-se em 2012 nos dois polos, tendo o 

primeiro contado com a colaboração de 27 alunos e do segundo de 

31 alunos. 

 

Para este estudo, realizou-se levantamento da produção dos MC 

nestas duas turmas, com identificação de disciplinas nas quais os 

mesmos foram produzidos e dos recursos utilizados para a 

construção, tendo se optado por analisar especificamente os MC 

produzidos com o software CmapTools®. 

 

A escolha do software deu-se por o mesmo tornar fácil para 

usuários de todas as idades elaborarem e modificarem mapas 

conceituais, por permitir aos usuários trabalharem juntos à 

distância na elaboração de seus mapas; publicarem seus mapas 

conceituais para o acesso de qualquer pessoa conectada à internet; 

fazerem links para fontes externas em seus mapas para melhor 

explicarem seus conteúdos; e buscarem informações relacionadas 

ao mapa na Rede Mundial de Computadores [4].  

 

Foram selecionados três MC para análise através de instrumento 

baseado em estudo que analisou a produção de MC em um curso 

de Enfermagem, no qual as avaliadoras consideraram como 

critérios: os conceitos apresentados estarem de acordo com o tema 

em estudo; o mapa demonstrar que o estudante compreendeu o 

tema proposto; o estudante expressar uma reflexão crítica; o mapa 

contemplar a ligação entre diferentes conceitos; os verbos de 

ligação utilizados expressarem a ação entre os conceitos a que se 

referem; a reflexão expressa ir além do tema em estudo; o design 

do mapa facilitar sua leitura e interpretação [1]. 

 

Estes critérios foram discutidos à luz da literatura, 

especificamente, com base nos princípios metodológicos 

norteadores trazidos por Novak e Gowin e na Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel, enfocando, portanto, os 

fundamentos psicológicos e epistemológicos dos MC. 

 

Os dados são apresentados em quadros e as imagens dos MC 

produzidos pelos alunos são utilizadas para ilustrar os princípios 

acima mencionados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os MC são utilizados como ferramenta pedagógica em diversas 

disciplinas no curso de Ciências Biológicas, sendo estas 

apresentadas no Quadro 1 que explicita os recursos utilizados 

pelos alunos em sua construção. 

 

Quadro 1. Mapas Conceituais produzidos por disciplina e 
recursos utilizados para sua produção pelos acadêmicos do 
curso de Ciências Biológicas do polo Beberibe. Beberibe, 2013. 
 
 
SEME
STRE 

DISCIPLINA CMAP 

TOOLS 

FOTO SCAN WORD PPT 

 

 

 

 

2012-

1 

Morfologia e 

Taxonomia das 

Espermatófitas 

4 - - 11 - 

Biologia 

Molecular 
12 - - 9 - 

Zoologia dos 

Invertebrados 
17 - - 7 - 

Genética 

 

16 - - 6 - 

 

 

2012-

2 

Microbiologia 

 

13 - - 3 - 

ESEF 

 

17 - - 3 - 

Zoologia de 

Cordados 
19 - - 4 - 

 

2013-

2 

Anatomia e 

Fisiologia 

Humana 

9 - - 2 - 

Biologia 

Evolutiva 
10 - - 2 3 

 

Visualiza-se que o software CmapTools® foi utilizado com 

elevada frequência pelos alunos do polo Beberibe, que, embora 

inicialmente tenham apresentado dificuldades em seu manejo pelo 

desconhecimento da ferramenta, após iniciarem a produção com 

esta, desenvolveram habilidades em seu maneio, considerando 

que o software CmapTools® apresenta versão em português com 

comandos simples e claros que facilitam sua utilização. 

 

A variedade de disciplinas nas quais o recurso foi utilizado 

demonstra a versatilidade da possibilidade de uso da ferramenta, 

visto que, possibilita a utilização de conceitos e construção de 

proposições dos mais diversos assuntos e conteúdos das 

disciplinas. 

 

No Quadro 2 visualiza-se a produção de MC no polo Aracoiba 

com a descrição das disciplinas nas quais, até o momento, foi 

solicitada esta elaboração como atividade componente. 
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Quadro 2. Mapas Conceituais produzidos por disciplina e 
recursos utilizados para sua produção pelos acadêmicos do 
curso de Ciências Biológicas do polo Aracoiaba. Aracoiaba, 
2014. 
 
SEMEST

RE 
DISCIPLINA CMAP 

TOOLS 

FOTO SCAN WORD PPT 

 

2012-2 

Biologia 

Celular 
   8  

Química Geral    11  

 

2013-1 

Biofísica 3   4  

Bioquímica    7  

 

2013-2 

Fundamentos de 

Geociência 
1  1 6  

 

2014-1 

Genética 1    4 

Morfologia e 

Taxonomia das 

Espermatófitas 

Apenas três envios, nenhum considerado 

mapa conceitual. 

Estrutura e 

Funcionamento 

da Educação 

Básica 

Os mapas foram elaborados e 

apresentados durante o encontro 

presencial 

 

No polo Aracoiaba, os alunos tem utilizado com menos frequência 

o software CmapTools®, o que observou-se, inclusive, pela 

dificuldades dos mesmos na produção dos MC, visto que a grande 

maioria elabora esquemas ou fluxogramas simples, sem linhas ou 

setas e que não constituem proposições que  relacionem os 

conceitos. Logo, a dificuldade de utilização do software pode ser 

advinda da própria falta de compreensão quanto ao que constitui o 

MC e seus fundamentos norteadores. 

Embora seja verdade que alguns estudantes tenham dificuldade 

para elaborar e usar mapas conceituais, pelo menos em seus 

primeiros contatos com eles, isso parece resultar essencialmente 

de anos de aprendizado mecânico em contexto escolar, e não de 

diferenças de estruturas cerebrais per se. As supostas diferenças 

de “estilo de aprendizagem” derivam, em grande parte, de 

diferenças nos padrões de aprendizagem empregados pelos 

estudantes, que vão desde um alto comprometimento com a 

aprendizagem mecânica contínua até uma dedicação quase 

exclusiva à aprendizagem significativa [4].  

 

As dificuldades percebidas nesta turma podem indicar a 

necessidade de orientação quanto aos fundamentos 

epistemológicos do MC, incluindo a compreensão de seus 

componentes, como os mesmos se relacionam e qual a 

importância do MC para a aprendizagem significativa. Desta 

forma, os alunos podem se sentir mais motivados para utilizar a 

ferramenta, visto a facilidade que a mesma proporciona para 

organização dos conceitos e construção das proposições.  

 

Visando avaliar os MC produzidos pelos acadêmicos, três MC 

foram selecionados e analisados utilizando os princípios 

metodológicos apresentados por Novak e Gowin para produção de 

MC. A fim de ilustrar a análise, as imagens dos MC selecionados 

são apresentadas abaixo, seguidas das discussões dos critérios de 

análise estabelecidos. 

 

 

Figura 1 Mapa conceitual produzido na disciplina de 
Microbiologia no curso de Ciências Biológicas na modalidade 

à distância- Polo Beberibe. 

Visualiza-se que, no MC ilustrado na Figura 1, os conceitos são 

representativos da temática em estudo, tendo estes sido 

relacionados pelos acadêmicos com a utilização de palavras de 

ligação que denotam relações claras e objetivas. Um quesito 

avaliado como parcialmente inadequado neste MC trata-se de seu 

impacto visual, visto que um bom MC deve ser de fácil 

compreensão, com ênfase nos conceitos centrais e que contribuam 

para sua representação visual [5]. Visto que, na relação entre 

alguns conceitos, superpõem-se elementos gráficos, isto pode 

dificultar a compreensão da produção de algumas proposições 

formadas. 

Outra inadequação que dificulta a compreensão do MC é a 

composição das ligações entre conceitos que não se remetem às 

ações, ou seja, verbos ou locuções verbais, que demonstrem uma 

relação clara entre o sujeito e o objeto na proposição. Embora as 

palavras de ligação possam ser constituídas de diversos tipos de 

classes de palavras, a clareza destas quando se remetem a ações 

permitem imprimir sentido lógico às proposições, cumprindo sua 

função no MC [5].  

Um quesito importante a ser considerado em um MC é se o 

mesmo reflete o conhecimento do educando para além dos 

aspectos próprios do conteúdo trabalhado no mapa, ou seja, se a 

reflexão expressa vai além do tema em estudo, o que, neste caso, 

não foi suficientemente alcançado, visto que, o MC reflete apenas 

conceitos mínimos para compreensão do conteúdo expresso [1].   

 

Esta habilidade mais complexa pode levar tempo para ser 

alcançada pelos alunos que, ao produzirem MC, estão se 

dedicando a um processo criativo o qual pode ser desafiador, 

especialmente se esses alunos passaram a maior parte da vida 

aprendendo mecanicamente. O aprendizado mecânico contribui 

muito pouco para as nossas estruturas de conhecimento, portanto 

não pode servir de base para o pensamento criativo ou para a 

resolução de problemas novos [4].  

Um bom MC começa com uma boa seleção de conceitos 

relacionados ao tema principal, podendo cada conceito estar 

relacionado a mais de um conceito. A existência de grande 

número de conexões entre os conceitos revela a familiaridade do 

autor com o tema considerado e, mesmo que ele não tenha feito a 

escolha dos conceitos a serem mapeados, ele conseguirá perceber 

as relações entre eles, se tiver algum domínio sobre o tema [3]. 
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As relações entre os conceitos devem ser demonstrados por linhas, 

pois não há uma relação de subordinação entre os conceitos 

relacionados, sendo, neste último caso, adequado o uso de flechas, 

porém, o MC avaliado mescla estas duas opções gráficas, o que 

pode confundir o leitor e dificultar a interpretação das proposições 
[5].  

O design do MC produzido caracteriza-se como tipo sistema: 

entrada e saída, no qual a informação é organizada num formato 

que é semelhante ao fluxograma, mas com o acréscimo da 

imposição das possibilidades “entrada” e “saída”. Este tipo de 

mapa tem como vantagens mostrar várias relações entre os 

conceitos, porém apresenta como desvantagens a dificuldade de 

leitura devido ao grande número de relações entre os conceitos [3], 

conforme se avaliou nesta situação. 

 

Um recurso importante do CmapTools® deve ser orientado para 

construção deste tipo de MC, pois o software permite mover 

conceitos junto com as frases de ligação, bem como grupos de 

conceitos e ligações, para reestruturar o mapa, o que facilitaria a 

visualização das proposições e permitiria uma leitura mais clara 

do MC [4]. 

 

Outra função interessante que poderia ter sido trabalhada neste 

MC considerando o tema proposto seria a inclusão de links como 

fontes adicionais para compreensão do MC, visto que, o programa 

permite ao usuário fazer links com fontes (fotos, imagens, 

gráficos, vídeos, mapas, tabelas, textos, páginas de internet ou 

outros mapas conceituais) localizadas em qualquer parte da 

internet ou em arquivos pessoais a conceitos, ou interligar 

palavras em um mapa conceitual simplesmente clicando e 

arrastado os elementos desejados 
[4].  

 

Desta forma, considera-se que alguns conceitos pouco claros, ou 

mesmo aqueles que seriam enriquecidos pela ilustração com 

imagens como as fórmulas químicas de alguns conceitos, 

exemplos de conceitos pouco conhecidos ou mesmo o significado 

de termos pouco claros, que poderiam, inclusive, auxiliar o aluno 

ao utilizar o MC em seus momentos de estudo, poderiam ter sido 

‘linkados’ a imagens ou sites sobre os mesmos, aumentando a 

rede de relações do MC.  

Na Figura 2 apresenta-se um MC do tipo hierárquico, no qual a 

informação se representa em ordem descendente de importância e 

o conceito mais importante é situado na parte superior do mapa [5]. 

 

 

Figura 2 Mapa Conceitual produzido na disciplina Zoologia 
de Cordados no curso de Ciências Biológicas na modalidade à 

distância- Polo Beberibe.     

 

Observa-se que, neste MC, as relações entre os conceitos, embora 

pareçam visualmente mais claras, visto a organização espacial das 

mesmas, não representam os conceitos centrais da temática, visto 

que alguns destes encontram-se como palavras de ligação (fora 

dos elementos em formato de caixas) ou, ao contrário, os 

elementos de ligação, como verbos ou locuções verbais, 

encontram-se em caixas de conceitos. Esta dificuldade pode advir 

da ideia de que o MC constitui um fluxograma e que o sentido das 

proposições advém apenas da conexão das partes constituintes. 

 

As dificuldades comentadas pelos alunos para acrescentar 

palavras de ligação às “linhas” de seus mapas conceituais podem 

ser dar pela má compreensão do relacionamento entre os 

conceitos, ou dos significados dos conceitos – e são as palavras de 

ligação que especificam esse relacionamento [4]. 

 

Reforça-se a importância de orientação dos acadêmicos quanto 

aos elementos de composição dos MC, de forma que 

compreendam quais elaborações constituem os conceitos e as 

palavras de ligação e como as proposições devem ser compostas 

de forma a serem claras e representativas do assunto estudado [5]. 

 

Outro ponto importante de avaliação deste MC é a inclusão de 

frases completas nas caixas de conceitos. Sugere-se que se deve 

evitar “frases nas caixas”, ou seja, frases completas usadas como 

conceitos, uma vez que isso geralmente indica que toda uma 

subseção do mapa poderia ser elaborada a partir da frase na caixa 
[4].  

 

Embora com algumas inadequações, este tipo de MC se coloca 

como um instrumento adequado para estruturar o conhecimento 

que está sendo construído pelo aprendiz, assim como uma forma 

de explicitar o conhecimento de um especialista. Ele é adequado 

como instrumento facilitador da meta-aprendizagem, 

possibilitando uma oportunidade de o estudante aprender a 

aprender, mas também é conveniente para um especialista tornar 

mais clara as conexões que ele percebe entre os conceitos sobre 

determinado tema [3]. 

Alguns conceitos do MC poderiam ter se relacionado por ligações 

cruzadas, visto que, o conteúdo central é amplo e delimita 

diferentes subdomínios de conhecimento. Esta capacidade de 

interligar conceitos de diferentes domínios é uma das habilidades 

mais complexas a serem desenvolvidas no MC e são denominadas 

de análise e síntese do conhecimento. (NOVAK; CANAS) 

Ao inserir estas interligações, o MC poderia ter sido 

comprometido parcialmente quanto ao caráter de clareza visual 

avaliado, porém, demonstraria a aquisição desta habilidade 

complexa por parte do aluno. 

 

A Figura 3 apresenta um dos tipos gráficos de MC mais 

utilizados, o tipo aranha, no qual é organizado o conceito central 

(ou gerador) no meio do mapa e os demais conceitos vão se 

irradiando na medida em que nos afastamos do centro. Este tipo 

de MC tem como vantagens a facilidade de estruturação, visto que 

todas as informações estão unificadas em torno de um ou vários 

temas centrais, porém, tem como desvantagens a dificuldade em 

mostrar as relações entre os conceitos, e desse modo permitir a 

percepção de uma integração entre as informações, além de não 

esclarecer a opinião do autor sobre a importância relativa entre os 
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vários conceitos e o conceito central, logo, não deve ser utilizado 

para este último fim [3].  

 

Observa-se que, embora poucos conceitos tenham sido 

trabalhados neste MC, os mesmos não estão claramente 

relacionados entre si, visto a conformação gráfica do mapa.  

 

As relações entre os conceitos que formam as proposições estão 

claramente identificadas, porém, não há um sentido para leitura, o 

que dificulta a compreensão de quais são os conceitos centrais e 

quais os periféricos.  

 

A simplicidade das relações permite analisar que não houve uma 

reflexão crítica por parte do aluno que apenas inseriu as relações 

já existentes na leitura prévia, pouco acrescentando de relações 

externas ao fenômeno mapeado (o eletromagnetismo). 

 

A inclusão de imagens ou exemplos ilustrativos teria tornado o 

MC mais rico em informações e mais atraente tanto para o aluno 

como para o professor. Sugere-se a inclusão deste recurso 

disponível no CmapTools para que os alunos possam incrementar 

os MC com fontes de pesquisa e outros componentes que venham 

a demonstrar a habilidade de interligação do conhecimento da 

literatura básica com atualidades sobre as temáticas de trabalho.  

 

Com a análise dos três mapas, observa-se que foram seguidas 

recomendações importantes para a aprendizagem da construção de 

MC, segundo os referenciais epistemológicos de Novak e Canãs, a 

saber: começar com uma área de conhecimento que seja bastante 

familiar para a pessoa que pretende elaborá-lo, visto que a 

produção do MC depende do contexto no qual serão usadas as 

proposições, e selecionar um domínio limitado de conhecimento, 

para facilitar a identificação de poucos conceitos e assimilação 

dos conceitos preexistentes [4].  

 

Observou-se que os MC tratavam de temáticas bem específicas e 

delimitadas referentes às disciplinas de utilização dos mesmos, o 

que permite ao aluno selecionar os conceitos-chave a partir dos 

conteúdos e construir as relações com mais facilidade.   

 

Porém, admite-se também que os MC possam ser usados como 

uma ferramenta para determinar o nível de compreensão que os 

alunos têm sobre o tópico a ser estudado antes de ele ser 

introduzido e, com esta estratégia, poderão ser elaborados, 

ampliados e aprimorados à medida que os alunos realizam outras 

atividades relacionadas ao tópico e aumentam sua compreensão 

dele, possivelmente gerando ao final modelos de conhecimento 

complexos que interligam fontes, resultados e experimentos, 

podendo ser utilizados, inclusive, como uma apresentação final 

pelos alunos 
[4].  

 

É importante ressaltar que não há um modelo de MC ideal, tendo 

estes três representados e discutidos sido utilizados para ilustração 

neste estudo devido serem os mais produzidos pelos acadêmicos. 

A eleição de um modelo ou outro reflete os propósitos do MC e 

deve ser considerada na avaliação, em conjunto com o alcance dos 

objetivos pedagógicos traçados na utilização desta ferramenta 

pedagógica. 

 

Nenhuma estratégia de avaliação poderá utiliza-se do MC como 

um modelo fixo, o qual deve ser almejado pelo aluno em sua 

construção. É o ineditismo, talvez, um dos pontos mais 

valorizados na utilização desta ferramenta, visto que, pelos 

próprios fundamentos psicológicos e epistemológicos dos MC, a 

assimilação de novos conceitos ao arcabouço cognitivo de cada 

ser humano é único, devendo, portanto, serem estabelecidos 

critérios claros de avaliação quanto ao cumprimento destes 

fundamentos, mas nunca apenas quanto a conformação do produto 

final.  

 

Reforça-se o fato de que não existem dois MC iguais, cada 

construção é particular, e, se construída coletivamente, será 

através da negociação de diferentes pontos de vista que o produto 

final será constituído [1]. 

A utilização do software CmapTools® facilita a construção dos 

MC nestes formatos, pois sua interface permite que os conceitos 

sejam “arrastados” livremente e as relações entre os conceitos 

tornam-se visíveis e modificáveis facilmente através da digitação 

na própria tela de trabalho ou em uma caixa de funcionalidade que 

apresenta os conceitos relacionados e as palavras de ligação. 

O trabalho artesanal do aluno de escrever os conceitos em caixas 

em formato de post-it, por exemplo, para depois relacioná-los, 

modificar sua localização no MC para enfim chegar a versão final 

do mesmo é facilitada por este recurso do software, otimizando o 

tempo para construção do MC e permitindo que este trabalho seja 

mais proveitoso para o aluno.  

A elaboração de MC colaborativos, uma das funcionalidades do 

software CmapTools®, permite aos estudantes entrar em contato 

com as semelhanças e diferenças entre seus valores (e conceitos) e 

aqueles de seus colegas; percebendo desse modo que o 

conhecimento é idiossincrático [3], sendo esta uma funcionalidade 

a ser motivada com a utilização software. 

A reciprocidade entre colegas é um elemento constitutivo dos 

processos cooperativos de aprendizagem, e o trabalho em grupos é 

 

Figura 3 Mapa Conceitual produzido na disciplina de 
Biofísica no curso de Ciências Biológicas na modalidade à 

distância- Polo Aracoiaba 
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um facilitador desse ambiente de trocas sociais. A reflexão gerada 

pelo acompanhamento dos MCs dos colegas sinaliza o potencial 

de produção coletiva que essa técnica possui, e, com o apoio do 

software CmapTools®, há uma facilitação na sua elaboração [4]. 

Quando o CmapTools é usado juntamente com um projetor 

multimídia, dois ou mais indivíduos podem facilmente elaborarem 

um mapa juntos e verem as mudanças na medida em que avançam 

no trabalho. O CmapTools também permite que indivíduos em 

uma mesma sala ou em qualquer parte do mundo trabalhem juntos 

em um mapa, sendo que os ele pode ser elaborados de forma 

sincrônica ou assíncrona, de acordo com a disponibilidade de 

quem o esteja fazendo, demonstrando, desta forma, seu potencial 

de uso na EaD [4].  

Considera-se que os MC analisados possibilitaram a representação 

gráfica efetiva das temáticas de estudo pelos acadêmicos, sendo 

esta fundamental para a comunicação de conteúdos complexos 

porque o processamento mental das imagens pode ser menos 

exigente cognitivamente que o processamento verbal de um texto 

[4]. 

A informação quando é oferecida de maneira interconectada 

verbal e visualmente, facilita a construção de conexões, relações e 

entendimento na estrutura cognitiva; e desse modo facilita o 

resgate desta informação que usa a codificação dual [3].  

Reforça-se a importância de seu uso no ensino de Ciências, visto 

que no processo de representar e organizar o conhecimento do 

autor sobre um tema, o mapa conceitual transforma em concreto o 

que antes era abstrato [3], o que, muitas vezes, apresenta-se como a 

principal dificuldade relatada pelos acadêmicos durante o estudo 

de certos conteúdos.  

Desta forma, conclui-se que os estudantes conseguiram realizar os 

MC contemplando as características que os definem, os quais são 

a apresentação de dois ou mais conceitos conectados por verbos 

de ligação, para conferir sentido, o que os torna uma proposição.  

Assim, conseguiu-se avaliar nos MC se os conceitos apresentados 

estavam adequados e se existem ou não as relações teóricas 

propostas pelos estudantes. 

 
Estudos mostram que o uso de MC como um dos componentes de 

avaliação permitiu: enfocar o essencial, privilegiando os 

conceitos-chave; hierarquizar ideias, estabelecendo relações 

significativas entre elas, sedimentando e integrando conteúdos; 

favorecer a negociação de significados e formas de estruturação; 

possibilitar síncrese-análise-síntese, justificando fortemente o uso 

desta ferramenta nos diversos contextos educacionais [21].  

Reforça-se a importância de os MC representarem também 

conceitos previamente aprendidos pelos alunos, conforme norteia 

a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, porém, 

nestes MC esta característica não foi identificada, o que pode ser 

explicado pelo fato de que para os estudantes atingirem um nível 

de abstração que evidencie o pensamento crítico, é necessário um 

processo mais longo e que os instigue a atingirem tais patamares 

de construção do conhecimento [1]. 

 

As dificuldades relativas a esta complexa habilidade podem advir 

dos hábitos de leitura dos alunos, muitas vezes restritos à leitura 

informativa que não favorece o desenvolvimento de estratégias 

metacognitivas, dificultando a análise dos elementos presentes no 

texto, tornando custosa a elaboração de análise – pela 

identificação dos aspectos mais relevantes – ou de sínteses e, 

ainda, embaraçando um posicionamento crítico. Este 

comprometimento da compreensão implica prejuízos para a 

formação do leitor [21].  

Ainda evidenciam-se muitas dificuldades dos acadêmicos na 

composição de proposições claras, tendo alguns dos MC 

produzidos sido confundidos com simples mapas mentais (dados 

não apresentados neste estudo). 

A colocação de um verbo indicando a ação entre dois ou mais 

conceitos, como dito anteriormente, é um dos elementos 

constitutivos das proposições, o que confere significado à 

unidade. Esse é o aspecto que diferencia um MC de um mapa 

mental, o qual se constitui por ser uma inter-relação entre 

diferentes conceitos [1]. 

Ajudar alunos que estejam habituados a uma aprendizagem 

mecânica a trocá-la por práticas de aprendizagem significativa 

através do uso de MC não é tarefa fácil. Embora esta estratégia 

possa ajudá-los, também é preciso ensinar a eles algo sobre os 

mecanismos do cérebro e a organização do conhecimento em 

conjunto com a utilização dos mapas [4].  

Outra possibilidade importante no uso do CmapTools® que não 

foi abordada nos MC avaliados é a de inclusão de imagens para 

ilustração dos conceitos trabalhados, visto que, se sabe que os 

humanos têm uma capacidade extraordinária de se lembrar de 

imagens, as quais compõem a memória icônica. A integração de 

vários tipos de imagens em um quadro conceitual por meio de 

softwares de mapeamento de conceitos como o CmapTools pode 

aprimorar este tipo de memória [4].  

 
Uma possibilidade importante para ser considerada nos contextos 

de EaD com uso do CmapTools® é a de os alunos comentarem os 

mapas conceituais uns dos outros, seja em uma mesma classe ou 

em turmas diferentes, o que pode constituir uma forma efetiva de 

avaliação entre colegas e colaboração, possibilidade esta que pode 

ser mediada através dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

 

A necessidade de formação de alunos cada vez mais críticos e 

reflexivos, conscientes de seu papel na construção do 

conhecimento e da importância da colaboração e apoio com 

outros colegas, tem sido ampliada para os contextos de trabalho 

com uso dos MC, tendo estes começado a ser utilizado em 

corporações para ajudar equipes a esclarecer e articular o 

conhecimento necessário para enfrentar situações que variam 

desde o desenho de novos produtos até o marketing ou a resolução 

de problemas, demonstrando o caráter prático desta ferramenta 

pedagógica e de seu valor para uma formação completa do 

profissional, que devem ser consideradas cada vez mais cedo nos 

cursos de graduação [4].  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta investigação teve como objetivo a avaliação de uma 

estratégia de utilização de MC elaborados por alunos de duas 

turmas do curso de Ciências Biológicas na modalidade à distância 

com o apoio do software CmapTools®. 
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A construção dos MC enquanto técnica de ensino demonstrou ser 

importante como sinalizador dos conceitos apreendidos pelos 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem, sendo possível se 

pensar nos MC como uma estratégia de acompanhamento da 

aprendizagem do aluno ao longo de uma disciplina ou de um 

curso.  

 

O pensamento crítico é um dos aspectos que deve ser considerado 

como foco em práticas educativas futuras que desenvolvam MCs, 

pois se constatou que os materiais elaborados pelos estudantes não 

atingiram os objetivos em termos de aprofundamento e reflexão 

temática. 

 

Outro aspecto que deve ser valorizado é a utilização da ferramenta 

de compartilhamento presente no CmapTools®. A partir do acesso 

ao software hospedado em um servidor pode-se disponibilizar a 

versão editável dos MCs, o que facilita o desenvolvimento do 

trabalho coletivo entre os estudantes. 

 

Reforça-se a importância do software CmapTools® como 

ferramenta auxiliar na construção de MC no curso de Ciências 

Biológicas, com vistas a facilitação da elaboração destes e como 

recurso colaborativo dos alunos que estão distantes espacialmente 

e temporalmente na modalidade a distância.  

 

Embora as limitações do estudo em ter se trabalhado com um 

número reduzido de MC, porém, de versões gráficas e temáticas 

diferenciadas, enfatiza-se a necessidade de discussão dos 

fundamentos psicológicos e epistemológicos que devem vir 

acompanhados do uso destas ferramentas nos contextos 

educacionais, em especial na Educação a Distância.  

 

5. REFERÊNCIAS 
 

[1]. Cogo ALP, Pedro ENR, Silva APSS, Specht AM. Avaliação 

de mapas conceituais elaborados por estudantes de enfermagem 

com o apoio de software. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 

2009 Jul-Set; 18(3): pp.482-488.  

[2]. Ruiz-Moreno L, Sonzogno MC, Batista SHS, Batista NA. 

Mapa conceitual: ensaiando critérios de análise. Ciência & 

Educação (Bauru), 2007 Dez; 13 (3): pp. 453-463. 

 

[3]. Tavares R. Construindo mapas conceituais. Ciências & 

Cognição,  2007; 12: pp.72-85. 

 

 

[4]. Novak JD, Cañas AJ. The theory underlying concept maps 

and how to construct and use them. [página da internet]. Institute 

for Human and Machine Cognition Institute for Human and 

Machine Cognition; 2006 [acesso 2014 Ago 28]. Disponível em: 

http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryCmaps/ 

TheoryUnderlyingConceptMaps.htm  

 

[5]. Corra HNR. Fundamento teórico de los Mapas Conceptuales 

Revista de Arquitectura e Ingeniería, 2007 Aug; 1(2): pp.1-11. 

 

[6]. Vekiri I. What Is the Value of Graphical Displays in 

Learning? Ed. Psychol. Rev., 2002; 14, pp.261-267. 

 

[7]. Clayton LH. Concept mapping: an effective, active teaching-

learning method. Nurs Educ Perspect. 2006 Jul-Aug; 27(4): 

pp.197-203. 

 

[8]. Abel WM, Freeze M. Evaluation of concept mapping 

in an associate degree nursing program. J Nurs Educ. 

2006 Sept; 45(9): pp.356-64. 

 

[9]. Ellerman CR, Kataoka-Yashiro MR, Wong LC. Logic models 

used to enhance critical thinking. J Nurs Educ. 2006 Jun; 45(6): 

pp.220-7. 

 

[10]. Founteyn M. Concept mapping: an easy teaching strategy 

that contributes to understanding and may improve critical 

thinking. J Nurs Educ. 2007 May; 46(5): pp.199-200. 

 

[11]. Harpaz I, Balik C, Ehrenfeld M. Concept mapping: an 

educational strategy for advancing nursing education. Nurs 

Forum. 2004 Apr-Jun; 39(2): pp.27-30. 

 

[12]. Hsu LL, Hsieh SI. Concept maps as an assessment tool in a 

nursing course. J Prof Nurs. 2005 May-Jun; 21(3):pp.141-9. 

 

[13]. Wheeler LA, Collins SKR. The influence of concept 

mapping on critical thinking in baccalaureate nursing students. J 

Prof Nurs. 2003 Nov-Dec; 19(6):pp.339-46. 

 

[14]. Akinsanya C, Williams M. Concept mapping for meaningful 

learning. Nurse Educ Today. 2004 Jan; 24:pp.41-6. 

 

[15]. MacNeil MS. Concept mapping as a means of course 

evaluation. J Nurs Educ. 2007 May; 46(5): pp.232-4. 

 

[16]. Conceição SCO, Taylor LD. Using a constructivist approach 

with online concept maps: relationship between theory and 

nursing education. Nurs Educ Perspect. 2007 Sep-Oct; 28(5): 

pp.268-75. 

 

[17]. August-Brady MM. The effect of a metacognitive 

intervention on approach to and self-regulation of learning in 

baccalaureate nursing students. J Nurs Educ. 2005 Jul; 44(7): 

pp.297-304. 

 

[18]. Hinck SM, Webb P, Sims-Giddens S, Helton C, Hope KL, 

Utley R, Savinske D, Fahey EM, Yarbrough S. Student learning 

with concept mapping of care plans in community-based 

education. J Prof Nurs. 2006 Jan-Feb; 22(1): pp.23-9. 

 

[19]. Behar PA, Silva KKA. Mapeamento de competências: um 

foco no aluno da Educação a Distância. CINTED-UFRGSV, 2012 

Dez; 10(3).  

 

[20]. Institute for Human and Machine Cognition-CmapTools 

[página da internet]. University of West Florida. [acesso 2014 

Ago 28] Disponível em: http://cmap.ihmc.us 

 

[21]. Souza NA, Boruchovitch E. Mapa conceitual: seu potencial 

como instrumento avaliativo. Pro-Posições, 2010 Set/Dez; 21(3) 

(63), pp. 173-192. 

 

 

  

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

226

Um Sistema Multiagente para Suporte 

aMobile Learning em Educação a Distância
Ketlen K. Teles Lucena 

Centro de Educação a Distância 
Universidade Federal do Amazonas 

Manaus, Brasil 

ketlen.teles@gmail.com.br 

 
Bruno Gadelha 

Instituto de Computação 
Universidade Federal do Amazonas 

Manaus, Brasil 

bruno@icomp.ufam.edu 
 

Jath Silva 
Instituto de Computação 

Universidade Federal do Amazonas 
Manaus, Brasil 

jathsilva@ufam.edu.br 

 
Walfredo Lucena 

Escola Superior de Tecnologia 
Universidade do Amazonas 

Manaus, Brasil 

walfredo.lucena@gmail.com 
 

Elaine H. Teixeira de Oliveira 
Instituto de Computação 

Universidade Federal do Amazonas 
Manaus, Brasil 

elaine@icomp.ufam.edu.br 
 

ABSTRACT 
Monitoring student activities and performance in a Learning 

Management System (LMS) is a cumbersome undertaking. It 

requires a high degree of educational effort, as it is generally done 

individually, by student or by assignment. To aid in the 

monitoring of distant learning courses, MobiMonitor may be 

employed. It is a multi-agent system specifically developed for 

mobile devices, which supports coordinating activities through 

analysis of student collaboration within an LMS. MobiMonitor 

offers course coordinators and facilitators tools for the observation 

and analysis of student behavior and performance within the 

LMS, to particularly monitor their participation in specific 

academic activities (e.g. file uploads and forums). It also provides 

the ability to identify students that require direct pedagogical 

intervention in order to minimize failing and dropout rates. For 

functional validation, the system was applied within an actual 

academic environment in two small towns in the Brazilian 

Amazon region, with the purpose of identifying the risks of low 

student performance and failing rates on a long distance learning 

course. 

RESUMO 
O monitoramento das atividades e do desempenho dos alunos em 

um Sistema Gerenciador de Aprendizagem (LMS) é uma tarefa 

árdua e requer muito esforço pedagógico, pois, geralmente este 

acompanhamento é feito individualmente por aluno ou atividade. 

Para auxiliar no monitoramento dos cursos acadêmicos oferecidos 

na modalidade a distância, este trabalho apresenta o MobiMonitor, 

um sistema multiagente desenvolvido para dispositivos móveis. 

Este sistema foi desenvolvido para apoiar a coordenação de 

atividades, através da análise da colaboração dos alunos, em um 

LMS. O MobiMonitoroferece aos mediadores de cursos 

ferramentas para observação e análisedo comportamento e do 

desempenho dos alunos em um LMS, monitorando a participação 

dos alunos em atividades acadêmicas específicas (upload de 

arquivos e fóruns).Fornece ainda a possibilidade de identificação 

dos alunos que necessitam de uma intervenção pedagógica direta, 

a fim de diminuir os índices dereprovação, desistência ou 

abandono de curso. Para validação funcional, o sistema foi 

aplicado em um contexto acadêmico real, com o objetivo de se 

identificar antecipadamente riscos de fracasso e de baixo 

desempenho dos alunos em um curso à distância oferecido a duas 

pequenas cidades da região amazônica. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K3.m [Computers and Education]: Miscellaneous; K.3.1  

[Computer Uses in Education]: Collaborative learning. 

Termos Gerais 
Design, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Educação a Distância,Sistemas Multiagentes, LMS, Mobile-

learning. 

1. INTRODUÇÃO 
Na última década, o crescimento de cursos nas modalidades à 

distância e semipresencial vem impulsionando a prática do uso de 

sistemas educacionais apoiados por tecnologias [1]. Nesse 

cenário, surgiram os Learning Management Systems (LMS), que 

são sistemas desenvolvidos com o objetivo de dar suporte ao 

gerenciamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Em geral, os cursos nas modalidades à distância e semipresencial 

são suportados por um LMS. Eles são ambientes que utilizam 

plataformas planejadas para abrigar cursos e sua organização 

permite ao aluno um acompanhamento contínuo, organizado e 

sistematizado do conteúdo estudado [2]. A recuperação da 

informação e dos conteúdos estudados também é um dos 

benefícios proporcionados por cursos à distância que utilizam 

LMS. Além disso, os LMS armazenam grande quantidade de 

dados em seus registros de eventos do sistema (logs), porém estes 

dados nem sempre são utilizados para análises estatísticas e 

comportamentais dos atores envolvidos.O acompanhamento de 

atividades e do desempenho dos alunos nestes ambientes é feito 

de forma individual por aluno ou por atividade, desta forma, os 

problemas de baixo rendimento escolare de pouca interação entre 

alunos e professores muitas vezes passam despercebidos [3].  

Normalmente, em cursos na modalidade à distância ou 

semipresencial existe uma equipe de apoio às atividades didático-

pedagógicas e de suporte de infraestrutura tecnológica. Essa 

equipe precisa trabalhar em conjunto e de forma harmônica para 

que o curso transcorra sem maiores problemas e os alunos 

obtenham um desempenho satisfatório [4]. No LMS, todos os 

participantes dessa equipe possuem um papel especifico e com 

atividades definidas. Entretanto, às vezes se faz necessária uma 

intervenção imediata quando se detecta baixo desempenho e 

pouca interação de determinados alunos.  
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Neste trabalho é apresentadoo MobiMonitor, um sistema 

multiagente desenvolvido para dispositivos móveis (smartphones 

e tablets, principalmente), e direcionado para facilitar a 

colaboração de alunos em sistemas LMS, facilitando a inserção de 

recursos de aprendizado móvel (mobile learning) na proposta 

pedagógico do curso. Em nossa pesquisa, o sistemafoi projetado 

para apoiar as tarefas de coordenação de atividades, uma vez que 

é responsável por analisar a interação no LMS e oferecer meios de 

incentivar a colaboração entre mediadores, professores e alunos. 

O MobiMonitor apresenta os resultados desta interação em 

relatórios de desempenho, cuja análise serve como alerta, 

aosprofessores e mediadores, de uma possível desistência ou 

evasão de alunos. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: A Seção 2 traz uma 

visão geral de Sistemas Multiagentes e alguns trabalhos 

relacionados a esta área de pesquisa e ao monitoramento 

acadêmico em um LMS. Na Seção 3, é apresentada a arquitetura 

do MobiMonitor. E, para ilustrar melhor esta proposta, na Seção 4 

são descritos os experimentos com o sistema, realizados a partir 

de um estudo de caso. Finalmente, as conclusões são discutidas na 

Seção 5. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

A utilização de agentes inteligentes como suporte a LMS tem sido 

uma solução frequente quando se necessita um gerenciamento 

automático das atividades e da interação entre os atores do LMS 

(professores, tutores, alunos) [5]. 

Segundo Wooldridge [6], “agentes são sistemas computacionais 

capazes de ações autônomas em algum ambiente, a fimde 

alcançarem seus objetivos de projeto”. Ou seja, um Sistema 

Multiagente (SMA) é uma comunidade de agentes inter-

relacionados em um mesmo ambiente. A adoção da abordagemde 

SMA neste trabalho é motivada por suas características de 

proatividade, interação e independência, que quando aplicadas no 

contexto de um LMS podem contribuir para melhorias no 

processo de monitoramento de cursos na modalidade à distância 

gerenciados por este ambiente. 

Wei & Ping [7] propuseram um modelo de plataforma de ensino 

colaborativo baseado no conceito de sala de aula virtual. Dadauma 

arquitetura de plataforma de ensino à distância baseada na 

tecnologia SMA, foi analisadauma aplicação da tecnologia Flash 

Media Server (FMS) para construção de salas neste ambiente. Há 

também esforços para usar sistemas multiagentes colaborativos 

em alguns tipos de jogos [8, 9]. Tais jogos não visam apenas 

entretenimento, mas destinam-se a melhorar o processo de ensino-

aprendizagem dos jogadores. 

Analisando o trabalho de Almeida et al. [10], nota-se que  este 

observa que “Os principais LMS em uso no Brasil carecem de 

ferramentas que possibilitem o monitoramento ágil das ações de 

tutoria pelos gestores e pelo próprio tutor.” Em seu trabalho, os 

autores analisaram dados coletados, em dois estudos de caso, 

sobre as ações de tutores em cursos de pós-graduação 

(especialização) à distância. Comoresultados apresentam um 

conjunto de indicadores que podem fornecer informações aos 

tutores e aos gestores para apoiar o acompanhamento do processo 

de ensino-aprendizagem. Alguns desses indicadores foram 

adotados em nosso trabalho, com algumas adaptações, para 

subsidiar a tomada de decisão no processo de monitoramento do 

comportamento de estudantes. Por exemplo, na atividade fórum, 

adotou-se o indicador quantidade de fórum proposto e 

acrescentou-se: quantidades de fóruns em que o aluno participou e 

o número de postagens em cada um deles. 

No trabalho de Lyra & Santos[11], foi desenvolvido um sistema 

multiagente colaborativo composto de dois agentes reativos que 

automatizam o controle de presença de alunos e o controle das 

datas de entrega de atividades. Isso permite que parte do processo 

de coordenação de tutores e gestores seja automatizada. O sistema 

foi desenvolvido em forma de plugin e permite enviar 

comunicados, por e-mail, para os alunos que não acessam o curso 

há um número de dias predeterminado ou sobre o prazo de entrega 

de um trabalho dias antes da data estipulada. 

Silva et al.[12] desenvolveram dois sistemas multiagente como 

ferramentas para auxiliar o trabalho de tutoria humana enviando 

mensagens de texto e e-mail de forma autônoma. O Alert@me 

monitora o ambiente Moodle para notificar seus usuários sobre a 

ocorrência de eventos. A notificação é feita através de SMS, 

serviço disponibilizado por operadoras de telefonia móvel. O 

MAIN complementa a ação do Alert@me. Ele monitora as 

interações e avalia em que nível elas estão ocorrendo. Além disso, 

ambos os sistemas estimulam os usuários do LMS a terem efetiva 

participação por e-mails. 

No trabalho de Salles et al [13] é apresentado uma ferramenta, 

denominada Learning Vectors. Esta ferramenta consiste em um 

instrumento que provê uma forma de avaliação baseada em um 

indicador qualitativo não-linear. Inicialmente foi submetida a 

avaliação de conteúdo (ou resposta) postada em Fórum 

dediscussão e posteriormente foi aplicada a avaliação de 

conteúdos de Chat e Wiki dentro do LMS Moodle. A atribuição 

de valores para a qualidade da postagem foi associada a uma 

representação por ícones dividida em seis grupos: MuitoBom, 

Bom, Regular, Fraco, Não Satisfatório e Neutro. O processamento 

das informações é semi-automatizado, pois, como se trata da 

avaliação do conteúdo da mensagem postada, requer a intervenção 

direta do professor/tutor para avaliar e atribuir um valor dentre os 

disponíveis. Uma postagem de acordo o tema e dentro das regras 

especificadas pelo moderador do grupo garantem acúmulo de 

pontos, por outro lado, postagem de conteúdo desvinculado ao 

tema em debate pode resultar em penalidade, influenciando assim 

no resultado final da nota, que varia de 0 a 10. Os resultados 

descritos por Salles et al são promissores e nos dá uma ampla 

visão do quanto é importante o desenvolvimento de ferramentas 

que auxiliem o trabalho do professor/tutor no processo de 

avaliação de conteúdos gerados eletronicamente. 

Outro aspecto observado é a criação e uso crescente de aplicativos 

educacionais para dispositivos móveis. No trabalho de Barcelos & 

Batista [14]foi desenvolvido um estudo de caso tendo como 

público-alvo estudantes finalistas de Matemática, que trabalharam 

com o estudo de Sistemas Lineares. Neste experimento, seguindo 

os procedimentos metodológicos adequados à pesquisa, foi 

abordado o uso pedagógico de tablets para o aprendizado do 

conteúdo através da utilização de softwares gráficos. A utilização 

do tablet como ferramenta de apoio pedagógico foi bem aceita 

pelos alunos que relataram facilidades na manipulação dos 

aplicativos e melhorias no processo de aprendizagem. Esse 

trabalho demonstra o potencial que as aplicações móveis possuem 

e que podem ser exploradas no uso educacional. 

Severo et al.[15]explorou a mediação pedagógica em um LMS. 

Os dados foram estudados a partir do mapeamento de indícios de 

mediação extraídos das interações textuais dos alunos e 

mediadores. Na pesquisa foi desenvolvido o sistema E-Mediation 

que oferece um conjunto de ferramentas que permite a 

identificação das ações de mediação e níveis de mediação da 

aprendizagem dos estudantes no ambiente virtual. 
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Seguindo a mesma linha de pesquisa destes trabalhos, neste artigo 

é apresentado o MobiMonitor, um sistema multiagente que utiliza 

recursos de dispositivos móveis para apoiar a atividade de 

coordenação através da análise das interações de participantes em 

um LMS. 

3. MOBIMONITOR 
O MobiMonitor é um sistema projetado para apoiar a coordenação 

de atividades em um LMS quando for necessária a interação e 

participação ativa dos alunos. O sistema foi desenvolvido na 

plataforma Android a fim de facilitar o acesso a partir de 

smartphones e tablets. MobiMonitor visa monitorar a participação 

dos alunos na realização de atividades e na frequência em fóruns 

de discussão em um LMS. A partir de uma análise de dados de 

arquivos de log do LMS, o sistema envia relatórios com o 

desempenho dos alunos para um mediador, o qual pode enviar 

mensagens de alerta ou de intervenção para os mesmos. O sistema 

funciona como uma ferramenta de apoio ao acompanhamento 

pedagógico para coordenadores, professores e tutores. O 

aprendizado móvel (mobile learning) é facilitado pelo acesso ao 

sistema através de dispositivos móveis. 

Para acessar os recursos de MobiMonitor o usuário deve fazer o 

login usando os seus dados cadastrados no LMS. Para este 

trabalho usamos o LMS Moodle [16]. O aplicativo então acessa o 

banco de dados do Moodle, para validação do usuário. A Figura 1 

mostra a tela inicial do MobiMonitor, com as informações do 

usuário e uma senha de identificação. 

O mediador utiliza o aplicativo para visualizar os dados de acesso 

dos alunos, através de um relatório enviado pelo sistema contendo 

os nomes dos alunos e a quantidade de atividades concluídas por 

cada um. O acesso a esta opção é controlado de acordo com as 

regras estabelecidas pelas permissões do Moodle. Assim, o 

mediador tem acesso somente às turmassob sua responsabilidade. 

A Figura 2exibe uma tela com opções de busca, onde o mediador 

pode selecionar uma disciplina, um grupo de estudantes eo tipo de 

atividade que deseja no relatório. 

 

 

 

O resultado da pesquisa é apresentado com os nomes dos alunos 

agrupados por nível de participação, conforme estabelecido pelos 

agentes da arquitetura SMA. Cada linha do relatório exibe o nome 

do aluno, o número de atividades concluídas e um círculo que 

indica o nível de participação relacionada com a percentagem do 

número total de atividades disponíveis para toda a turma eo 

número de atividades realizadas que cada aluno. Este 

agrupamento possui quatro classificações: a) círculo vermelho: 

corresponde ao grupo de estudantes que completaram entre zero e 

25% das atividades; b) círculo laranja:corresponde ao grupo de 

estudantes que completaram entre 26 e 50% das atividades; c) 

círculo amarelo: corresponde ao grupo de estudantes que 

completaram entre 51 e 75% das atividades e d) círculo verde: 

corresponde ao grupo de estudantes que concluíram entre 76-

100% das atividades. 

 

 

 

 

 

Na tela com os resultados da busca, canto direito inferior, existe 

um botãopara uma ferramenta de comunicação que permite ao 

mediador realizar intervenções, através do envio de mensagens 

para cada grupo de estudantes selecionados de acordo com sua 

situação. A mensagem pode ser um aviso sobre o prazo de alguma 

atividade, um incentivo para aumentar a participação de 

estudantes com desempenho regular, ou mesmo uma mensagem 

de congratulações aos alunos com todas as atividades concluídas. 

A Figura 3apresenta duas imagens: aprimeira é um exemplo do 

resultado da busca selecionada e abaixo, a tela da mensagem de 

envio com suporteà comunicação. 

No projeto do MobiMonitor, optou-se por utilizar os recursos 

existentes no próprio Moodle para entregar a mensagem por e-

mail ou SMS, pois enviar uma mensagem para uma turma com 

muitos alunos poderia sobrecarregar a aplicação. Além disso, o 

acompanhamento do histórico de relatórios e mensagens 

consumiriamuito de espaço de armazenamento, o que já é 

reduzido nos dispositivos móveis. 

 

Figura 1.  Tela de Login 

Figura 2.  Tela de opões de busca 
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Figura 3.  Telas com result

 

 

3.1 Arquitetura 
A arquitetura do MobiMonitor

no paradigma de SMA, visto q

no servidor do banco de dados 

pela necessidade de se evitar 

dispositivo móvel. Outravantag

possibilidadeda criação de uma

independência e proatividade n

foi desenvolvido utilizando a 

Development Framework) [17].

 

 

 

 

Os Agentes de Monitoramento 

relativos às atividades que os 

experimento foram observadas

arquivo (Tasks) e Fóruns. Esta

serem as mais utilizadas no c

SMA, composto pelos Agentes
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Agentes de Comunicaçã

Figura5apresenta esses agentes 
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Figura 4.  Arquitetura

or mostrada na Figure 4foi baseada 
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Os Agentes de Comunicação são responsáveis por detectar quais 

alunos estão com tarefas atrasadas e informar sobre esse atraso ao 

tutor e ao aluno. São compostos de dois agentes: 

• Tasks Verifier Agent: obtém os dados de atividades dos alunos, 

verificando que alunos fizeram quais atividades, assim como o 

Forum/Activity Crawler Agent, mas tem a diferença de 

analisar se os alunos estão com atrasos ou não na entrega de 

suas atividades. Todas essas informações obtidas são enviadas 

ao Message Sender Agent; 

• Message Sender Agent: Prepara uma mensagem a ser enviada 

aos alunos via LMS.  Após estas mensagens serem preparadas, 

elas são armazenadas no LMS DataBase. Tais mensagens 

também são enviadas aos alunos por e-mail pelo recurso de 
enviar e-mail por protocolo SMTP no LMS. 

Os agentes são executados paralelamente ao LMS, no mesmo 

servidor. 

 

4. VALIDAÇÃO FUNCIONAL 
Os experimentos para a validação funcional do MobiMonitor 

foram elaborados a partir de dados fornecidos pela análise de uma 

turma de 150 alunos de um curso ofertado na modalidade à 

distância, em duas cidades do interior do Estado do Amazonas. 

4.1 Cenário de testes 
O objeto de estudo e teste do sistema MobiMonitor foi uma 

disciplina do curso superior de Bacharelado em Administração 

Pública, ministrado na modalidade à distância pelo Centrode 

Educação a Distância (CED) da Universidade Federal do 

Amazonas [19]. Este curso é administrado e desenvolvido no 

LMS Moodle [16], que abriga todo o conteúdo das aulas, a 

participação e interação dos participantes do curso, além das 

atividades avaliativas e as notas. No modelo pedagógico por 

tecnologia (PMT) [3] utilizado no CED temos as figuras do 

coordenador de curso, tutores presenciais e à distância, 

coordenador de tutor, professores e alunos.  

Este curso é oferecido a pequenas cidades da Amazônia 

(chamadas de polos) cujas dificuldades econômicas e de logística, 

ocasionadas pelas grandes distâncias destas até a capital Manaus, 

dificultam a implantação de cursos tradicionais. O estudante desta 

localidade acessa o LMS Moodle para acompanhar as aulas e 

fazer download do material didático, além de participar de 

atividades e submeter-se a avaliações. Os tutores presenciais e à 

distância acompanham o desempenho dos alunos individualmente 

e os apoiam no esclarecimento de dúvidas e nas atividades 

avaliativas.  

Entretanto, devido à grande quantidade de alunos nem sempre os 

tutores conseguem identificar aqueles que são pouco 

participativos ou que não tem postado as atividades no prazo. 

Tendo em vista que o tutor atua como um veículo receptor de uma 

série de informações que indicam o andamento da turma, ele 

necessitaria de ferramentas que o ajudassem a monitorar de forma 

mais eficiente o rendimento e a participação de seus alunos.  

No ensino à distância, a definição de taldiagnóstico durante o 

processo de ensino e aprendizagem, constitui uma ferramenta 

essencial para o bom andamento do curso. Nesta modalidade, os 

alunos precisam de um apoio pedagógico mais atuante e presente.  

A observação e a análise de fatores como o tempo que o aluno 

gasta para completar uma determinada atividade, ou a frequência 

com que acessa certos recursos no LMS, podem constituir 

informações importantes sobre o comportamento do aluno e 

andamento de sua aprendizagem [20]. O desempenho do aluno 

pode ser visto como o quão eficiente e eficaz foi a sua 

participação na realização das atividades, tanto no transcurso das 

disciplinas como na realização dos exames finais. Se for possível 

verificar a existência de correlação de dependência entre o 

comportamento e o desempenho do aluno nos resultados finais, 

então existe a possibilidade de predizer resultados baseados nas 

análises de comportamento e desempenho. 

Os índices de evasão, reprovação e desistência nos cursos à 

distância são uma constante preocupação do CED. Por exemplo, 

no curso de graduação do Bacharelado em Administração Pública, 

oferecido pelo CED, observa-se que as maiores ocorrências de 

reprovação, evasão e desistência se concentram no 1º módulo do 

curso, porém continuam expressivos nos módulos seguintes. 

Somando-se os índices de reprovação, evasão e desistência, nos 

quatroprimeiros módulos, nota-se que metade dos polos apresenta 

valores acima de 50%, o que significa que mais da metade dos 

alunos não concluirão o curso. 

As Tabelas1 a 4 apresentam o número de alunos inicialmente 

matriculados por polo, e a distribuição do número de reprovados, 

evadidos e desistentesnos 1º, 2º, 3º e 4ºMódulos. 

Tabela 1. Matrícula inicial e rendimento no 1º Módulo [17] 

Polo 
Númerodeestudant

es 

1º Módulo 
% 

RE EV DE 

Coari 49 5 11 3 38,78 

Itacoatiara 50 5 1 14 40,00 

Lábrea 50 7 2 7 32,00 

Manacapuru 50 4 1 2 14,00 

Maués 46 11 6 1 39,13 

Manaus 100 18 28 0 46,00 

Total 345 50 49 27 36,52 

Legenda: RE – Reprovado em pelo menos uma disciplina 

EV – Evadido do curso 

DE – Desistente que formalizou o pedido. 

 

Os dados destas tabelas são das turmas que iniciaram em junho de 

2011 com previsão de término para abril de 2015. Os resultados 

Figura 5. Traking Agents 
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são parciais, referentes às leituras de abril de 2012, mas dão uma 

visão do quão elevado são os índices. 

 

Tabela 2. Matrícula inicial e rendimento no 2º Módulo [17] 

Polo 
Número de 

alunos 

2º Módulo 
% 

RE EV DE 

Coari 31 0 0 0 0,00 

Itacoatiara 29 2 4 0 20,69 

Lábrea 33 0 0 0 0,00 

Manacapuru 41 0 3 0 7,32 

Maués 27 0 1 0 3,70 

Manaus 55 0 4 0 7,27 

Total 216 2 12 0 6,48 

Legenda: RE – Reprovado em pelo menos uma disciplina 

EV – Evadido do curso 

DE – Desistente que formalizou o pedido. 

 

Tabela 3. Matrícula inicial e rendimento no 3º Módulo [17] 

Polo 
Número de 

alunos 

3º Módulo 
% 

RE EV DE 

Coari 31 1 0 0 3,23 

Itacoatiara 29 9 3 0 41,38 

Lábrea 33 0 0 0 0,00 

Manacapuru 41 4 1 0 12,20 

Maués 27 3 0 0 11,11 

Manaus 55 3 5 0 14,55 

Total 216 20 9 0 13,43 

Legenda: RE – Reprovado em pelo menos uma disciplina 

EV – Evadido do curso 

DE – Desistente que formalizou o pedido. 

 

Tabela 4. Matrícula inicial e rendimento no 2º Módulo [17] 

Polo 
Número de 

alunos 

4º Módulo 
% 

RE EV DE 

Coari 30 3 1 0 13,33 

Itacoatiara 17 0 0 0 0,00 

Lábrea 33 0 0 0 0,00 

Manacapuru 36 3 0 0 8,33 

Maués 21 0 1 0 4,76 

Manaus 47 7 2 0 19,15 

Total 184 13 4 0 9,24 

Legenda: RE – Reprovado em pelo menos uma disciplina 

EV – Evadido do curso 

DE – Desistente que formalizou o pedido. 

 

Os cursos na modalidade à distância no CED possuem uma 

estrutura modular ea oferta de disciplinas é sequencial. 

Normalmente, os cursos oferecidos visam atender às necessidades 

locais específicas dos polos. Estes cursos não são regularmente 

oferecidos, o que torna difícil para os estudantes continuarem 

frequentando os módulos subsequentes sem a aprovação nos 

módulos anteriores. 

Para aplicação neste cenário, o MobiMonitor foi desenvolvido 

como um aplicativo para dispositivos móveis com o objetivode 

monitorar os alunos de forma colaborativa com o LMS. Isso é 

feito através da análise de seus comportamentos durante 

atividades, como fóruns de discussão e upload de arquivos. 

Depois de uma filtragem de busca, os dadossão exibidos em um 

relatório. Os mediadores, a partir destas informações, podem 

executar ações intervencionistas no processo de ensino-

aprendizagem, a fim de melhorar a participação dos alunos e 

evitar uma possível evasão. 

 

4.2 Experimentos 
O experimento foi realizado com turmas da disciplina Informática 

Básica. Atualmente estadisciplina possui uma média de 150 

alunos matriculados e frequentando. Durante os testes foram 

observados o desempenho dos alunos na realização de atividades 

e a quantidade de postagem no recurso Fórum nas turmas dos 

polos das cidades de Santa Isabel do Rio Negro e Boa Vista, no 

Estado do Amazonas. 

A Figura 6 mostra relatórios com o desempenho dos alunos de 

Santa Isabel do Rio Negro em terminar as atividades no LMS. Os 

nomes dos estudantes foram ocultados para preservar suas 

identidades. A classe tem um total de 25 alunos matriculados na 

disciplina de Informática Básica. Os relatórios mostram que 16% 

dos alunos conseguido um nível muito baixo de participação, de 

8% atingiram um baixo nível de participação e 76% atingiram um 

bom nível de participação. É importante notar que nenhum 

estudante obteve um excelente nível de participação. O relatório 

refere que a maior parte dos estudantes realizou entre 50 a 75 por 

cento das atividades atribuídas. 

Os mesmos relatórios foram analisados levando-se em conta os 

estudantes do polo de Boa Vista, no Estado de Roraima. Neste 

polo,a turma possui um total de 26 alunos matriculados na 

disciplina Computação Básica. 
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Os relatórios mostram que 19% dos alunos 

muito baixo de participação nas ativida

conseguiram um baixo nível de participação

bom nível de participação. Nenhum dos e

nível excelente de participação na concl

atribuídas. Considerando-se estes números

mais da metade dos alunos têm a taxa de de

50%. A Figura 7apresenta esses relatórios. 
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5. CONCLUSÕES 
Este artigo apresentou o MobiMonitor, um sistema multiagente 

concebido para apoiar as atividades de coordenação em sistemas 

de gerenciamento de aprendizagem. O MobiMonitor foi 

desenvolvido para plataformas móveis e tem como objetivo 

fornecer a tutores e mediadores de cursos na modalidade à 

distância, informações em tempo real sobre o desempenho dos 

alunos. 

O sistema oferece suporteàtarefa de coordenação das atividades 

em um LMS através do monitoramento da participação dos alunos 

em dois de seus recursos: fóruns de discussão e upload de 

arquivos em atividades de avaliação. A partir de dados coletados 

pelo de uso desses dois recursos, o tutor ou mediador pode decidir 

intervir por meio do envio de alertas ou mensagens de incentivo 

para os alunos, de acordo com sua participação nas atividades no 

LMS. Mesmo sendo uma ferramenta de suporte à coordenação, o 

MobiMonitor dispõe de recurso que facilitam a comunicação. Tal 

recurso é suportado por dois processos: (i) a identificação de 

alunos com atividades pendentes e (ii) o envio de mensagens de 

alerta para os alunos selecionados. 

A utilização de agentes inteligentes no desenvolvimento deste 

sistema foi uma solução adotada para se evitar a sobrecarga de 

processamento nos dispositivos móveis. Além disso, a criação de 

uma camada inteligente permitiu a independência do sistema em 

relação à plataforma educacional e, deste modo, a portabilidade 

do MobiMonitor em relação a outros LMS, desde que feitas as 

adaptações necessárias de acordo com sua arquitetura.  

Na análise dos dados, identificou-se que os índices de evasão, 

desistência e reprovação dos alunos nas turmas avaliadas estão 

diretamente ligados a pouca participação dos mesmos nas 

atividades consideradas. A inserção do MobiMonitor no processo 

pedagógico apoiado por tecnologia do CED (PMT) vem apoiar o 

monitoramento dos alunos e o acompanhamento de suas 

atividades no LMS. O sistemafornece ao mediador do curso uma 

maneira mais rápidade acessar, via smartphones ou tablets, o 

levantamento estatístico da participação dos alunos na atividade 

previamente selecionada. E assim identificar uma situação de 

possível desistência de alunos. A partir da análise destes dados, o 

mediador pode atuar individualmente tentando motivar os alunos, 

reduzindo os números de evasão. 

Estes resultados confirmam as vantagens da integraçãode recursos 

de aprendizagem móvel (mobile learning) na arquitetura do PMT, 

facilitando o acompanhamento dos cursos oferecidos na 

modalidade à distância para localidades isoladas na região 

amazônica. 

Como trabalho futuro, pretende-se acrescentar mais 

funcionalidades ao aplicativo extraindo mais informações da base 

de dados do LMS, ampliando o monitoramento as demais 

atividades e ao comportamento dos estudantes no ambiente virtual 

de aprendizagem. 
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ABSTRACT 

In this document we present several aspects that justify the need 

to use multiple external representations in an intelligent tutoring 

system in order to remediate the student's errors. The main 

purpose of this research is present a tutor constructed over the 

repair theory. No work has been found in the scientific literature 

that put together the repair theory and multiple external 

representations, aiming the error remediation. A study of 

important concepts and definitions in the field of intelligent 

tutoring systems, learning theories, multiple external 

representations and classifications of mathematical errors was 

conducted. Based on this study, an intelligent tutor was developed 

for teaching of the subtraction, detailing its architecture and 

operation. Finally, we present our conclusions.   

Categories and Subject Descriptors 
D.2.11 [Software Engineering]: Software Architectures – 

Domain-specific architectures; I.2.6 [Artificial Intelligence]: 
Learning – Knowledge acquisition; K.3.2 [Computer Milieux]: 
Computer and Information Science Education – Information 

systems education 

General Terms 

Theory 

Keywords 

Repair Theory, Multiple External Representation, System 

Architecture, Error Remediation 

1. INTRODUÇÃO 
O erro, principalmente no ensino da matemática, é parte natural 

do processo de construção do conhecimentoe, de certa forma, 

inevitável[1]. Além disso, o erro pode sugerir estratégias para 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem[2], já que podem 

indicar um entendimento falho ou incompleto do procedimento 

por parte do aluno[3]. 

Para Wenger [4], a Teoria dos Bugs (Buggy Theory) representou 

um importante marco nas pesquisas ao representar explicitamente 

o conhecimento incorreto do aprendiz no modelo do estudante, 

partindo dos erros presentes em habilidades processuais. Brown e 

Burton [5] mostraram que muitos estudantes possuem 

procedimentos incorretos gerados a partir do procedimento 

correto com uma ou mais pequenas perturbações, ou bugs. Eles 

ressaltam, ainda, que um modelo detalhado do conhecimento do 

aprendiz, incluindo os conceitos errados ou mal entendidos, é um 

prerequisito para uma remediação bem sucedida. 

A Teoria da Reparação (Repair Theory) [6]surgiu a partir da 

Teoria dos Bugs. A Teoria tenta entender como as pessoas 

aprendem habilidades processuais com particular interesse na 

aquisição de bugs. Subsequentemente, a Teoria Step (Step Theory) 

[7]foi adicionada a Teoria da Reparação, produzindo uma  

 

 

explicação integrada para a aquisição de procedimentos corretos e 

incorretos[8]. 

Neste contexto, este trabalho propõe um mecanismo para a 

utilização da Teoria da Reparação como suporte para remediação 

de erros através de Múltiplas Representações Externas. Desta 

forma, um Sistema Tutor Inteligente implementado com base 

neste mecanismo pode mapear o erro do aprendiz contra uma base 

de procedimentos incorretos, a fim de tentar identificar o 

procedimento que está sendo executado. Com este procedimento, 

o tutor é capaz de fornecer ao aprendiz uma representação que 

julgue mais adequada ao tipo de erro apresentado. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Para compor este trabalho, efetuou-se uma revisão bibliográfica 

abordando trabalhos relacionados a Sistemas Tutores Inteligentes, 

Teorias de Aprendizagem, Múltiplas Representações Externas e 

Classificação de Erros Matemáticos. Será apresentado uma breve 

introdução aos Sistemas Tutores Inteligentes, definindo seus 

objetivos e a arquitetura clássica. Em seguida, será apresentado a 

Teoria dos Bugs, seguida pela Teoria da Reparação e a Teoria 

Step. Depois, será apresentado a teoria das Múltiplas 

Representações Externas e como elas podem influenciar no 

processo de aprendizagem. Por fim, será apresentado três 

classificações de erros matemáticos encontradas na literatura. 

2.1 Sistemas Tutores Inteligentes 
Os sistemas de Instrução Assistida por Computador (CAI) e, 

posteriormente, os sistemas de Instrução Inteligente Assistida por 

Computador (ICAI) foram os primeiros sistemas computacionais 

para suporte ao ensino. Apresentavam um conteúdo estaticamente 

estruturado, ou seja, de uma forma predeterminada e sequencial, 

sem considerar o conhecimento do aluno interagindo com o 

sistema. Os Sistemas Tutores Inteligentes (STI) podem ser 

considerados uma evolução dos sistemas CAI, sendo programas 

de computador que utilizam diversos recursos tecnológicos para 

transmitir conhecimentos e/ou informações, focalizados no apoio 

à instrução[9]. 

Os STI apresentam o conteúdo de forma dinâmica, mais adaptado 

as necessidades do aluno, tendo em vista que o conhecimento é 

representado internamente. Ou seja, tentam capturar a forma como 

o conhecimento é utilizado por um especialista e, desta maneira, 

auxiliar o aluno no processo de aprendizagem.  Objetivam ser um 

sistema autônomo capaz de raciocínio pedagógico, puramente 

baseado em princípios primitivos, tanto no conhecimento do 

domínio quanto na expertise pedagógica[4]. Nwana [10]define 

STI como um programa de computador que aplica técnicas de IA 

para que o tutor saiba o que ensina, para quem ensina e como 

ensina. 

Diferentemente dos sistemas CAI e ICAI, onde todos os 

componentes utilizados no processo de ensino estavam 
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encapsulados em uma mesma e única estrutura, os STI separam 

seus componentes de acordo com a função que exercem e da 

maneira com que influenciam no processo de aprendizagem. A 

arquitetura tradicional de um STI é composta por 4 módulos 

(também chamado de modelos): módulo especialista (ou módulo 

do domínio), módulo do aluno, módulo pedagógico (ou módulo 

tutor) e módulo de interface. Wenger[4] define os módulos da 

seguinte forma: 

• O módulo especialista contém a representação do 

conhecimento que será comunicado e tem papel 

fundamental no sucesso do sistema. Exerce duas 

funções principais: ser a fonte de conhecimento a ser 

apresentado (o que inclui gerar explicações e respostas 

para o estudante, assim como tarefas e exercícios) e 

fornecer um padrão para avaliação da performance e do 

processo do estudante, função esta que deve ser capaz 

de gerar múltiplos caminhos de soluções no mesmo 

contexto do aprendiz. O módulo do aluno armazena 

informações individuais do aprendiz e inclui os aspectos 

comportamentais, informações de seu estado mental e 

nível de conhecimento, que repercute em sua 

performance e aprendizado. É importante notar que a 

adaptabilidade do sistema está diretamente relacionada a 

cobertura e precisão das informações contidas neste 

modelo. 

• O módulo pedagógico é responsável por determinar as 

estratégias de ensino, o que inclui decisões em nível 

global e local, orientação, explicação e remediação e a 

sequência em que os conteúdos vão sendo abordados. 

• O módulo de interface é o responsável pela interação do 

aluno com o STI. 

2.2 Teoria dos Bugs 
O conhecimento de um estudante pode ser interpretado como um 

subconjunto das habilidades e conhecimentos de um especialista. 

Deve-se observar, entretanto, que além deste subconjunto o 

aprendiz pode adquirir conhecimento incorreto[5][11][12].Para a 

Teoria dos Bugs, um Buggy (ou Bug) - termo muito utilizado em 

computação para se referir a erros em programas – é um erro 

internalizado pelo aprendiz, explicitamente representado no 

modelo do estudante [5]. 

O paradigma da Teoria dos Bugs assume que os erros são 

execuções corretas de um procedimento incorreto, e não a 

incapacidade de seguir um procedimento de maneira correta. 

Brown e Burton[5] descobriram que muitos estudantes mantêm 

uma consistência ao seguir procedimentos incorretos. Desta 

forma, é possível explorar a função corretiva com o objetivo de 

eliminar os conhecimentos equivocados internalizados no 

aluno[4]. 

O estudo transformou-se em uma teoria que investiga e mapeia os 

erros comumente encontrados em uma determinada população na 

resolução de uma determinada atividade ou tarefa. Esta 

abordagem permitiu que os erros fossem contabilizados e ofereceu 

informações mais precisas sobre sua natureza, sendo útil para fins 

pedagógicos e um marco nas pesquisas[4]. 

2.3 Teoria da Reparação 
A Teoria da Reparação (Repair Theory) proposta por John Seely 

Brown e Kurt VanLehn[6] como um modelo de processamento 

informativo do gênesis do erro foi desenvolvida a partir da Teoria 

dos Bugs. Brown e VanLehn[6] separam os equívocos em duas 

categorias: erro (bug) e deslize (slip), onde o primeiro é descrito 

como um conjunto de ações complexas e intencionais que 

refletem crenças equivocadas sobre determinada habilidade, 

relacionado a problemas no domínio dos conceitos enquanto o 

segundo é descrito como ações aleatórias, não sistemáticas e não 

intencionais e apenas vagamente relacionadas a problemas de 

domínio [12]. 

A teoria se baseia na criatividade dos estudantes na resolução de 

problemas. Quando seu conhecimento incompleto atinge um 

impasse, ou seja, quando é necessário a realização de uma ação 

que viola uma regra ou uma constante, o aluno tenta uma 

reparação (repair), um pedaço local de solução do problema que o 

permite continuar apesar do impasse. Do ponto de vista do 

modelo do estudante, um erro observado é agora reduzido à 

aplicação de um procedimento incorreto, que finda por fazer 

surgir um processo de impasse-reparação conforme descrito. 

Uma das propostas da Repair é explicar como as pessoas 

aprendem habilidades processuais, com particular atenção ao 

modo de como e por que elas cometem erros. Uma vez 

conhecidos os erros, pode-se associá-los a uma tarefa específica, 

objetivando a melhora do desempenho dos alunos[4]. Além de 

prever a ocorrência de erros através de hipóteses adicionais, a 

teoria também faz previsões sobre a frequência e estabilidade dos 

erros. 

2.3.1 Estrutura dos Procedimentos 
Para a Teoria da Reparação, os procedimentos sendo executados 

manipulam uma pilha de objetivos. Um subprocedimento é 

executado quando possui como condição de disparo o objetivo 

que está no topo da pilha de objetivos. Há (pelo menos) três 

formas de se executar um objetivo[8]: (1) um objetivo AND 

executa todos os seus subobjetivos; (2) um objetivo OR executa 

apenas um de seus subobjetivos; e (3) um objetivo FOREACH 

executa seus subobjetivos para cada objeto em um conjunto 

específico de objetos. A interpretação do objetivo depente de seu 

tipo. 

Um objetivo do tipo OR executa apenas uma de suas regras: todas 

as regras são testadas e aquela que tiver todas as suas 

precondições satisfeitas é executada. Já objetivos do tipo AND 

são executados na ordem em que aparecem, sendo completado 

quando todas as regras são satisfeitas. O objetivo FOREACH tem 

um comportamento diferente dos demais. Este tipo de objetivo 

primeiramente define um conjunto de objetos para os quais o 

predicado é verdadeiro no momento em que o objetivo é 

instanciado e, em seguida, impõe uma ordem aos objetos, 

definindo os subobjetivos na ordem escolhida 

A estrutura dos procedimentos é importante para que se possa 

explorar os pontos onde podem ocorrer impasses. 

Wenger[4]define três fontes principais de impasses: (1) enganos 

ou generalização excessiva – o estudante sempre pega emprestado 

em um problema de subtração; (2) especificidade excessiva – o 

estudante pensa que deve pegar emprestado da coluna que é tanto 

adjacente quanto mais a esquerda; (3) eliminação ou 

desconhecimento do procedimento – o estudante não sabe o que 

fazer o número de cima é menor do que o de baixo. 

VanLehn[8]define três tipos de impasses: 

• Em um objetivo OR, se mais de uma ou nenhuma regra 

tem suas precondições satisfeitas, um impasse de 

decisão ocorre. 
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• Se um padrão de busca procura ligar as variáveis que 

serão utilizadas na ação da regra, e este padrão realiza a 

busca de tal forma que, ou mais de uma ligação é 

possível ou nenhuma ligação é possível para estas 

variáveis, então um impasse de referência ocorre. 

• Cada ação primitiva é associada a algumas precondições 

que especificam as condições sob as quais o processo 

que a implementa realizará com sucesso a ação descrita 

pela primitiva. Quando uma precondição não é 

verdadeira quando a primitiva é chamada, um impasse 

de violação de precondição acontece. As ações 

primitivas consideradas são três: (1) escrever um 

número em uma lacuna; (2) Apagar um dígito; (3) 

sobrescrever um dígito. A primeira ação possui como 

precondições que o número que deseja-se escrever não 

possua mais de um dígito e que a lacuna esteja vazia. As 

demais ações nunca falham. 

As fontes de impasse da Teoria da Reparação são importantes do 

ponto de vista da remediação de erros, pois fornecem uma base 

para que se possa isolar determinados conjuntos de erros. Uma 

maneira de explorar estes pontos é através da sequência de ensino. 

Desta maneira, pode-se associar bugs a um determinado conjunto 

de lições onde eles comumente ocorrem – é improvável que um 

aluno cometa um erro relacionado a empréstimo antes da lição 

que introduz o subprocedimento de empréstimo – ao mesmo 

tempo que permite o diagnóstico de desvios de maneira mais 

precisa – se o aluno passou pela lição de empréstimo com sucesso, 

é improvável que em lições subsequentes ele apresente bugs por 

não saber emprestar. 

2.4 Teoria Step 
A Teoria da Reparação tenta explicar a origem do erro, mas não 

tenta modelar ou explicar a origem do procedimento utilizado 

pelo estudante. Ao invés disso, tenta perturbar o procedimento 

correto a fim de reproduzir o erro apresentado. A Teoria Step, por 

sua vez, tenta elucidar o papel que sucessivas lições tem em, 

incrementalmente, transformar um subconjunto de habilidades na 

versão completa desta [4]. 

A Teoria Step[7] baseia-se na percepção da aprendizagem em sala 

de aula que existem certos dados implícitos que facilitam a 

transmissão de informações, chamados de Felicity Conditions. Os 

alunos esperam que o professor apresente apenas uma parte do 

procedimento e que esta parte seja apresentada de maneira 

simples. VanLehn[13] expõe que, embora o aprendiz não tenha 

fortes expectativas sobre o que lhe será ensinado, ele possue 

fortes expectativas sobre como será ensinado. O nome da teoria 

reflete a expectativa do estudante: os procedimentos são ensinados 

um “passo simples por vez”. As Felicity Conditions incluem: 

• Uma lição deve ter um conjunto mínimo de exemplos. 

• Deve ser apresentada apenas uma disjunção por lição. 

• Nas lições iniciais, todo o trabalho deve ser explicitado, 

eliminando passos invisíveis. 

• Assimilação: novas subpartes do procedimento não 

podem influenciar nas já aprendidas. 

O tutor SIERRA apresentado por VanLehn[14] explora a hipótese 

do uso da indução pelo aluno para compreender como efetuar o 

empréstimo de decremento e combina os princípios das teorias 

Step e Repair em dois módulos: um módulo de aprendizagem 

baseada em técnicas de IA para aprendizagem indutiva e um 

módulo resolvedor de problemas. Os erros apresentados pelos 

alunos são muito importantes para o desenvolvimento da teoria. 

Os erros gerados mas para os quais existem razões para se 

acreditar que nunca vão ocorrer, recebem o nome de bug star. 

2.5 Múltiplas Representações Externas 
Representação Externa (RE) se refere a uma variedade de 

representações expressas tanto em termos de linguística quanto 

em modalidades gráficas, ou seja, se refere a sentenças em 

linguagem natural, sentenças em linguais formais, tabelas, listas, 

gráficos, mapas, planos, diagramas, etc [15]. As representações 

externas são utilizadas diariamente, quando desenhamos um 

diagrama para transmitir determinada informação, traçamos uma 

rota para informar um caminho ou anotamos uma lista de itens 

para comprar no supermercado. Todos os eventos citados são 

exemplos de uso de RE para resolver problemas ou atividades 

relacionadas. 

Evidências [16][17] mostram que quando adequadas, 

representações externas em ambientes computacionais de ensino 

podem exercer um importante papel no apoio ao aprendizado, 

melhorando o desempenho e a compreensão do assunto abordado. 

Pesquisas sequentes focaram no aprendizado usando mais de uma 

representação externa, baseando-se na máxima de que “duas 

representações são melhores do que uma'”. Porém, a medida que 

as pesquisas em múltiplas representações externas (MRE) 

amadureceram, observou-se que o problema não é perceber a 

efetividade das MRE e sim identificar as circunstâncias que 

influenciam em sua efetividade [18]. 

Ainsworth [17] propõe o arcabouço DeFT (Design, Functions, 

Tasks), onde sugere que diversas dimensões são combinadas para 

influenciar se o estudante vai conseguir algum benefício com uma 

combinação de representações em particular. As dimensões 

consideradas no DeFT são três: parâmetros de design que são 

únicos para o aprendizado com mais de uma representação, as 

diferentes funções pedagógicas que as MREs podem possuir e as 

tarefas cognitivas que devem ser realizadas pelo aluno durante a 

interação com as MREs. 

Uma representação externa consiste de: (1) o mundo representado, 

(2) o mundo representante, (3) os aspectos do mundo 

representados que estão sendo representados, (4) os aspectos do 

mundo representante que estão sendo modelados e (5) a 

correspondência entre os dois mundos[19], de onde podemos 

concluir que para considerar a efetividade de uma representação é 

necessário considerar tanto a informação que está sendo 

representada (mundo representado) quanto a maneira como está 

sendo representada (mundo representante) [17].  

A dimensão de design leva em consideração a informação que 

está sendo representada e a maneira como ela é representada. Há 

um conjunto de parâmetros que só podem ser aplicados a 

ambientes multirepresentacionais, como o número de 

representações, a maneira como a informação está distribuida nas 

muitas representações, a forma de representação, a sequência de 

apresentação e o suporte para tradução entre representações.  

As funções pedagógicas das MREs (ou simplesmente Funções das 

MREs) são três: complementar, restringir e construir. A 

taxonomia proposta por Ainsworth [20]é sintetizada na Figura 1: 

Funções das MRE . É importante observar que uma mesma 

representação pode suportar mais de uma função simultaneamente 

[17]. 
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Duas representações diferentes se complemen

diferem no processo que suportam ou na 

contem. A combinação de representações

maneira pode fazer com que o estudante

benefícios individuais de cada representação

pedagógica, dá-se o nome de Papéis Comple

ser subdividida em Processos e Informações C

O uso de MRE a fim de fornecer sup

complementares se apoia na análise empí

quando duas representações contém inform

elas ainda diferem em suas propriedades c

Esta diferença pode ser vantajosa por div

diferenças indivíduais, representação compa

escolha de estratégia de solução. Além dis

multiplas representações externas com dif

computacionais abre uma gama de possibi

possa aprender diferentes aspectos do fenôm

[21]. Também podemos utilizar MRE

informações complementares, ou seja, cada r

informações diferentes, o que pode ocorrer

complicado representar todas as informaçõ

representação ou quando possuem uma escala

A segunda função das MRE é a de Restring

seja, quando uma representação limita a i

outra representação. Quando o estudante se d

forma de representação complexa, ele p

maneira errônea. Neste caso, pode-se ut

representação, mais familiar e mais fácil de 

apoiar o entendimento da representação mai

dessa segunda representação, mais simples

possíveis interpretações que o aluno p

representação [21]. 

A segunda maneira de restringir interpretaç

que a propriedade inerente de uma rep

estudante a desenvolver a interpretação e

representação [21]. A frase “O gato está ao 

ambígua, pois não especifica em qual lado

está. Porém, se apresentado juntamente 

interpretação da primeira representação (am

pela segunda representação (específica) [17].

Ainsworth [21]ressalta a importante diferenç

tem funções complementares das MREs

restritivas. Quando possuem papel restritivo,

uma representação sendo apresentada para a

Figura 1: Funções das MRE [20] 
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enquanto nas situações de restrição uma das representações só 

existe para apoiar o entendimento da segunda. 

2.6 Classificação de Erros Matemáticos 
Para Radatz [24], o erro no aprendizado de matemática é resultado 

de um processo complexo e a separação nítida das possíveis 

causas de um dado erro é uma tarefa difícil, pois há uma interação 

estreita entre as causas. Para uma classificação mais apurada, é 

necessário complementar a pesquisa em padrões de erros com 

modelos cognitivos das causas dos erros. Para isso, o mecanismo 

de processamento de informação oferece uma possível base para a 

classificação destas causas, pois é possível identifica-las através 

da análise dos mecanismos utilizados para obter, processar, reter e 

reproduzir as informações contidas em tarefas matemáticas. A 

classificação é descrita em cinco categorias: 

1. Pela dificuldade com a linguagem. 

2. Pela dificuldade em obter informações espaciais. 

3. Pela deficiência no domínio de pré-requisitos 

(habilidades, fatos e conceitos). 

4. Por associação incorreta ou rigidez de pensamento. 

5. Pela aplicação de regras ou estratégias irrelevantes. 

Movshovitz-Hadar e Zaslavsky[25]realizaram um estudo através 

da análise qualitativa em uma escola do ensino médio de Israel, 

através da aplicação de um teste padronizado para avaliação de 

seus conhecimentos matemáticos. A motivação para a pesquisa se 

deu pela alta porcentagem de estudantes que tinham um 

desempenho ruim em exames desta natureza, o que levou os 

pesquisadores a investigar os erros comuns destes estudantes. A 

única asserção feita é que a maioria dos erros não são cometidos 

de maneira acidental, mas sim derivados de um processo que, de 

alguma maneira, tem sentido para o estudante. Os autores 

descreveram seis categorias de erros: 

1. O uso inadequado de dados. 

2. Interpretação equivocada da linguagem. 

3. Inferência lógica inválida. 

4. Distorção de teorema ou definição. 

5. Solução não verificada. 

6. Erros técnicos. 

A partir das classificações de Radatz[24] e Movshovitz-Hadar e 

Zaslavsky [25], os autores Leite, Pimentel e Oliveira 

[26]desenvolveram uma nova classificação, visando viabilizar 

uma remediação através de MRE, e objetivando permitir a revisão 

de fatos, regras e conceitos esquecidos [27]. Os autores dividem 

os tipos de erros em quatro categorias e propõem a relação entre o 

tipo de erro e a função das MREs recomendada de acordo com a 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. As 

categorias de erros são: 

1. Interpretação equivodada: esse tipo de erro alertaria a 

dificuldade do aluno em avançar na compreensão da 

estrutura do problema, ou seja, dificuldade para 

interpretar o que esta sendo solicitado para, então, ser 

formulada uma estratégia. 

2. Diretamente identificáveis: este tipo de erro pode ser 

sub-classificado em erro de deficiência de regra, 

teorema ou definição, além do erro referente a operador 

lógico. 

3. Indiretamente identificável: esta classificação contempla 

o erro apresentado pela falta de lógica correta, neste 

caso, o aprendiz pode apresentar uma classificação 

incorreta, uma resposta para uma estratégia correta ou 

transformação sem avanço. Para a identificação deste 

tipo de erro, é necessário o acompanhamento passo-a-

passo do aprendiz. 

4. Solução não-categorizável: este tipo de erro contempla a 

inexistência de uma classificação aceitável entre as 

demais categorias. 

 

Tipo de Erro Subtipo 
Função das 

MREs 
Remediação 

Interpretação 

equivocada 
– 

Papéis 

complementares 

Propor outras 

formas de 

apresentar o 

problema 

possibilitando 

uma releitura 

através de 

simbolização 

matemática. 

 Diretamente 

Identificáveis 

Deficiência 

em relação 

ao domínio 

ou uso 

inadequado 

de dados 

Restrição de 

interpretação 

Mostrar que 

embora a 

estratégia 

possa estar 

correta, a 

deficiência se 

encontra no 

uso das 

informações. 

 

Deficiência 

de regra, 

teorema ou 

definição 

Compreensão 

mais 

aprofundada 

Apresentar a 

regra ou 

teorema, com 

o propósito 

do aprendiz 

reorganizar 

conceito ou 

generalizar. 

 

Deficiência 

na escolha 

do operador 

correto 

Compreensão 

mais 

aprofundada 

 Apresentar 

ao aprendiz 

que seu 

equívoco 

encontra-se 

na escolha do 

operador 

correto. 

Indiretamente 

identificáveis 
– 

Restrição de 

interpretação 

Demonstrar 

ao aprendiz 

que a lógica 

adotada não 

resulta na 

solução do 

problema. 

Solução não-

categorizável 
– 

Compreensão 

mais 

aprofundada 

Propor ao 

aprendiz a 

revisão de 

conceitos 

elementares 

ou presente 

na base de 

domínio. 

Tabela1: Classificação de Erros[26]
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3. REMEDIAÇÃO DE ERROS
REPAIR E MRE 
Um Sistema Tutor Inteligente desenvolvid

reparação e que vise a remediação de erros 

Representações Externas deve apresenta

funcionalista que o permita fazê-lo [27]. 

aprendiz, o STI deve ser capaz de identif

procedimentos que possuem coerência com a

e, destes, identificar os mais prováveis. Utili

de erros sugerida, o OA deve ser capa

procedimentos dentro de umas das classes

escolher a função pedagógica das MREs que 

para o tipo de erro classificado. Por fim,

identificar a MRE que julgue adequada e m

momento oportuno. 

3.1 ArquiteturaFuncionalista 
A arquitetura funcionalista proposta neste tr

arquitetura de Leite, Pimentel e Pietruchinsk

original, existem quatro sub-módulos pert

pedagógico: módulo identificador de 

classificador de erros, módulo classificador d

módulo gerenciador de MRE. Além destes, 

uma base de regras para classificação de err

para determinação da função da MRE.  

Para adequação da arquitetura com a Teo

necessário a modificação da Base de Regra

Procedimentos, já que a Teoria da R

procedimentos e não regras. Além disso, foi

gerador de lições baseados na Teoria Step, qu

de Enunciados. A Figura 2:  Distribuição dos

explicita estas modificações. 

A arquitetura é dividida em duas part

Aprendizagem (OA) e um Sistema. O Objeto

composto pela interface do aprendiz, o gera

de enunciados, o gerador MRE e a base de 

do objeto de aprendizagem, no sistema, se 

módulos da arquitetura. Esta divisão se deu

classificador de erros e de funções MRE s

Objeto de Aprendizagem – desde que o 

diferentes OAs sejam o mesmo –, enquan

escolhidas podem variar de tutor para tutor

tutores podem implementar diferentes repr

mesma função MRE. Todavia, um err

Figura 2:  Distribuição dos módulos no sistema
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eoria da Reparação é 

ras para uma Base de 

Reparação manipula 

oi inserido um módulo 

 que consulta uma Base 

os módulos no sistema 

artes: um Objeto de 

eto de Aprendizagem é 

rador de lições, a base 

e representações. Fora 

e encontram os demais 

eu pelo fato de que o 

são independentes ao 

o assunto tratado por 

anto as representações 

tor. Ou seja. diferentes 

presentações para uma 

erro gerado por um 

determinado procedimento inco

MRE associada pelo sistema, in

Nesta arquitetura, a comunicaç

Aprendizagem e o Sistema acon

arquitetura original o erro captu

parte do caminho da resolução.

Teoria da Reparação, o erro oco

a resolução do problema. Jun

comunicado à arquitetura a 

processo de aprendizado em qu

importante na remediação) e o

como objetivo validar o êxito d

avaliar se a MRE apresentada

aprendiz.  

O módulo Identificador de Ex

entre o OA e o Sistema, send

inicial, além de identificar a res

erro. No caso de acerto, os dem

Em caso de erro, o fluxo segue

cenário onde já tenha sido 

representação externa e a re

comunica ao sistema o sucesso 

O módulo Classificador de Err

tipo de erro apresentado pelo a

pelo módulo Identificador d

acontece através da identi

procedimentos que, ao serem

resposta da apresentada pelo a

busca na Base de Procediment

incorretos gerados através da a

Deste conjunto de erros classi

relevante, levando em considera

encontra; (2) o número de vez

aparece no conjunto de procedi

de vezes que esta classe de erro

A busca na Base de Proced

resposta dada pelo aprendiz e

procedimento presente é testa

comparada com a entrada. Cas

incluido em um conjunto de p

sido executados pelo estudante

através de pequenas perturb

conforme descrito por VanLehn

 

correto terá sempre a mesma função 

 independente do tutor. 

ação entre a interface do Objeto de 

ontece a partir do erro capturado. Na 

pturado poderia ocorrer em qualquer 

o. Entretanto, para adequação com a 

corre apenas quando o aluno termina 

untamente com o erro, também é 

 lição, que se refere a etapa do 

que o aprendiz se encontra (que será 

 o número de tentativas, que tem 

 da remediação com a MRE, ou seja, 

da foi suficiente para o avanço do 

xpressões objetiva fazer a conexão 

ndo responsável pela comunicação 

resposta do aprendiz como acerto ou 

emais módulos não serão acionados. 

ue para o próximo módulo. Em um 

o apresentado ao estudante uma 

resposta for correta, este módulo 

o da representação na remediação. 

rro tem como objetivo classificar o 

 aprendiz a partir do erro capturado 

 de Expressões. A classificação 

ntificação de um conjunto de 

m executados, retornam a mesma 

 aprendiz. Para tal, é realizada uma 

ntos, que contém os procedimentos 

 aplicação da Teoria da Reparação. 

ssificados, escolhe-se a classe mais 

eração: (1) a lição em que o aluno se 

ezes que uma mesma classificação 

dimentos plausíveis; e (3) o número 

ro remediou, com sucesso, um erro. 

edimentos acontece apenas com a 

 ea s variáveis do problema. Cada 

stado individualmente e sua saída 

aso sejam iguais, o procedimento é 

 procedimentos plausíveis de terem 

te. Os core procedures são gerados 

rbações no procedimento correto, 

hn [8, p. 63-94][8]. 
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Com o erro classificado, passa-se ao módulo Classificador de 

Função de MRE, que objetiva a identificação de qual função das 

MRE (Papéis complementares, Restrição de interpretação ou 

Aprofundamento da compreensão) se relaciona mais 

adequadamente com a classe do erro. Este módulo é de suma 

importância no sucesso de remediação de erros com MRE, pois é 

nele que a representação começa a ser definida. Nesta etapa, o 

erro classificado é validado na Base de Regras sobre Função das 

MREs, que é responsável por determinar a função da MRE. 

O Gerenciador de MRE é um dos pontos mais relevantes no 

contexto do aprendiz, uma vez que é neste módulo que se definirá 

qual o tipo de remediação o aprendiz necessita para avançar na 

resolução do problema. Objetiva, primariamente, escolher qual 

MRE será apresentada ao aprendiz. A MRE escolhida através de 

um submódulo, que utiliza informações como: recorrência do 

erro, sucesso da MRE em situações anteriores e o nível de 

complexidade da situação apresentada ao aprendiz. 

4. IMPLEMENTAÇÃO 
Nesta seção, será discutida uma implementação de um tutor 

baseado nasTeorias da Reparaçaõ e Step que objetiva a 

remediação de erros através de múltiplas representações externas 

para ensino de subtração de números naturais. Primeiramente,  

serão descritos os aspectos gerais da implementação do sistema. A 

seguir,será descrita a base de procedimentos utilizada na 

implementação e sua relação com a classificação de erros. Depois, 

será descrito a divisão das no tutor, de acordo com a teoria Step . 

Por último,será apresentado o tutor e as interfaces.  

4.1 Visão Geral 
O Sistema Tutor Inteligente foi implementado com base na 

arquitetura funcionalista proposta em 3.1. O Objeto de 

Aprendizagem foi construido em Javascript, para ser executado 

sobre o navegador. O Sistema foi desenvolvido na linguagem de 

programação Scala. A base de procedimentos foi construida 

utilizando Jess, um mecanismo de inferência executado sobre a 

plataforma Java. 

4.2 Base de Procedimentos 
A Teoria da Reparação define um conjunto de processos que 

objetivam gerar todos os possíveis procedimentos que são 

consistentes com determinada habilidade ou currículo. Através de 

um estudo de erros apresentados por estudantes em testes de 

subtração, VanLehn [8] definiu um conjunto de core 

proceduresque são consistentes com os erros encontrados. Ele os 

dividiu em seis classes, chamadas de classes de erros1. Esta seção 

descreverá as seis categorias de erros implementadas neste 

trabalho. 

4.2.1 Subprocedimento Faltante 
Muitos problemas tem uma resolução muito parecida, 

compartilhando exatamente o mesmo conjunto de habilidades. Há 

problemas onde não há empréstimos, problemas que precisam de 

empréstimo e outros em que é necessário emprestar de zero. Esta 

classe de erros se encontra justamente na fronteira entre os 

                                                                    

1 A classe de erro (bug class) dos core procedures estão 

relacionadas, mas não correspondem, a classificação de erros 

proposta. A bug class explica o processo de impasse-reparação 

que origina este erro, enquanto a categoria de erro relaciona a 

classe com a classificação proposta por Leite, Pimentel e 

Oliveira [26]. 

conjuntos de problemas adjacentes, requerendo do aprendiz a 

adição de um subprocedimento para a realização do exercício. 

Esta classe de erros comumente aparece quando o estudante é 

testado em um conhecimento além do que lhe foi ensinado. Por 

exemplo, se realizarmos um teste em um estudante que não 

aprendeu o subprocedimento necessário para realização de um 

empréstimo, um impasse ocorrerá quando um empréstimo for 

preciso. 

4.2.2 Regra Faltante 
Esta classe engloba os bugs que aparecem pela falta de uma regra 

em um subprocedimento, como se este estivesse incompleto. 

Difere-se da categoria de Subprocedimento Faltante pois, nesta 

categoria, o aprendiz executa pelo menos uma parte do 

subprocedimento necessário. 

Para exemplificar, será considerado um aprendiz que não sabe 

realizar empréstimos de zero solucionando problemas de 

subtração. Nos problemas onde não há necessidade de empréstimo 

de zero, o aprendiz efetuará corretamente. Por outro lado, quando 

precisa emprestar de zero, o aprendiz atingirá um impasse. Ele 

pode resolver o impasse efetuando o decremento da coluna a 

esquerda do zero, permitindo que ele continue a execução. Ou 

seja, o aprendiz conhece o procedimento necessário para realizar o 

empréstimo, mas lhe falta o subprocedimento de empréstimo de 

zero, o que classifica este erro na categoria de Subprocedimento 

Faltante. 

No caso da Regra Faltante, o aprendiz resolveria o problema de 

maneira diferente. Por exemplo, ele poderia executar um 

procedimento que corretamente decrementa a coluna da centena, 

soma 10 na coluna do zero e soma dez na coluna que recebe o 

empréstimo. O aprendiz, entretanto, não efetua o decremento na 

coluna do zero. Neste caso, a maior parte do procedimento de 

empréstimo de zero está presente, faltando apenas uma parte. 

Como o empréstimo de zero é ensinado como um todo, pode-se 

atribuir o erro ao fato do aprendiz ter esquecido o procedimento 

completo. Este tipo de erro é classificado como Regra Faltante. 

4.2.3 Padrão de Busca 
Os bugs dessa classe tomam todas as ações corretamente, de 

forma que não está faltando um subprocedimento ou regra, mas 

tendem a realizar as ações nos lugares errados. Aparentemente, se 

originam em procedimentos onde o padrão de busca não está 

correto. Por exemplo, um aprendiz pode acreditar que só pode 

realizar empréstimos na coluna que é tanto adjacente quando a 

mais a esquerda e, quando não consegue encontrar tal coluna, um 

impasse acontece. 

4.2.4 Padrão de Teste 
Assim como a classe do padrão de busca, esta classe parece 

realizar tudo de maneira correta, o que impede de ser classificada 

como subprocedimento ou regra faltante. Entretanto, o aluno 

parece realizar as ações na hora errada. Por exemplo, o aprendiz 

pode acreditar que, para realizar um empréstimo, a coluna não 

pode ter sido alterada por um outro empréstimo. Quando chega no 

impasse, ele resolve fazer a diferença absoluta ao invés de realizar 

um outro empréstimo. O padrão de teste utilizado pelo aluno 

aparenta ser muito específico: um empréstimo deve ser realizado 

se o número de cima for menor que o de baixo e o número de 

cima não foi alterado em momento algum. 

4.2.5 Problemas do tipo 0 – N 
Os bugs desta classe e da próxima não são explicados pela Teoria 

da Reparação. Entretanto, VanLehn [8] separou as classes pois os 
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bugs desta classe então mais próximos de serem explicados do 

que os da próxima. Todos os bugs de ambas as classes foram, 

entretanto, observados. 

Os bugs“0 – N” são aqueles que resolvem de maneira incorreta 

algumas colunas que possuem zero no minuendo. O aprendiz 

pode, por exemplo, resolver todas as colunas da forma “0 – N” 

escrevendo “N” na resposta.  

Aparentemente, estes bugs são gerados por padrões de teste 

superespecíficos. Esta classe pode ser considerada uma subclasse 

dos bugs da classe do Padrão de Teste. Entretanto, a Teoria da 

Reparação não consegue explicar como os padrões de teste “0 – 

N” são adquiridos e, por este motivo, foram colocados em uma 

classe diferente. 

4.2.6 Miscelânia 
Esta classe contém todos os demais erros observados. Não está 

claro como os erros desta classe são adquiridos, nem pode-se 

definir os pontos de impasse que causam estes bugs. Contém erros 

como efetuar uma adição ao invés de uma subtração ou erros onde 

o aluno não faz nada. 

4.2.7 Relação das Classes com a Classificação de 

Erros 
A Tabela 2associa cada classe de erro apresentada nesta seção 

com uma categoria de acordo com a classificação de erros 

proposta por Leite, Pimentel e Oliveira [26]. Esta associação foi 

obtida através da análise do processo gerador de cada uma das 

classes de erros. 

A classe de Subprocedimento Faltante foi assinalada na 

subcategoria Deficiência no Domínio ou uso inadequado dos 

dados, dentro da categoria de erros Diretamente Identificáveis. 

Nesta categoria, a função das MREs recomendada é a Restrição 

de Interpretação. No tutor, usou-se a Familiaridade como método 

de restrição de interpretação. É importante ressaltar que a 

deficiência desta classe não é uma deficiência de regra, no aspecto 

da Teoria da Reparação, já que esta assume que o aprendiz saiba 

executar, pelo menos, parcialmente o subprocedimento. 

Já para a classe de Regra Faltante, a categoria é a mesma da classe 

anterior, porém a subcategoria passa a ser Deficiência de Regra, 

Teorema ou Definição. Nesta subcategoria, a remediação proposta 

é a apresentação da regra ou teorema, para uma Compreensão 

mais Aprofundada do problema. O tutor implementa esta função 

através da Abstração, para que o aluno, através de um exemplo 

que demonstra a regra sendo executada, possa observar o pedaço 

do procedimento onde ele falhou. 

Os erros causados por um Padrão de Busca falho pertencem a 

categoria de Interpretação Equivocada, pois demonstra certa 

dificuldade do aluno de entender a estrutura do problema ou do 

procedimento sendo executado. A função MRE sugerida é a de 

Papéis Complementares. O tutor implementa esta função através 

da apresentação de Informações Complementares. 

Os erros causados por falhas no Padrão de Teste e os erros do tipo 

“0 – N” são categorizados como Indireamente Identificáveis. O 

aluno demonstra que possui o procedimento correto e o interpreta 

da maneira correta, mas falha na lógica adotada. Os erros desta 

categoria são remediados através da Restrição de Interpretação, tal 

qual os da classe de Subprocedimento Faltante. 

A última classe de erros, Miscelânea, é classificada como Solução 

não Aceitável. Como a Teoria da Reparação não explica os erros 

desta classe, não é possível a categorização deste tipo de erro em 

nenhuma outra classe. A função das MRE recomendada é a 

Compreensão mais Aprofundada, através da revisão de conceitos 

elementares do domínio. 

Classe Categoria Subcategoria 

Subprocedimento 

Faltante 

Diretamente 

Identificável 

Deficiência no 

Domínio 

Regra Faltante 
Diretamente 

Identificável 

Deficiência de 

Regra 

Padrão de Busca 
Interpretação 

Equivocada 
–– 

Padrão de Teste 
Indiretamente 

Identificáve 
–– 

“0 – N” 
Indiretamente 

Identificável 
–– 

Miscelânia 
Solução Não 

Aceitável 
–– 

Tabela 2: Classe de Erro associada a Categoria de Erro 

4.3 Divisão das Lições 
Nesta seção, será detalhada a sequência de lições do tutor. O 

objetivo principal desta divisão é, com base na teoria Step, 

explorar os pontos de impasses de maneira isolada, apresentando 

no máximo um novo subprocedimento por lição. A divisão 

implementada foi baseada na divisão dos procedimentos 

apresentada por VanLehn [8]. 

A primeira lição do objeto de aprendizagem objetiva introduzir o 

aluno ao tutor. Nesta lição, é apresentado apenas problemas com 

uma única coluna, como “7 – 5”. Não é esperado que o aluno 

produza nenhum bug nesta lição, já que ela trata basicamente de 

fatos matemáticos.  

A segunda lição é, na maior parte dos currículos, a primeira que é 

apresentada ao estudante. Trata da resolução de problemas com 

duas colunas, mas sem colunas parciais (“17 – 3”) ou 

empréstimos. Novamente, não é esperado que o estudante cometa 

nenhum erro2 nesta lição. 

A terceira lição apresenta problemas com duas colunas no 

minuendo e apenas uma coluna no subtraendo, sem empréstimo. É 

apresentado problemas como “34 – 2” ou “19 – 7”. Como o 

estudante pode não conhecer o procedimento necessário para 

subtração em colunas parciais, pode apresentar erros.  

A quarta lição começa a introduzir problemas com empréstimo. 

Nesta lição, são apresentados problemas com duas colunas e com 

empréstimo. As colunas são sempre diferente de 0 e não há 

colunas parciais. Portanto, podem aparecer nesta lição os 

problemas “33 – 14” e “56 – 29”, mas não “20 - 11” ou “23 – 7”. 

Estudantes que não conhecem o procedimento necessário para 

realizar empréstimos apresentam impasses.  

                                                                    

2O termo erro (ou bug), estamos nos referindo a definição 

apresentada em 2.2: a execução correta de um procedimento 

incorreto, de maneira intencional. Os deslizes, por sua vez, 

podem ocorrer em todas as lições. Ou seja, um erro ocorre 

quando houve um processo de impasse-reparação e um deslize é 

apenas um equívoco apresentado pelo estudante, não 

diretamente relacionado a problemas no domínio. 
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A lição 5 trata de problemas com múltiplas 

e colunas parciais no subtraendo, com em

através de 0. São apresentados problemas co

9”. Os erros (e impasses) apresentados nesta

que podem aparecer nas duas lições ante

observar que uma das reparações possíveis 

colunas parciais produz o resultado correto

impasse escrevendo o número da coluna das d

A sexta lição apresenta problemas com emp

com no máximo um empréstimo. Ou seja, pr

7” e “30 – 14”. Apesar de que o procediment

conhecido, os alunos podem ter internalizado

no procedimento que causam impasses qua

empréstimo é um 0.  

A sétima lição trata de problemas que re

através de múltiplos zeros. O estudante 

problemas como “30 – 7” corretamente, 

procedimento necessário para resolver proble

e “405 – 17”.  

A oitava e última lição trata de problemas c

que requerem mais de um empréstimo

problemas como $713 - 34$ e $506 - 175

apresentam impasses quando precisam real

em uma coluna que já for alterada por um em

Após a última lição, espera-se que o proced

pelo aprendiz seja muito próximo do correto.

abrange a maior parte da base de proced

isolada, permitindo uma identificação mais

procedimento utilizado pelo aprendiz. A

consideradas no tutor incluem: subtrair do

escrever um dígito no campo correspon

decrementar um dígito em uma unidade, e

dígito. 

4.4 Cenários de Execução 
Esta seção apresenta dois cenários de exe

desenvolvida, desde a geração do enunciado 

MRE. Será descrito, ainda, todo o proces

problema do aluno, com ênfase especial 

impasse e reparação, assim como os mecani

escolha de determinada representação. Cada 

começa com a descrição do core procedure

aprendiz. 

4.4.1 Primeiro Cenário 
Considere o enunciado “Marcos e João 

figurinhas da Copa do Mundo. Marcos tem 

tem 2 figurinhas. Quantas figurinhas Marco

João?”, conforme a Figura 3. Este exercício c

lição e busca explorar o entendimento 

problemas com colunas parciais. Nesta si

possui o subprocedimento necessário para 

problema. 

Figura 3: Enunciado do primeir

s colunas no minuendo 

empréstimo, mas não 

como “34 – 5” e “71 – 

ta lição são os mesmos 

teriores. É importante 

is para o problema das 

to -- o aluno repara o 

s dezenas na resposta. 

préstimo de zero, mas 

 problemas como “50 – 

nto de empréstimo já é 

dos algumas distorções 

uando quem causa um 

requerem empréstimos 

e pode saber resolver 

e, mas não possuir o 

blemas como “300 – 7” 

 com múltiplas colunas 

o. São apresentados 

5$. Alguns estudantes 

alizar um empréstimo 

mpréstimo anterior. 

edimento internalizado 

to. Esta divisão de lição 

edimentos de maneira 

is precisa do possível 

As ações primitivas 

dois dígitos (lição 1), 

ondente da resposta, 

, e adicionar 10 a um 

xecução na ferramenta 

o até a apresentação da 

cesso de resolução do 

al para os pontos de 

nismos disparados para 

a situação de execução 

esendo executado pelo 

o estão colecionando 

m 37 figurinhas e João 

cos tem a mais do que 

o corresponde a terceira 

 do aluno quanto a 

situação, o aluno não 

a resolver este tipo de 

 

iro cenário 

O aprendiz começa a resolução

ponto, o procedimento que ele

falha, e ele é capaz de respond

Quando avança para a coluna d

não há número embaixo do “3

fazer, atinge um impasse. Ele

substituição do número falta

corretamente. Por fim, insere

4demonstra o processo de reso

passo (3) e a reparação no passo

Figura 4: Estados da res

Ao receber a resposta do e

solicitação para o Sistema, a fi

das MRE que melhor se aplica

Sistema pode ser vista na Figur

na base que produz a mesma 

procedimento: sub-one-ov

repara o impasse de colunas pa

lacunas, a mesma ação tomada p

Figura 5: Resposta do

O Sistema identifica este err

Subprocedimento Faltante, o q

Identificável, mais especificame

ou no uso adequado dos 

correspondente a este tipo de e

A remediação sugerida é “Mos

estar correta, a deficiência se en

forma de restrição de interp

apresentação de uma represen

Figura 6. 

Figura 6: Remediação do er
famil

ão pela coluna das unidades. Até este 

ele executa não apresenta nenhuma 

der corretamente a questão “7 – 2”. 

 das dezenas, o aprendiz percebe que 

3” e, por não saber ao certo o que 

le repara este impasse através da 

ltante por 1 e executa “3 – 1” 

re “25” como resposta. A Figura 

solução, onde o impasse ocorre no 

so (4). 

 

esolução do primeiro cenário 

 estudante, o tutor realizará uma 

 fim de obter a indicação da função 

ica ao erro cometido. A resposta do 

ura 5. Há apenas um core procedure 

a saída que a resposta do aluno, o 

ver-blank. Este procedimento 

parciais colocando um número 1 nas 

a pelo aprendiz. 

 

o Sistema para o cenário 1 

rro como pertencente a classe de 

 que o classifica como Diretamente 

mente como Deficiência no Domínio 

s dados. A função das MREs 

 erro é a Restrição da Interpretação. 

ostrar que embora a estratégia possa 

encontra no uso das informações”. A 

rpretação utilizada foi através da 

entação mais familiar, conforme a 

 

 erro apresentada pelo tutor, por 
iliaridade 
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4.4.2 Segundo Cenário 
Considere o enunciado “De uma caixa de 45

lápis. Quantos lápis sobraram na caixa?”, c

Este exercício aparece na quarta lição, e é o 

subprocedimento para realização de emprés

o aluno não possui o conhecimento necessá

subprocedimento, embora saiba parte dele. 

Figura 7: Enunciado do segund

O aprendiz começa a resolução pela col

percebe que o número no subtraendo é m

minuendo. Ele começa, então, a realizar o 

empréstimo. Ele corretamente adiciona 10 na

mas ignora o decremento, deixando a coluna

Conclui por efetuar a subtração das colunas d

Figura 8demonstra o processo de resolução d

Figura 8: Estados da resolução do se

Ao receber a resposta do aluno, o tutor efetu

Sistema para obtenção da indicação da funçã

o erro cometido. A resposta do Sistema pode

O único core procedure encontrado que

resultado que a resposta dada pelo aprend

borrow-no-decrement. Este core proce

empréstimo (a adição de 10 unidades na 

subprocedimento inteiro, deixando de efetu

outra coluna. 

Figura 9: Resposta do Sistema par

5 lápis, Ana perdeu 38 

, conforme a Figura 7. 

o primeiro a explorar o 

éstimos. Neste cenário, 

sário para completar o 

 

do cenário 

oluna das unidades e 

 menor do que o do 

o subprocedimento de 

na coluna das unidades, 

na das dezenas intacta. 

s de maneira correta. A  

 do aprendiz. 

 

segundo cenário 

etuará uma consulta ao 

ção MRE sugerida para 

de ser vista na Figura 9. 

ue produz o mesmo 

ndiz é o procedimento 

cedure realiza parte do 

a coluna) mas não o 

etuar o decremento da 

 

ra o cenário 2 

Este core procedure pertence a

classifica como Diretamente

Deficiência de regra, teorema

correspondente a este erro é C

remediação sugerida é “Apres

propósito do aprendiz reorgan

forma de apresentação da regr

exemplo, conforme a Figura 10

Figura 10: Remediação do e
abs

5. CONCLUSÃO 
O uso de Multiplas Represen

ensino é muito utilizado, tanto e

de ensino computacionais [28

utilização de gráficos e tabelas

das figuras geométricas no estu

representações pictográficas ju

problemas de matemática bás

esperado que o aprendiz se be

representação [20]. 

Entretanto, a utilização indevid

dificultar, e até inibir, o apre

Tutores Inteligentes que imple

precisam observar as condiçõe

da sua utilização sejam maximi

que uma representação adequa

na aquisição de conhecimento

forma clara e contextualizada a 

Uma das possíveis formas de 

outra representação apenas qua

de forma que o mesmo erro 

remediação de erros objetiva 

mais adequado as suas neces

tanto ao perfil do aluno quanto

que ele está percorrendo, de

acompanhamento individualizad

Neste estudo, propôs-se a con

Teoria da Reparação, onde a 

acordo com o procedimento 

durante a resolução do problem

aluno identifique o seu erro, v

seriam causados pela repetiç

encontrado nenhum trabalho qu

conjunto com Múltiplas Repr

remediação de erros. 

A principal contribuição deste

nova perspectiva para utilizaç

Externas em ambientes educac

serviu para ilustrar a implemen

como demonstrar o comportam

duas teorias. 

 a classe de Regra Faltante, o que o 

nte Identificável, especificamente 

ma ou definição. A função MRE 

Compreensão mais Aprofundada. A 

esentar a regra ou teorema, com o 

anizar conceito ou generalizar”. A 

gra foi através da abstração de um 

0. 

 

 erro apresentada pelo tutor, por 
bstração 

entações Externas como suporte ao 

o em sala de aula quanto em sistemas 

8]. Podemos citar, por exemplo, a 

las no ensino de funções, o desenho 

studo da geometria e a utilização de 

juntamente com o enunciado dos 

ásica. Através de sua utilização, é 

beneficie das propriedades de cada 

ida ou inapropriada de  MREs pode 

rendizado [28]. Portanto, Sistemas 

plementem múltiplas representações 

ões que permitem que os benefícios 

izados. Ainsworth [17] [21] destaca 

uada pode contribuir decisivamente 

to, desde que seja apresentada de 

 a dificuldade ou ao erro do aluno. 

e atingir este objetivo é apresentar 

uando o aprendiz cometer um erro, 

o possa ser remediado no futuro.A 

a fornecer ao aprendiz um suporte 

essidades, podendo estar vinculado 

to ao caminho na árvore de solução 

de forma o que seja provido um 

zado. 

onstrução de um tutor com base na 

a representação será apresentada de 

o errôneo executado pelo aprendiz 

ma. Desta maneira, permite-se que o 

 visando remediar erros futuros que 

ição deste procedimento. Não foi 

que utilize a Teoria da Reparação em 

presentações Externas para fins de 

te estudo é a apresentação de uma 

zação de Múltiplas Representações 

acionais. A ferramenta apresentada 

entação da arquitetura proposta, bem 

amento do tutor que faz uso destas 
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ABSTRACT 
One of Pharmacology problem is the involved abstract concepts. 

Therefore, it is necessary that the Lecturer makes use of resources 

capable of reducing this level of abstraction. To identify the real 

needs of Pharmacy students, a survey was conducted, which has 

shown the need for more interactive classes and software that 

could help to reduce the abstraction of the concepts presented. In 

this context, simulators have been used, since they help to 

represent the real world through a virtual world. Thus, this study 

aims to develop a simulation software to support the teaching and 

learning of pharmacodynamic effects of drugs in the body. To 

fulfill this purpose, the proposed simulator uses concepts of 

ontology and it also uses expert systems. This research aimed to 

verify if the use of a simulator based on ontology and expert 

systems for teaching and experimenting in Pharmacology is able 

to enhance the understanding of the pharmacodynamic reactions 

that occur in the body when a drug is manipulated. To prove it, a 

survey was conducted with volunteers who used the system and 

assigned notes that proved the effectiveness of the proposed tool. 

RESUMO 
Um dos problemas do ensino de Farmacologia são os conceitos 

abstratos envolvidos. Por isso, é necessário que o professor faça 

uso de recursos capazes de reduzir esse nível de abstração. A fim 

de identificar quais as expectativas dos alunos de farmacologia no 

que se refere à ferramentas de auxílio no processo de 

aprendizagem, foi feito um levantamento, o qual apontou a 

necessidade de aulas mais interativas e softwares que auxiliem a 

reduzir a abstração dos conceitos. Dentro desse contexto tem-se o 

uso de simuladores, os quais ajudam a representar o mundo real, 

através de um mundo virtual. Sendo assim, é apresentado nesse 

trabalho o desenvolvimento de um software de simulação para 

apoio ao ensino/aprendizagem dos efeitos farmacodinâmicos de 

drogas no organismo. Para isso, o simulador proposto utilizou 

conceitos de ontologia e sistemas especialistas. Com esse 

trabalho, foi verificado que o uso de um simulador baseado em 

ontologia e sistemas especialistas para ensino e experimentação 

em Farmacologia é capaz de aumentar o entendimento das reações 

farmacodinâmicas que ocorrem no organismo quando um fármaco 

é manipulado. Para essa comprovação, foi realizada uma pesquisa 

com voluntários que utilizaram o sistema e atribuíram notas que 

possibilitam a comprovação da eficácia da ferramenta.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
I.2.1 [Artificial Intelligence]: Applications and Expert Systems; 

I.6.8 [Simulation and Modeling] Types of Simulation; J.3 

[Computer Applications] Life and medical sciences; K.3.1 

[Computers and Education]: Computer Uses in Education 

Termos Gerais 
Experimentation, Human Factors 

Palavras Chaves 
Teaching, learning, pharmacology, pharmacodynamics, tool, 

intelligent computing, computer tool, intelligent tool, expert 

systems, simulation. 

1. INTRODUÇÃO 
Dentre as áreas do conhecimento, a Física e a Química apresentam 

muitos conceitos abstratos [29]. Porém, a compreensão dos 

conceitos de Física pode ser auxiliada por acontecimentos do dia a 

dia de uma pessoa. Já os conceitos de Química, são geralmente 

invisíveis ao olho humano, pois ocorrem, geralmente, a nível 

molecular nos organismos. Neste sentido, as simulações se tornam 

grandes aliadas no processo de ensino/aprendizagem.  

Utilizar experimentos como ponto de partida para desenvolver a 

compreensão de conceitos vistos em sala de aula é uma tarefa 

considerada essencial, principalmente quando se considera 

conteúdos abstratos como os abordados em Física e Química [1]. 

Porém, essas disciplinas também são teóricas e, mesmo realizando 

experimentos, os alunos não encontram muitas oportunidades para 

aplicar antes dos estágios ou mesmo fora das instalações da 

Universidade [19]. Um dos recursos tecnológicos amplamente 

utilizados para trabalhar a aprendizagem significativa, ou seja, 

através de experiências, é o simulador [7]. 

Um sistema real é frequentemente muito complexo e as 

simulações que o descrevem são sempre baseadas em modelos 

que contêm, necessariamente, simplificações e aproximações da 

realidade. A modelagem de um sistema, seja ele qual for, é crucial 

para que as simulações construídas possam constituir-se em boas 

aproximações da realidade [5]. Existe uma diferença significativa 

entre o ato de se experienciar um fenômeno através de um 

experimento real e de uma simulação computacional. Se tal 

diferença não for percebida, as simulações podem, por vezes, 

comunicar concepções do fenômeno opostas àquelas que o 

educador pretendia veicular com o seu uso. 

Uma boa simulação pode comunicar melhor que imagens 

estáticas, ou mesmo que uma sequência delas, ideias sobre 

movimentos e processos em geral. Nisso se fundamenta, 

basicamente, a falada superioridade das representações 
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computacionais àquelas contidas nos livros didáticos [1]. Porém, é 

preciso ter em mente que uma animação pode servir, 

paradoxalmente, também, para comunicar imagens distorcidas da 

realidade com eficiência igualmente maior do que a das figuras 

estáticas. Uma animação não é, jamais, uma cópia fiel do real 

[29]. Toda animação e toda simulação estão baseadas em uma 

modelagem do real. Se essa modelagem não estiver clara para 

professores e educandos e, se os limites de validade do modelo 

não forem tornados explícitos, os danos potenciais que podem ser 

causados por tais simulações são enormes. Tais danos tornar-se-ão 

ainda maiores se o modelo contiver erros grosseiros, se estiverem 

fora do contexto do conteúdo, ou se as variáveis envolvidas não 

conseguirem ser modeladas o mais próximo possível da realidade. 

O aspecto visual de um simulador muitas vezes exerce um 

encanto em relação ao usuário, porém, a simulação muitas vezes é 

construída com base em um modelo com simplificações 

exageradas, ou melhor, com graves equívocos. E aí reside o seu 

maior perigo, o aparente aspecto real. A busca por métodos e 

técnicas que auxiliem o desenvolvimento de simulações cada vez 

mais próximas do mundo real, com diminuição de vieses em 

relação a modelagem das variáveis é um desafio no que se refere à 

aplicação de simuladores como apoio ao processo de 

ensino/aprendizagem. 

Na elaboração de simulações, uma atenção especial deve ser dada 

à modelagem do problema. Ao construir o modelo a ser simulado, 

é necessário considerar criticamente quais as características do 

sistema modelado que podem ser negligenciadas e quais aquelas 

que devem ser incluídas no modelo. Em qualquer caso, o valor 

educacional de uma simulação dependerá do fato de ela poder vir 

a representar para o estudante um papel de auxiliar heurístico e 

não apenas cumprir um papel algorítmico ou meramente 

ilustrativo [4]. 

Muitos estudantes tendem a ver os programas computacionais que 

utilizam na aprendizagem de um dado conceito como sendo 

caixas-pretas. Isso ocorre porque as simulações, por exemplo, são 

frequentemente construídas com base em pressupostos ocultos 

para o estudante; e muitos desses pressupostos acabam sendo 

simplificados, ou mesmo questionáveis. Dessa forma, tem-se 

arguido que experiências educacionais com simulações, muitas 

vezes, não servem de base para o pensamento, como pretendido 

[20]. Elaboradas com tal característica, as simulações não podem 

ser facilmente avaliadas quanto aos seus domínios de validade e 

ao seu grau de representatividade em relação à realidade [11]. 

Sérios problemas poderão ocorrer se uma simulação utilizada 

carregar imprecisões, pois os estudantes podem nunca vir a 

perceber a sua ausência de compreensão da situação real [24]. 

Neste contexto, este trabalho busca colaborar com o processo de 

ensino/aprendizagem de Química, especificamente de conteúdos 

relacionados a Farmacologia, através da modelagem e 

desenvolvimento de uma ferramenta computacional baseada em 

conceitos de Inteligência Artificial, Ontologia e Simulação. Para 

tal, foram considerados os preceitos da Informática na Educação e 

da Interação Humano-Computador, tendo como estudo de caso as 

reações bioquímicas ocasionadas por determinado fármaco no 

organismo humano, com enfoque em problemas de asma, a fim de 

amenizar o nível de abstração do conteúdo lecionado, de maneira 

mais próxima do processo de organização do conhecimento e 

tomada de decisão do aluno. 

1.1. MOTIVAÇÃO 
Com a necessidade de organizar o conhecimento de um 

especialista e repassá-lo ao aluno de uma forma mais próxima do 

mundo real, uma pesquisa com foco em ontologia e sistemas 

especialistas torna-se interessante. Pois essas técnicas podem 

trabalhar em conjunto para melhor representar esse conhecimento. 

Uma Ontologia é um conjunto de termos ordenados 

hierarquicamente para descrever um domínio que pode ser usado 

como um esqueleto para uma base de conhecimentos [12]. Elas 

também fornecem um vocabulário para representação do 

conhecimento. Esse vocabulário tem por trás uma 

conceitualização que o sustenta, evitando assim interpretações 

ambíguas desse vocabulário.  

As Ontologias também permitem o compartilhamento de 

conhecimento. Sendo assim, caso exista uma ontologia que 

modele adequadamente certo domínio de conhecimento, essa pode 

ser compartilhada e usada por pessoas que desenvolvam 

aplicações dentro desse domínio [27]. 

Além disso, Ontologias também fornecem uma descrição exata do 

conhecimento. Diferentemente da linguagem natural em que as 

palavras podem ter semântica totalmente diferente conforme o seu 

contexto, a ontologia por ser escrita em linguagem formal, não 

deixa espaço para o gap semântico existente na linguagem natural 

[21]. 

O uso de sistemas especialistas é utilizado para reter as 

informações de um especialista para poder gerar uma base de 

conhecimento. Sistemas especialistas são sistemas baseados em 

regras que representam o conhecimento adquirido de um 

especialista [15]. Estando este modelo bem definido, ou seja, 

aderente ao mundo real de forma mais coesa possível, produz 

respostas muito coerentes em relação ao pensamento humano 

[10]. 

Os educadores sempre discutiram a utilização de técnicas e 

recursos tecnológicos para melhorar o trabalho docente e a 

aprendizagem dos alunos. Com essa discussão surgiu a 

necessidade de aprimorar as ferramentas didáticas para a essa 

nova geração. Nessa nova geração, os alunos são mais visuais e 

menos preparados para a leitura. Com isso, os processos de 

aprendizagem que utilizam recursos audiovisuais e também 

computacionais, estão apresentando um desenvolvimento 

significativo em função do avanço tecnológico e do emprego de 

novos modelos pedagógicos [3]. 

A abstração dos conceitos utilizados na Farmacologia acaba 

dificultando o entendimento dos alunos, principalmente em como 

ocorrem às reações entre o fármaco e o organismo. [5] apresenta 

que o principal problema da abstração está nos conceitos químicos 

e biológicos, o que dificulta o entendimento de alguns processos 

farmacológicos. [3] completa que o principal problema de 

abstração é a Química, que devido ao não entendimento de 

ligações químicas, torna-se difícil o entendimento de como um 

fármaco se conecta a um receptor, por exemplo. 

Softwares de simulação visam representar parcialmente ou 

totalmente uma tarefa a ser realizada, ou seja, representar o 

comportamento de leis e sistemas reais em sistemas 

computacionais [17]. Com esse intuito, esse tipo de tecnologia 

pode ser capaz de reduzir o nível de abstração dos conceitos. 

Considerando o exposto, percebe-se que a aplicação de técnicas 

de simulação modeladas através de ontologia e sistemas 

especialistas, tende a ser uma solução interessante de ser avaliada 

como uma forma de tornar o processo de ensino/aprendizagem 

mais atraente e interessante para o aluno. Este trabalho visa 

contribuir para a análise da potencialidade desta abordagem, 
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considerando como estudo de caso os conceitos de 

farmacodinâmica de algumas drogas envolvidas no tratamento da 

asma. 

2. CONHECENDO O PÚBLICO-ALVO 
Buscando entender a visão dos alunos das disciplinas relacionadas 

à Farmacologia quanto ao conteúdo ministrado e as ferramentas 

de apoio existentes, foi feito um levantamento entre os alunos do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade do Vale do 

Itajaí, matriculados no primeiro semestre de 2013. Este 

levantamento foi autorizado pelo Comitê de Ética da referida 

universidade, sob o parecer número 76890 da Plataforma Brasil. 

Esta pesquisa auxiliou no estabelecimento da plataforma utilizada 

e na definição de alguns requisitos de desenvolvimento, bem 

como nos elementos de interface a serem contemplados. 

Participaram do levantamento 86 alunos dos cursos de 

Biomedicina e Farmácia do 2º ao 4º período, com idade média de 

21 anos, sendo a maioria do sexo feminino, distribuídos nas 

disciplinas de Farmacologia, Química Orgânica e Bioquímica. 

Considerando o fator que interfere no aprendizado do acadêmico, 

os resultados indicaram que a linguagem complicada e a falta de 

ambientes computacionais que lhes auxiliem são fatores 

importantes. Sobre o material de apoio, 75,58% (65 alunos), 

indicaram que utilizam, e 24,42% (21 alunos) informaram que não 

utilizam material de apoio. Quanto à natureza do material de 

apoio, 47,69% (31 alunos) fazem pesquisas na internet, 24,60% 

(16 alunos) assistem vídeos disponibilizados na internet, 12,31% 

(8 alunos) procuram slides na internet, e os demais (10 alunos) 

focam em bulas, materiais do ensino médio e cursos pré-

vestibular, materiais do professor, resumos, livros e artigos, 

valendo lembrar que esta questão era dissertativa, ou seja, cada 

aluno colocou sua opinião e as mesmas foram agrupadas. 

No que se refere as sugestões para melhorar o processo de 

aprendizagem, 63,96% (55 alunos) disseram não terem sugestões 

e 36,04% (31 alunos) apresentaram alguma sugestão, como aulas 

mais interativas, uso de softwares, ferramentas de visualização 

3D, uso de vídeos e imagens, animações, jogos educacionais e 

estudo em grupo. 

2.1. Considerações 
O objetivo de aplicar esse questionário foi conhecer melhor as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes de cursos que não 

possuem a Química como uma matéria fim, mas sim, uma matéria 

meio. Foi utilizada a Química como foco devido ao uso de 

conceitos abstratos tratados nessa disciplina e a sua necessidade 

em outras disciplinas, as quais utilizam os conceitos aplicados, 

como é o caso da Farmacologia. 

Com o questionário aplicado, foi possível observar que a maioria 

dos alunos demonstram a necessidade de um software de 

computação para auxiliar no ensino/aprendizagem devido ao uso 

de conceitos abstratos e difíceis de serem visualizados no mundo 

real, de imaginar esses conceitos e até mesmo criar analogias. Isso 

ajuda a justificar o uso de uma tecnologia computacional aplicada 

às áreas que trabalham com conceitos abstratos. 

Além disso, a pesquisa foi fundamental para definir a arquitetura a 

ser utilizada pelo sistema, pois como 84,6% dos alunos utilizam 

material disponível na internet, a proposta desse trabalho foi o 

desenvolvimento de um sistema Web. 

Já a justificativa para o uso de um simulador se dá pela 

necessidade dos alunos quando dizem precisar de software, 

ferramentas tridimensionais, vídeo, imagens e animação, além de 

aulas mais interativas. Com o uso de um simulador, é possível 

envolver todos esses critérios, pois o simulador proposto é 

baseado em animações voltadas ao ensino, o que possibilita o 

professor a criação de aulas mais interativas.  

Através dessa pesquisa preliminar, foram avaliados os problemas 

e oportunidades e, também alguns aspectos interessantes a serem 

considerados. Com isso, ela auxiliou na definição da arquitetura 

de software a ser utilizada no desenvolvimento através da real 

necessidade dos alunos e foi utilizada também na elaboração dos 

requisitos do sistema desenvolvido. 

3. FERRAMENTAS SIMILARES 
A avaliação das ferramentas similares permite entender como 

funcionam diversos simuladores da área da Farmacologia e da 

Química, além de avaliar as informações pertinentes a serem 

apresentadas ao usuário e a forma como são apresentadas. Nesta 

seção serão expostos os critérios de seleção das ferramentas e uma 

análise comparativa entre as ferramentas similares sobre alguns 

critérios que foram utilizados nessa proposta. 

A busca das ferramentas similares se deu através da utilização da 

ferramenta de busca Google e também através de algumas 

ferramentas apresentadas em uma revisão sistemática levantada 

por [23]. 

Na busca feita no Google, o termo de pesquisa foi baseado apenas 

nas palavras “Farmacologia”, “Simulação”, “Química”, 

“Pharmacology”, “Simulation” e “Chemistry”. No entanto, apenas 

para pesquisas feitas em inglês a busca retornou simuladores 

equivalentes. 

Como critérios de seleção de quais ferramentas seriam avaliadas, 

foi levada em consideração a licença de uso da ferramenta, escopo 

do simulador, e disponibilidade para download ou disponibilidade 

na internet. Ferramentas pagas não foram consideradas nessa 

avaliação. 

Entre as ferramentas avaliadas, apenas o Molecular Workbench 

[8] permite a expansão da ferramenta, sendo possível desenvolver 

novos simuladores e utilizar o motor da própria ferramenta para 

criar novos módulos. Porém, não existem ainda módulos voltados 

à farmacodinâmica, apenas para a Química, eletroquímica e 

farmacocinética, além disso, é uma ferramenta que necessita uma 

máquina virtual Java, elevando consideravelmente o consumo de 

memória e processamento das máquinas. 

As outras ferramentas avaliadas possuíam um escopo bem 

delimitado e não permitiam a expansão da ferramenta ou a 

utilização em outras áreas. Mas são ferramentas leves e cumprem 

com o objetivo, simular os sinais vitais de determinados animais 

durante a administração de determinados medicamentos. Um forte 

problema nessas ferramentas é não ter mais uma equipe que 

ofereça manutenção.  

A Tabela 1 apresenta uma análise comparativa entre as 

ferramentas similares e a proposta deste trabalho sobre alguns 

pontos que são considerados importantes para o projeto proposto, 

como disponibilidade de uma versão web, possibilidade de 

ampliação da ferramenta, interface ergonômica, armazenamento 

dos resultados da simulação, possuir tutorial de ajuda, área de 

atuação sobre efeitos de fármacos no organismo humano, e 

apresentação dos resultados através de animações. Entende-se por 

interface ergonômica, uma interface em que um leigo possa 

interagir sem a necessidade de utilizar um tutorial ou manual. 
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Dentro dos critérios apresentados, a ferramenta que melhor se 

aproxima à proposta é a Molecular Workbench, pois oferece 

possibilidade de ampliação da ferramenta, uma interface 

ergonômica, armazena os resultados da simulação, possui tutorial 

de ajuda e utiliza animações para demonstrar os resultados da 

simulação. Porém, ela não possui uma versão web e por utilizar 

uma máquina virtual Java, exige um uso considerável de 

memória, tornando a ferramenta custosa para muitos 

computadores. 

A diferença da proposta em relação à Molecular Workbench é a 

disponibilização de uma versão web e a área de aplicação da 

ferramenta. Devido à Molecular Workbench não permitir o 

desenvolvimento de novas ferramentas e não possuir um módulo 

voltado à Farmacodinâmica, a proposta se diferencia dela nesses 

aspectos. Além disso, a principal diferença da proposta frente à 

Molecular Workbench é a disponibilização Web do sistema, o que 

permite que qualquer usuário com acesso à internet possa acessá-

lo. 

Tabela 1. Comparativo entre as ferramentas similares e esta proposta. 

Ferramenta 
Versão 

web 
Possibilidade 
de ampliação 

Interface 
Armazena 
resultados 

Possui tutorial 
de ajuda 

Área de atuação 
Apresentação 
dos resultados 

Molecular 

Workbench 
Não Sim Ergonômica Sim Sim Diversas Animação 

Virtual NMJ Não Não 
Não 

ergonômica 
Não Sim 

Transmissão 

neuromuscular 

Gráfico com 

sinais vitais 

Virtual Twitch Não Não 
Não 

ergonômica 
Não Sim Bloqueio neuromuscular 

Gráfico com 

sinais vitais 

Virtual Rat Não Não 
Não 

ergonômica 
Não Sim Sistema cardiovascular 

Gráfico com 

sinais vitais 

Virtual Cat Não Não 
Não 

ergonômica 
Não Sim 

Sistema 

nervoso/anestesia 

Gráfico com 

sinais vitais 

ExPharm Sim Não 
Não 

ergonômica 
Não Sim 

Efeitos de fármacos em 
diversos animais 

Animação 

Sugar and Salt 

Solutions 
Sim Não Ergonômica Sim Sim Solutos e soluções Animação 

Build a Molecule Sim Não Ergonômica Sim Sim 
Construção de moléculas 

químicas 
Animação 

Pharmacology Lab 

Simulation 
Sim Não Ergonômica Não Não 

Drogas paralisantes 

sobre ratos 
Animação 

Proposta Sim Sim Ergonômica Sim Sim 
Reação de um fármaco 

no organismo 
Animação 

4. METODOLOGIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Existem diversas metodologias utilizadas no desenvolvimento de 

sistemas baseados em conhecimento (SBC). Porém, entre as 

encontradas, nenhuma possuía foco em aplicações voltadas ao 

ensino, principalmente ensino sobre conceitos abstratos. Além 

disso, grande parte dessas metodologias existentes utilizam 

unicamente o conceito de agentes inteligentes como sistema 

baseado em conhecimento. 

Um sistema baseado em conhecimento não é limitado ao uso de 

agentes inteligentes, existem diferentes técnicas de inteligência 

artificial que podem ser utilizada. Uma metodologia que se 

preocupa com a técnica de inteligência artificial a ser utilizada é 

importante para que diferentes aplicações sejam desenvolvidas 

seguindo a mesma metodologia. 

Para o desenvolvimento desse trabalho foi utilizada uma 

metodologia própria, a qual foi baseada em outras metodologias 

utilizadas no desenvolvimento de sistemas baseados em 

conhecimento. Porém, essa metodologia proposta é voltada ao 

ensino de conceitos abstratos, deixando a cargo do desenvolvedor, 

a escolha de qual técnica de inteligência artificial será utilizada 

durante o desenvolvimento.  

Essa nova metodologia foi baseada nas metodologias 

CommonKADS [26], OTK [28] e SPEDE [9]. Para isso, foram 

levados em consideração os pontos fracos e pontos fortes de cada 

uma dessas metodologias. 

A CommonKADS [26] foi utilizada pois possui etapas 

interessantes para o desenvolvimento de um SBC, como as etapas 

de análise contextual e análise conceitual. Essas etapas são 

importantes para conhecer o ambiente em que o SBC será 

aplicado, seu público alvo e os problemas/oportunidades da área. 

A OTK [28] tem como objetivo o desenvolvimento de ontologias 

voltadas à aplicação. Ferramentas voltadas ao ensino devem se 

preocupar com o conhecimento que será passado aos alunos. Uma 

etapa para definir ou criar uma ontologia para ser utilizada é 

importante também para criar um elo de comunicação entre o 

desenvolvedor e o especialista da área, pois ela acaba facilitando o 

entendimento de muitos conceitos, além de orientar a conversa 

entre ambos os lados. 

Já a SPEDE [9] deixa clara uma etapa para aquisição do 

conhecimento. Antes mesmo de modelar a ontologia, é necessário 

adquirir um conhecimento prévio sobre o assunto a ser tratado, 

pois o desenvolvedor geralmente não possui conhecimento 

suficiente na área em que o SBC será aplicado. 

Sendo assim, a metodologia proposta conta com as etapas de: 

estudo de viabilidade, definição preliminar de requisitos, 

aquisição preliminar do conhecimento, refinamento e análise, 

modelagem e requisitos do sistema, modelagem e requisitos do 

sistema inteligente, e por fim, implementação e evolução. 

4.1. Estudo de viabilidade 
O estudo de viabilidade dessa metodologia foi baseado no estudo 

de viabilidade da OTK [28], a qual possui uma fase 

exclusivamente para avaliação da viabilidade da utilização de um 

SBC. Essa avaliação é utilizada para identificar os possíveis 

problemas e oportunidades que a área a ser estudada possui em 

potencial. Em geral, o estudo de viabilidade serve de apoio à 

decisão de viabilidade técnica e econômica do projeto, 

determinando a solução mais promissora à área de foco. 
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Nesta proposta, os problemas e oportunidades foram levantados 

levando em consideração os dados obtidos na avaliação da 

necessidade do público alvo e nas reuniões realizadas com os 

especialistas da área. 

4.2. Definição preliminar dos requisitos 
Durante o estudo de viabilidade existe muita interação com os 

especialistas de domínio, os quais geralmente levantam os 

problemas a serem resolvidos. Devido à esse grande número de 

interações entre as partes, é possível definir alguns requisitos, 

funcionais e não funcionais, do sistema baseado em 

conhecimento. 

A definição de requisitos dessa metodologia foi baseada em [14], 

os quais afirmam que os requisitos são a base para todos os 

projetos, definindo o que as partes interessadas em um potencial 

novo sistema precisam e também o que o sistema deve fazer para 

satisfazer essa necessidade. Sendo assim, os requisitos são 

divididos em requisitos funcionais e requisitos não funcionais, os 

quais descrevem as características que o sistema deve ter. 

4.3. Aquisição preliminar do conhecimento 
Após o conhecimento da viabilidade do sistema baseado em 

conhecimento, é necessário adquirir o conhecimento necessário 

para o desenvolvimento do SBC. Nesta etapa é iniciada a 

modelagem da ontologia a ser utilizada. Essa ontologia não 

servirá apenas para orientar o desenvolvimento SBC, mas também 

para que o desenvolvedor conheça melhor sobre a área de domínio 

do especialista. 

[13] propõem uma metodologia para desenvolvimento de 

ontologia, a qual utiliza um documento de especificação e 

requisitos da ontologia (ORSD - Ontology Requirements 

Specification Document). Esse documento é utilizado para 

orientar o desenvolvedor, ou o engenheiro de 

ontologias/conhecimento, a decidir sobre a inclusão e exclusão de 

conceitos e relações, além de apresentar também a estrutura 

hierárquica da ontologia. 

Na elaboração desse modelo deve se preocupar com a utilização 

de ontologias já desenvolvidas. Para isso, aconselha-se a 

utilização de uma revisão sistematizada da literatura, a fim de 

identificar quais ontologias são utilizadas àquele domínio. Muitas 

vezes, durante a pesquisa sobre ontologias já definidas, o 

desenvolvedor acaba se deparando com aplicações semelhantes ou 

que podem ajudar no desenvolvimento do seu SBC.  

Mesmo com a utilização de uma ontologia já definida, é 

importante o desenvolvimento do ORSD para que se mantenha 

documentada a ontologia utilizada e os motivos pelos quais foi 

utilizada. Além disso, a utilização de uma ontologia já definida 

possibilita ao desenvolvedor um melhor entendimento sobre o que 

é mais abrangente sobre o assunto.  

Caso seja criada uma nova ontologia para a aquisição do 

conhecimento, é necessária pelo menos mais uma etapa, a 

descrição semi-formal da ontologia. Nessa etapa são criados 

mapas conceituais e um esqueleto taxonômico da nova ontologia. 

Para isso, pode-se utilizar softwares como o Protégé, Ontolingua, 

OntoEdit, entre outras. 

4.4. Refinamento e análise do conhecimento 
Após a criação do documento ORSD e a descrição semi-formal da 

ontologia, é necessário que o especialista de domínio faça um 

refinamento e uma análise sobre aquilo que foi descrito na 

ontologia.  

Em casos onde foram utilizadas ontologias já prontas, esta etapa 

consiste no refinamento dessa ontologia, retirando partes que não 

serão utilizadas nesse SBC, delimitando o escopo de domínio 

dessa ontologia.  

Como artefato, essa etapa possui a ontologia modelada e refinada 

de acordo com o especialista de domínio. Não necessariamente 

uma ontologia formalizada, mas um modelo semi-formal da 

ontologia 

4.5. Modelagem e requisitos do sistema 
Muitas pessoas falam sobre modelagem de requisitos. De acordo 

com [14], isso é um equívoco, pois a modelagem é feita para o 

sistema, e não para os requisitos. A modelagem apóia a atividade 

de design e é onde a maior parte do trabalho criativo ocorre. Ela 

auxilia o desenvolvedor na compreensão do sistema para 

decompor os requisitos em um determinado nível de 

detalhamento. Já os requisitos são uma abstração do que é exigido 

do sistema. 

Existem diferentes técnicas e diagramas a serem utilizados na 

modelagem de sistemas. Porém, não existe um modelo que seja o 

mais correto, ou ideal. O melhor modelo é aquele que é facilmente 

compreendido. Para o desenvolvimento de SBCs voltados à 

educação, é importante sempre definir quem serão os atores, 

entradas e saídas do sistema, e, pelo menos, o fluxo de trabalho. 

Inicialmente, é importante definir qual a arquitetura geral, se ele 

será um sistema web, embarcado, desktop, mobile, entre outras. 

Quando o trabalho é voltado ao ensino, é importante uma 

arquitetura bem dividida, com camadas exclusivas para 

apresentação, regras de negócio e armazenamento. Além disso, é 

importante definir quais os protocolos de comunicação que serão 

utilizados entre essas diferentes camadas. Dentro do módulo de 

regras de negócio existe um módulo exclusivo para o sistema 

inteligente, o qual conterá as técnicas de inteligência artificial do 

sistema. 

Com a arquitetura bem definida, o sistema pode ser modelado 

utilizando diferentes diagramas, como os diagramas de fluxo de 

dados, diagrama entidade-relacionamento, diagrama de classes, 

diagramas de casos de uso, diagramas de sequência, diagramas de 

comunicação, entre outros que são apresentados por [14], os quais 

afirmam que os diagramas devem ser modelados conforme a 

aplicação a ser desenvolvida, e que nem todos os diagramas são 

necessários para a modelagem, os diagramas a serem modelados 

depende da necessidade da aplicação. 

4.6. Modelagem e requisitos do sistema 
inteligente 

Assim como a modelagem do sistema como um todo é importante 

para facilitar o entendimento do sistema, a modelagem do sistema 

inteligente também é importante. É nessa etapa que são definidas 

e modeladas as técnicas de inteligência artificial, ou aprendizado 

de máquina, do SBC. 

Como já citado anteriormente, dentro do módulo de regras de 

negócio é importante que exista pelo menos um módulo exclusivo 

para o sistema inteligente, o qual conterá as técnicas de 

inteligência artificial do SBC. A ideia de se criar um módulo 

específico é a facilidade de manutenção e evolução do sistema 

inteligente. 

Programas de computador convencionais executam tarefas 

utilizando uma lógica de tomada de decisão que contém pouco 

conhecimento além do básico algoritmo para resolver um 
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problema específico. O conhecimento básico é muitas vezes 

incorporado como parte do código de programação, de modo que, 

como o conhecimento muda, o programa tenha de ser 

reconstruído. Sistemas especialistas baseados no conhecimento 

utilizam pequenos fragmentos do know-how humano em uma 

base de conhecimento, que é utilizada para raciocinar sobre um 

problema, utilizando o conhecimento de que é apropriado. Uma 

vantagem importante é que dentro do domínio da base de 

conhecimento, um problema diferente pode ser resolvido usando o 

mesmo programa sem esforços de reprogramação [2]. Por isso a 

ideia de ter um módulo específico para o sistema inteligente.  

Vale destacar que por ser uma etapa da metodologia preocupada 

com a modelagem e requisitos do sistema inteligente, ela não é 

limitada ao uso de sistemas baseados em conhecimento, ou 

sistemas especialistas. Diferentes técnicas de inteligência artificial 

podem ser utilizadas e modeladas nessa etapa, desde que passem 

por uma etapa de modelagem de acordo com as necessidades de 

entrada e saída de dados requeridas na técnica a ser utilizada. 

4.7. Implementação e evolução 
Tendo os requisitos e a modelagem completa da ontologia, do 

sistema inteligente e do sistema em geral, pode-se iniciar a 

implementação do sistema. Durante esta etapa, o desenvolvedor 

pode se deparar com termos e conceitos que não ficaram bem 

claros, ou não foram definidos, nas etapas anteriores, sendo 

necessário voltar à etapa de aquisição preliminar do 

conhecimento, ou tirar as dúvidas com o especialista do domínio. 

Já a evolução é dada pela evolução da ferramenta, modelando 

novos conceitos, utilizando novas técnicas de inteligência 

artificial ou até mesmo a atualização da própria ontologia.  

[28] recomendam que para a evolução da ontologia, os 

engenheiros de ontologias reúnam as alterações da transição para 

uma nova versão da ontologia depois de testar exaustivamente 

todos os efeitos possíveis para a aplicação. O mais importante é, 

portanto, esclarecer quem é responsável pela manutenção e como 

ela é feita e em que intervalos de tempo a ontologia mantida. Isso 

pode se estender para todas as partes do sistema, não se limitando 

apenas à ontologia 

5. DESENVOLVIMENTO 
Em resposta às necessidades levantadas pelos alunos e pelo estudo 

de viabilidade do projeto (análise de ferramentas similares), foi 

desenvolvido um sistema web que realiza simulações dos efeitos 

de drogas no organismo de pacientes com asma.  

A fim de criar uma ferramenta que auxilie na redução do grau de 

abstração dos conceitos envolvidos na farmacodinâmica, além das 

necessidades apontadas pelos estudantes, também foram ouvidos 

especialistas, os quais auxiliaram na definição dos requisitos do 

sistema e também foram essenciais na criação da base de 

conhecimento do sistema. 

O sistema é composto por uma tela de login para controlar o 

acesso ao simulador, o que possibilita um melhor controle sobre 

os usuários permitidos no sistema, sendo que esses podem ser 

divididos apenas em duas categorias, Professor e Aluno. Usuários 

do tipo Aluno possuem privilégios apenas para realizar simulação, 

redigir relatório (ao final da simulação), consultar base de drogas 

e responder o questionário de avaliação. Já usuários do tipo 

Professor, possuem todos os privilégios de Alunos e também 

permissão para realizar operações de CRUD (Create, Read, 

Update, Delete – Criar, Ler, Atualizar, Excluir) sobre os usuários 

do sistema e os casos clínicos, e também privilégio para avaliar os 

relatórios dos alunos. 

Determinar qual a melhor droga ou o melhor medicamento a ser 

utilizado em um caso clínico é uma tarefa que necessita um 

especialista experiente da área, pois diversas drogas atuam sobre o 

mesmo problema, mas nem todas apresentam os efeitos desejados 

quando manipuladas no paciente. Por este motivo, alterações em 

casos clínicos só podem ser feitas por usuários do tipo Professor. 

Ao iniciar uma simulação, o usuário se depara com um caso 

clínico (Figura 1). Segundo [18], um caso clínico é um caso que 

apresenta somente os achados clínicos compatíveis com a doença. 

Ou seja, uma descrição do quadro clínico de determinado paciente 

perante uma ou várias doenças.  

Com o objetivo de tornar a simulação mais interativa, alguns 

casos clínicos não apresentam descritas algumas informações 

importantes para que possa existir uma interação do usuário com o 

simulador. Isso também possibilita testes sobre o mesmo 

problema para pacientes com características distintas, 

possibilitando o aluno a visualizar o comportamento de diferentes 

drogas sobre diferentes organismos (Figura 2).

 

 
Figura 1.  Exemplo de apresentação de um caso clínico 
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Figura 2.  Exemplo de dados do paciente a serem preenchidos 

 

Após o usuário preencher as informações do paciente e selecionar 

a droga que se deseja simular, inicia-se um encadeamento de 

regras, o qual avalia as variáveis de entrada da simulação e retorna 

para o sistema a função da simulação que deve ser executada. 

Graficamente, a simulação é apresentada em forma de animações, 

as quais partem de uma apresentação de um tecido em sua visão 

macroscópica, visto a olho humano (Figura 3), e a aproximação 

desse tecido até chega ao nível molecular da droga e das células 

do organismo do paciente (Figura 4). Isso permite ao aluno, uma 

visualização mais ampla sobre os efeitos que ocorrem no interior 

do organismo. 

 
Figura 3.  Início da simulação – Visão macroscópica ao final da 

sensibilização da asma 

 

Ao final da simulação, o usuário é convidado a redigir um 

relatório sobre o que ele acabou de presenciar. Sendo que o 

professor pode utilizar esse relatório como forma de avaliação do 

estudante. 

5.1. Ontologia de representação 
Devido ao fato da metodologia utilizada ser baseada em 

ontologias, as quais visam à reutilização de uma ontologia já 

desenvolvida. Foi realizada uma revisão sistemática a fim de  

 

identificar quais ontologias eram utilizadas nas áreas da 

Farmacologia e da Química.  

Entre as ontologias, bases de dados e métodos de classificação 

encontrados estão as ontologias BioTop, ChEBI, ChemAxiom, 

CHEMINF, Foundation Model of Anatomy (FMA), Gene 

Ontology (GO), LiPro, Protein Ontology (PRO), PubChem e a 

SIO. Além de algumas ontologias criadas a partir de 

nomenclaturas e classificações feitas pela União Internacional de 

Química Pura e Aplicada (em inglês: International Union of Pure 

and Applied Chemistry, IUPAC) e pela Anatomic Therapeutic 

Chemical (ATC). 

Como a ATC foi o método de classificação e nomenclatura que 

melhor se adequa à necessidade desse trabalho, ela foi utilizada 

pois é a que melhor se aproxima da definição da ontologia a ser 

utilizada.  

 
Figura 4.  Simulação – Visão microscópica dos efeitos da droga 

Salbutamol 

 

5.2. Modelagem do conhecimento 
A modelagem do conhecimento do especialista é fundamental 

para um funcionamento adequado do sistema de simulação, 

principalmente no que tange uma melhor representatividade do 
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mundo real. Nas pesquisas e entrevistas realizadas, durante o 

desenvolvimento desse trabalho, foi observado que a maior parte 

do processo farmacodinâmico pode ser representada através de 

regras.  

Como algumas regras necessitam mais informações a respeito dos 

medicamentos e das características do paciente em questão, foram 

utilizadas as bulas de medicamentos, exemplos de casos clínicos 

presentes na literatura, consultas à base de drogas, à ontologia 

utilizada, a livros de referência como o de [22] e [16]. Além disso, 

a presença de um especialista nessa etapa foi fundamental, uma 

vez que este pôde responder dúvidas ou questionamentos sobre o 

material apresentado na literatura, além de auxiliar na definição de 

quais medicamentos seriam utilizados, seu apoio nas tomadas de 

decisões referentes ao projeto e na definição das regras e 

requisitos do sistema. 

Antes mesmo de modelar as regras de funcionamento do sistema, 

é importante modelar quais variáveis influenciam no resultado da 

simulação. [25] e [16] apresentam algumas variáveis que devem 

ser levadas em consideração, como idade, sexo, características 

físicas (altura, peso), pressão sanguínea, problemas hepáticos e 

renais, cardiopatias, gravidez, amamentação, alergias e 

tratamentos com outros medicamentos, entre outras.  

Porém, nem todas as variáveis citadas por [25] e [16] foram 

modeladas pois existem algumas que possuem interdependência 

entre elas e afetam a farmacocinética do medicamento, e não 

exclusivamente a farmacodinâmica, a qual é o objetivo desse 

trabalho. Essa delimitação foi feita pelos próprios especialistas da 

área. 

Baseado nas variáveis de entrada do sistema foi criada uma árvore 

de decisão para identificar quais variáveis são importantes para 

cada paciente e como as regras de interpretação dessas variáveis 

são encadeadas antes de entrar na simulação. 

Na árvore de decisão modelada foram levadas em consideração 13 

variáveis – sexo, idade, altura, peso, pressão arterial, gravidez, 

período de gestação, amamentação, tempo de amamentação, 

medicamento a ser administrado, modo de administração do 

medicamento, dose e unidade da dose; as quais possibilitam um 

total de 1.440 simulações diferentes. Sendo que 288 são para o 

sexo masculino e 1.152 para o sexo feminino, essa diferença se dá 

principalmente pelas variáveis gravidez e amamentação, que 

ocorrem apenas em pessoas do sexo feminino. 

Além dessa árvore que avalia as variáveis de entrada do sistema, 

foram encadeadas as regras com os efeitos dos medicamentos 

modelados. O fluxo de informações para cada medicamento foi 

criado utilizando as bulas dos medicamentos e descritivos da 

farmacodinâmica deles nas ontologias utilizadas e nos trabalhos 

de [22] e [16] 

Para apresentar as animações da simulação para o usuário, foram 

modeladas funções com o objetivo de efetuar os movimentos 

descritos em cada uma das regras, sendo assim, cada regra 

disparada no encadeamento, corresponde a uma função que é 

executada na apresentação da simulação. 

6. RESULTADOS 
Por ser um sistema web, foi registrado um domínio, no qual se 

encontra disponível o sistema - www.pharmexs.com.br. Este link 

foi utilizado para a divulgação do sistema para que os usuários o 

testassem e o avaliassem.  

Devido às férias antecipadas em função da Copa do Mundo, em 

algumas universidades nas quais o sistema seria avaliado, foi feito 

um levantamento com alguns mestrandos e bolsistas de iniciação 

científica das universidades UniCEUMA, UFRJ e FSMA, que 

atuam nas áreas da saúde. A divulgação foi feita pelos próprios 

especialistas da área, os quais pediram para seus orientandos e 

alunos para que eles utilizassem a ferramenta. Este levantamento 

foi feito no período de 5 de junho de 2014 a 18 de agosto de 2014. 

Através da utilização do Google Analytics, foi possível observar a 

utilização do site do sistema. Dentro do período de avaliação, 

foram registradas 217 sessões (uma sessão é o período que um 

usuário fica ativamente engajado no site), sendo que dessas, 137 

foram de usuários diferentes, em todas as seções foram geradas 

2.063 visualizações de página, gerando uma média de 9,51 

páginas acessadas por sessão com duração média de 6:53 minutos 

por sessão. Já a taxa de rejeição (visitas nas quais a pessoa sai do 

site na mesma da página de entrada, sem interagir com a página) 

no período foi de 25,81% e a percentagem de novas sessões 

(primeiras visitas) de 63,13%. 

Quanto às informações geográficas dos usuários, 208 sessões 

foram realizadas dentro do território nacional, 5 sessões nos 

Estados Unidos e 4 sessões na Inglaterra. No cenário nacional 

foram registradas 75 sessões no estado de Santa Catarina, 70 

sessões no estado do Rio de Janeiro, 40 sessões no estado do 

Maranhão, 12 sessões no estado do Paraná, 10 sessões no estado 

de São Paulo e 1 sessão no estado de Minas Gerais. Os acessos 

realizados fora do território nacionais se deram devido à 

internacionalização da ferramenta, ou seja, ela possui as páginas 

traduzidas para o inglês. 

Sobre as tecnologias utilizadas pelos usuários do sistema, 138 

sessões registraram a utilização do navegador Chrome, 46 sessões 

com o Firefox, 31 sessões com o Internet Explorer e 2 sessões 

com o Safari. Ainda dentro das tecnologias, 199 sessões foram 

registradas por desktops/notebooks, 17 sessões por dispositivos 

móveis e 1 por tablet. Esses acessos de diferentes plataformas e 

navegadores só foi possível graças a utilização de um design 

responsivo. 

Com a finalidade de avaliar a eficácia da ferramenta, foi feito um 

levantamento através de um questionário aos alunos que 

utilizaram o sistema. O questionário foi disponibilizado através de 

um menu disponível no site do sistema, porém, abrindo um link 

externo ao site, o que garante o anonimato dos respondentes. 

O sistema apresentou uma quantidade de 217 usuários diferentes 

que o acessaram, porém, nem todos responderam o questionário. 

Isso resultou um total de 65 respondentes.  

O questionário avaliado possuía três partes distintas, uma para 

traçar o perfil dos usuários do sistema, uma para avaliar a 

usabilidade do site e outra para avaliar a eficácia da simulação. 

Esse questionário foi elaborado com auxílio dos especialistas, os 

quais avaliaram e sugeriram as perguntas a serem realizadas. 

Na primeira parte, a identificação do perfil, se deu identificando 

quais os cursos em que os estudantes estavam matriculados 

(Figura 5), em qual o período o usuário estava (Figura 6), a 

disciplina que ele estava cursando (Figura 7) e se era a primeira 

vez que ele assistia àquela disciplina. 

Sobre os cursos 82% dos respondentes falaram estar fazendo 

Farmácia (51 respondentes), 6% Medicina (4 respondentes), 5% 

Enfermagem (3 respondentes), 3% Fisioterapia (2 respondentes), 

3% Odontologia (2 respondente), 3% Biomedicina (2 
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respondentes) e 2% Mestrado em Biologia Parasitária (1 

respondente). Sobre o período em que estavam 25% dos 

respondentes (16) estavam cursando o nono período, 18% dos 

respondentes (12) serem formados, 18% (12) cursavam o décimo 

período, 8% (5) o oitavo período, 6% (4) o sexto período, 6% (4) 

o décimo primeiro período e 21% (12) cursavam os demais 

períodos. Sobre o curso, todos os que se disseram formados eram 

o mestrandos, apenas um único respondente afirmou estar 

cursando uma pós-graduação. 

 
Figura 5.  Perguntas questionário – Qual curso 

 

 
Figura 6.  Perguntas questionário – Qual período 

 

Quanto à disciplina que estavam cursando, 52% dos respondentes 

(34) cursavam a disciplina de Controle Biológico de 

Medicamentos, 31% (20 respondentes) estavam cursando a 

disciplina de Farmacologia, 8% (5) se disseram não estar cursando 

nenhuma disciplina, destes, todos já eram formados; 3% (2) 

estavam na disciplina de Química Farmacêutica, 3% (2) faziam 

Toxicologia, 2% (1) cursava Imunologia e 2% (1) estava na 

disciplina de Bioquímica. 

Sobre ser a primeira vez realizando a disciplina, 91% (59) 

afirmaram ser a primeira vez e 9% (6) afirmaram não ser a 

primeira vez, os quais preferiram não responder sobre o motivo de 

ter repetido. Porém, conforme apresentado pelo questionário, os 

mesmos usuários que disseram não estar cursando nenhuma 

disciplina, disseram também não ser a primeira vez que a fazem. 

A segunda parte do questionário possuía perguntas referentes à 

usabilidade do site. Nessa parte os usuários eram questionados 

sobre a navegabilidade e usabilidade do site, se eles precisaram 

utilizar o manual do sistema, se o site esclareceu alguns conceitos 

abstratos e também solicitava uma avaliação quanto à satisfação 

ao site (Figura 8). 

Sobre a navegabilidade e usabilidade do site do sistema, 91% dos 

respondentes (59) afirmaram que o site propiciou uma navegação 

dinâmica e simples, já 9% (6) afirmaram que o site não propiciou 

isto. A utilização do manual do usuário também foi avaliada e 

82% (53) afirmaram não ter utilizado o manual nenhuma vez e 

18% (12) afirmaram a necessidade da sua utilização de pelo 

menos uma vez. Segundo a definição de interface ergonômica 

utilizada, estes dados confirmam a ergonomia do sistema 

desenvolvido, pois a maioria dos usuários do sistema não precisou 

utilizar o manual para realizar suas tarefas. 

 
Figura 7.  Perguntas questionário – Qual disciplina cursava 

 

 
Figura 8.  Perguntas questionário – Satisfação com o site 

 

Sobre o esclarecimento dos conceitos farmacodinâmicos 

envolvidos,  98% (64) dizem ter esclarecido alguns conceitos e 

apenas 2% (1) dizem que não foi o suficiente para o 

esclarecimento. Já sobre a satisfação com o site, em uma escala de 

1 a 10, o site recebeu avaliação média de 8,36 pontos, sendo que 

17% dos respondentes (11) deram nota 10, outros 29% (19) 

atribuíram nota 9, 34% (22) atribuíram nota 8, 14% (9) nota 7 e 

6% (4) nota 6. 

Já a terceira parte do questionário avaliava a simulação 

propriamente dita. Nessa parte os usuários eram questionados 

sobre: a clareza dos casos clínicos, a quantidade de drogas 

modeladas, o detalhamento dos conceitos, o entendimento das 

cascatas de sinalização, o entendimento dos efeitos 

farmacodinâmicos do medicamento, a satisfação do usuário 

quanto à simulação e o quanto a simulação facilitou a redação do 

relatório final. 

O entendimento dos casos clínicos e das informações necessárias 

sobre os pacientes é essencial para que o aluno entenda o motivo 

dele estar realizando aquela simulação e também facilita o 

entendimento do que a simulação está tentando demonstrar. Por 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

255

este motivo, os usuários foram questionários sobre a clareza dos 

casos clínicos e se as informações dos pacientes foram suficientes. 

Sobre a clareza dos casos clínicos 94% (61) dizem estarem claros 

e apenas 6% (4) afirmou que os casos clínicos não ficaram claros 

o suficiente. Já sobre as informações dos pacientes para o caso 

clínico, 86% (56) dizem ser suficientes e 14% (9) dizem não ser 

suficientes. O questionário não solicitava sugestões sobre outras 

variáveis do paciente que seria importante para a simulação.  

Sobre a quantidade de drogas modeladas, 91% (59) afirmaram ser 

suficiente para tratar o paciente e apenas 9% (6) dizem não ser 

suficiente. Já sobre a simulação auxiliar no entendimento sobre a 

sensibilização da asma e o entendimento das cascatas de 

sinalização, 88% (57) afirmam ter facilitado e apenas 12% (8) 

dizem não ter facilitado. 

Para facilitar o entendimento do que é simulado, o sistema possui 

um campo onde são descritos os eventos. Segundo os especialistas 

envolvidos, essa descrição dos eventos facilita o usuário no 

entendimento das cascatas de sinalizações envolvidas. Sendo 

assim, os usuários foram questionados sobre o detalhamento 

desses eventos. Nessa pergunta, 89% dos respondentes (58) 

disseram estar bem detalhados e 11% (7) dizem não estar bem 

detalhado. Já sobre o entendimento dos efeitos do medicamento 

no organismo, 95% (62) disseram ter facilitado e apenas 5% (3) 

disseram não ter facilitado o entendimento dos efeitos. 

Na avaliação da satisfação com a simulação em si, 22% dos 

respondentes (14) deram nota 10 (totalmente satisfeito), 28% (18) 

deram nota 9, outros 34% (22) respondentes atribuíram nota 8, 

outros 11% (7) deram nota 7, 5% (3) deram nota 6 e 2% (1) 

atribuíram nota 5. Isso mostra a satisfação dos usuários em 

relação à simulação, pois nota média obtida foi de 8,46. 

 
Figura 9.  Perguntas questionário – Satisfação com a simulação 

 

Como ao final da simulação os usuários eram convidados a relatar 

o que acabaram de observar, eles foram questionados sobre o 

quanto a simulação facilitou essa redação, sendo que essa 

pergunta o usuário indicaria por meio de um intervalo entre 1 

(nenhuma contribuição) e 10 (suma importância). Nessa pergunta 

18% dos respondentes (12) dizem que a simulação foi de suma 

importância para a redação, atribuindo nota máxima (nota 10), 

25% (16) deram nota 9, 34% (22) nota 8, 12% (8) nota 7, 6% (4) 

atribuíram nota 6, 3% (2) atribuíram nota 5 e 2% (1) nota 4. Aqui 

já é possível observar uma grande variação nas notas recebidas, 

contudo, mesmo existindo notas que variaram entre 4 e 10, a 

média das notas resultou uma nota consideravelmente alta, 8,21. 

 
Figura 10.  Perguntas questionário – Quanto a simulação 

facilitou a redação do relatório 

 

7. CONCLUSÕES 
Este artigo apresenta um sistema inteligente desenvolvido para 

auxiliar no ensino e aprendizagem em farmacologia. Para 

identificar o problema dos alunos, aplicado um questionário em 

turmas no Centro de Ciência da Saúde (CCS) da Universidade do 

Vale do Itajaí.  

Com o questionário aplicado, foi possível observar que a maioria 

dos alunos afirma a necessidade de um software de computação 

para auxiliar no ensino/aprendizagem devido ao uso de conceitos 

abstratos e difíceis de serem visualizados no mundo real e também 

de imaginá-los. Além disso, a pesquisa foi fundamental para 

definição da arquitetura utilizada, pois como 84,6% dos alunos 

utilizam material disponível na internet, o sistema desenvolvido 

foi um sistema Web. 

Para o desenvolvimento desse projeto foram estudadas diversas 

metodologias, como nenhuma se enquadrava na necessidade desse 

projeto, foi proposta uma nova metodologia. Essa nova 

metodologia se preocupa com o desenvolvimento de sistemas 

inteligentes voltados à redução de abstração de conceitos, pois sua 

ideia é utilizar uma ontologia para auxiliar nessa redução da 

abstração. 

Após o desenvolvimento do sistema, ele foi avaliado por 

estudantes de mestrado e de iniciação científica das universidades 

UniCEUMA, UFRJ e FSMA, que atuam nas áreas da saúde. O 

período de avaliação foi de 5 de junho de 2014 a 18 de agosto de 

2014. 

Com base nos dados obtidos do Google Analytics e do 

questionário de avaliação, percebe-se que nem todas as pessoas 

que utilizaram o sistema responderam o questionário. Isso pode 

ter ocorrido devido à pressa dos usuários ao utilizar o sistema, 

negligência ao responder o questionário ou até mesmo a falta de 

interesse no uso da ferramenta. Porém, com base nos 

questionários avaliados é possível observar que mais da metade 

dos respondentes afirmam que a organização do site possibilitou 

uma navegação dinâmica e fácil, o que significa uma boa 

ergonomia e usabilidade; e a simulação desenvolvida auxiliou no 

entendimento dos conceitos envolvidos.  

Em uma escala entre 1 e 10, o site recebeu avaliação média de 

8,36 pontos, quanto à avaliação da simulação, a média obtida foi 

de 8,46 pontos. Porém, a avaliação referente à facilitação na 

elaboração do relatório, a média obtida foi de 8,21 pontos. Com 

isso, pode-se concluir que o sistema foi bem avaliado pelos 

estudantes que o utilizaram, e também auxilia na comprovação de 
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que o uso de um simulador é capaz de reduzir o nível de abstração 

de alguns conceitos. 

Como trabalhos futuros, é importante a ampliação dessa 

ferramenta desenvolvida, tratando diversos tipos de doença, e não 

apenas a asma; modelar diferentes medicamentos e criar 

animações tridimensionais para facilitar ainda mais a visualização 

do usuário.  

Além disso, a ferramenta aqui apresentada tem seu foco apenas na 

farmacodinâmica dos medicamentos no organismo, ampliar essa 

ferramenta apresentando a farmacocinética também, auxiliaria 

ainda mais os estudantes nos conceitos abstratos, pois permite a 

visualização de como o medicamento foi absorvido, transportado, 

transformado e excretado do organismo. 
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ABSTRACT 
This paper aims to present a report about the algorithmic teaching 

process and basic programming notions using Educational 

Robotics as a mechanical-motor learning tool in the context 

comprised of elementary school students.These are basic 

concepts, however well contextualized in their levels of difficulty 

and complexity.The survey was made with two groups of 

students, in which it was used: applications and programming 

languages appropriate to the defined age range, as well as an open 

source hardware platform: Arduino, the latter being the 

component automaton mediator of learning.For this work, 

questionnaires were elaborated and a lecture note with the 

proposed challenge.In addition, there were the crafting of the 

robotic unit (robot vehicle). We conclude that the medium used 

(robotic set) and the instruments applied to the teaching of 

algorithm not only catalyzed the students, but an intensive wish 

was instigated – protecting their cognitive limits – to find out for 

themselves logical-algorithmic solutions to the range of problems 

faced by them, that can be also applied to other educational 

segments. 

RESUMO 
O presente trabalho tem por intuito apresentar o relato do 

processo de ensino algorítmico e algumas noções iniciais de 

programação, utilizando a Robótica Educativa como instrumento 

de aprendizagem mecânico-motora, no âmbito compreendido por 

estudantes do Ensino Fundamental. Conceitos estes básicos, 

contudo bem contextualizados nos seus níveis de dificuldade e 

complexidade. A pesquisa foi elaborada com um grupo de alunos, 

nos quais se utilizou: aplicativo e linguagem de programação 

apropriadamente elaborada para a faixa etária delimitada; como 

também uma plataforma de hardware livre: Arduino, este último 

sendo o componente autômato mediador do aprendizado. Para 

este trabalho, elaboraram-se questionários e uma nota de aula com 

um desafio proposto. Soma-se, ainda, a confecção de uma unidade 

robotizada (robô veículo). Conclui-se que o meio utilizado 

(conjunto autômato) e os instrumentos aplicados no ensino de 

algoritmo não apenas catalisaram, como também instigaram nos 

alunos o desejo – resguardados os seus limites cognitivos – de 

sozinhos descobrirem soluções lógico-algorítmicas para o 

universo de problemas por eles enfrentados, fazendo com que 

possam aplicá-las em outros segmentos educacionais. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.2 [Computers And Education]: Computer and Information 

Science Education - Computer science education, Curriculum, 

Information systems education, Literacy, Self-assessment 

TermosGerais 
Algorithms,Design, Experimentation, Human Factors 

Keywords 
Algorithm, Design, Programming, Programming Language, 

Robotics, Educational Robotics 

Palavras Chaves 
Algoritmo, Programação, Design, Linguagem de Programação, 

Robótica, Robótica Educacional. 

1. INTRODUÇÃO 
Na atual sociedade da informação, conjectura-se que toda e 

qualquer nova tecnologia deve ser absorvida na medida em que se 

torna acessível. Contudo, para um ideal manuseio de tais ‘novas 

tecnologias’, são necessários cidadãos aptos a compreendê-las. 

Por esta razão, sempre que se discutem fórmulas para melhorar os 

níveis de qualidade de vida da sociedade, a importância da 

educação estará presente. Conforme Coutinho [1]: é preciso 

definir que tipo de pessoa a sociedade e a escola pretendem 

formar. Neste contexto, é preciso estar consciente da importância 

e da seriedade da tecnologia educacional. De nada adianta 

introduzir novos e sofisticados hardwares e softwares se o 

significado daquilo que se propõem a ensinar permanece sem 
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sentido para o dia-a-dia do aluno. É fundamental que todos os 

profissionais das Escolas, Faculdades e Universidades tenham 

consciência da importância das tecnologias no desenvolvimento 

intelectual (e.g. matemático, lógico etc.) dos nossos estudantes, 

para juntos proporem saídas, apontarem metas e, posteriormente, 

atingirem estes objetivos. Para tanto, a lógica algorítmica, a 

programação semi-empírica, as ferramentas da Robótica 

Educativa e as tecnologias móveis (sistemas operacionais, 

aplicativos e dispositivos) são algumas destas propostas que 

começam a convergir para os diversos ambientes de ensino. Desta 

forma, o presente trabalho apresenta uma proposta de uso de 

Robótica Educativa baseada em Tecnologias Livres para uso no 

Ensino Fundamental.  

O trabalho está dividido em cinco partes, sendo a primeira 

contextualização do trabalho – introdução –; a segunda, a 

proposta da pesquisa (Arquitetura Marvin); a terceira o Estudo de 

Caso; a quarta o Resultados; como a quinta parte as Conclusões. 

2. ARQUITETURA MARVIN 
Nos últimos anos tem-se discutido bastante a importância do 

ensino de programação em escolas de Educação Básica e 

Fundamental. No início do ano de 2013, um vídeo da ONG 

CODE.ORG[2], foi divulgado com algumas personalidades como 

Mark Zuckerberg e Bill Gates defendendo o ensino de linguagem 

de programação de forma simples e intuitiva, afirmando inclusive 

que esta deveria estar do lado de matérias tradicionais como 

matemática, biologia e física. Foi com este objetivo que se 

desenvolveu o Projeto Mobile AutonomousRobotVehicle for 

Indoor Navigation1(MARVIN). Trata-se de um sistema formado 

por hardware e softwarelivres, para ensino de programação e 

raciocínio algorítmico para estudantes do ensino fundamental. 

Tendo como referência o projeto PRIMO.IO[3], de hardware livre 

e sua interface tangível de programação, o MARVIN segue a 

mesma temática associando em conjunto a iniciativa do projeto 

CODE.ORG, para o fomentar, estimular e divulgar o ensino de 

programação e lógica de programação direcionado para crianças e 

adolescentes. 

A relevância para se ensinar linguagem e lógica de programação 

nas escolas de Educação Básica e Fundamental está relacionada 

ao melhoramento da capacidade cognitiva, o que contribui 

significativamente para o aperfeiçoamento do raciocínio lógico 

dos estudantes. O exercício de programar se constitui no 

desenvolvimento de uma solução para um determinado problema, 

exigindo, muitas vezes, o uso de várias habilidades cognitivas, 

como lógica e geometria, para decompor este problema, caso ele 

seja complexo, em partes menores e criar possíveis soluções. 

Para o aprendizado de lógica de programação no ensino 

fundamental é necessário adotar ferramentas lúdicas e intuitivas 

que não torne o aprendizado moroso, enfadonho e cansativo. 

Além disso, um dos grandes desafios tem sido a inclusão de 

tecnologias no dia-a-dia das escolas, pois é necessário que se 

aproveite bem os recursos multimídia que um tabletou um 

computador oferecem. Não se pode, por exemplo, utilizar 

ferramentas tecnológicas apenas em substituição a cadernos para 

apenas anotar o que for dito pelo professor em sala de aula. 

Segundo Oliveira, Diana, et al.,[4]apudPapert[5], utilizar robôs 

como instrumentos educativos oferece inúmeras vantagens, pois 

                                                                 

1Veículo Robô Móvel Autônomo para Navegação em Interiores 

os robôs são objetos tridimensionais que se movem no tempo e 

espaço, sendo capazes de simular comportamentos humanos e 

animais. Dessa maneira, os estudantes aprendem mais rápido do 

que quando lidam com fórmulas abstratas, que não demonstram 

uma aplicação prática. A atração que crianças e jovens tem pelos 

robôs permite que explorem os campos da engenharia e ciências 

exatas por meio desses "brinquedos inteligentes" numa 

perspectiva "engraçada" Oliveira, Diana, et al.,[4]apudPapert[5]. 

2.1. Principais componentes de hardware 
Para confecção do veículo foi selecionada uma placa Arduino 

UNO, de acordo com a Figura 1, tendo como principal elemento o 

microcontrolador ATMega 328, um chassi constituído por dois 

motores de corrente continua, uma ponte H (para manipulação dos 

motores) e um módulo Bluetooth, para comunicação. Além de 

duas fontes de energia, uma para sustentar a placa Arduino e outra 

para a ponte H. A implementação, teste e execução da codificação 

foi realizada somente na IDE Arduino nativa da própria placa 

Arduino, não havendo a necessidade de importação de demais 

bibliotecas além das necessárias para o controle e manipulação 

dos motores e módulo Bluetooth. 

 
Figura 1 - Arduino UNO 

 

Com isso, foi desenvolvida uma interface de comandos que se 

comunica com um veículo robotizado desenvolvido na plataforma 

Arduino (Figura 2). 

 

Figura 2 – MARVIN I comArduino 
 

A escolha do Arduino para o desenvolvimento do veículo 

robotizado deu-se, principalmente, em virtude do barateamento 

dessa tecnologia se comparada com outras, tais como o LEGO[6] 

ou MODELIX[7]. Em virtude disso, o custo do produto final 
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estaria bem mais acessível às escolas de Educação Básica e 

Fundamental. 

2.2. Principais componentes de software 
O recurso conta com uma interface voltada para o público jovem, 

por isso foi importante a criação de uma identidade visual 

divertida, mas ao mesmo tempo sóbria, já que trata-se de um 

dispositivo desenvolvido para práticas educacionais. Tornar as 

fontes de aquisição de conhecimento cada vez mais agradáveis 

para os usuários é um desafio. Como explica Júlio Miguel da 

Costa Pinto: “É necessário motivar os utilizadores, não só 

proporcionando portais fiáveis e eficientes, como também 

conquistando a sua confiança, o que pode ser conseguido através 

de um compromisso concertado entre a simplicidade, a 

originalidade e a criatividade.” Além disso, fala-se da importância 

da usabilidade e da experiência do usuário como fatores chave 

para o sucesso dessas interfaces: “A usabilidade das interfaces em 

projetos educacionais dirigidos a jovens constitui um fator 

fundamental para a utilização efetiva dos portais que suportam 

esses mesmo projetos: se o utilizador não conseguir concretizar as 

ações a que se propõe e que são oferecidas [...] em tempo útil, 

sentir-se-á derrotado, o que o levará a orientar-se para outro 

local”[8]. 

Para a construção da interface de comunicação foi utilizada a 

plataforma PhoneGap, pois este framework é voltado para a 

criação de aplicativos móveis multiplataforma utilizando HTML, 

CSS e Javascript. Assim, a aplicação irá funcionar em diferentes 

sistemas operacionais, tais como Android, iOS, Windows Phone, 

BlackBerry e outros, permitindo criar um código base comum que 

funcione nestes diferentes sistemas. A escolha da ferramenta se 

deu a partir de análise dos artigos[9] e [10], onde se percebeu que 

as tecnologias Web seriam as mais adequadas para o cenário de 

aplicação, por sua facilidade de adequação a diferentes 

dispositivos. Devido a esta escolha, foi utilizado o node.js 

também, que é um interpretador de código Javascript que 

funciona do lado do servidor, contribuindo para aumentar a 

escalabilidade das aplicações, o que permite dezenas de conexões 

simultâneas. Os testes do sistema foram realizados no emulador 

do Sistema OperacionalAndroid, pois assim era possível emular o 

funcionamento do aplicativo antes mesmo de instalá-lo em um 

dispositivo móvel real. 

A interface do aplicativo se divide em duas telas. A primeira 

(Figura 3) tem o objetivo de apresentar o sistema ao usuário. A 

segunda (Figura 4) é o espaço onde o estudante realizará 

atividades para a manipulação do veículo. O objetivo do 

aplicativo é que as peças do lado direito da Figura 4 sejam 

colocadas no painel de encaixe, formando uma trilha, conforme o 

caminho que se queira que o carro siga. Os comandos 

apresentados são: 

• Seguir em frente; 

• Dar a ré; 

• Dobrar à direita; 

• Dobrar à esquerda; 

• Parar; 

• Girar 90 graus. 

 
Figura 3 – Início da aplicação MARVIN 

 

 
Figura 4 – Tela de comandos de realização das ações 

 

A interface segue as diretrizes do flat design[11], um conceito que 

vem sendo bastante difundido e que defende a simplicidade, a 

clareza e a eficiência nos recursos gráficos desenvolvidos, visando 

principalmente a funcionalidade, em detrimento a detalhes 

supérfluos que podem acabar por induzir o usuário ao erro na 

interação com o produto. Para isso, é preciso livrar-se de texturas, 

gradientes, sombras e bordas, deixando assim os elementos de tela 

planos e menos realistas. O oposto do flat design é o 

skeumorfismo, que, de acordo com Hugo Pizaia, “é um ornamento 

físico, desenho ou técnica sobre um objeto feito para se parecer 

com outro material ou técnica. [...] A grande vantagem da estética 

realista é a melhora na usabilidade, as metáforas visuais e os 

modelos mentais já são familiares ao usuário.”[12] 

Os ícones seguiram este mesmo estilo de design, mostrando 

elegância, clareza e objetividade em seu funcionamento, sendo 

arranjados em posições estratégicas, tendo como objetivo uma 

utilização adequada por parte do público alvo. Evitou-se ao 

máximo a utilização de texto nos ícones, pois partiu-se de um 

pressuposto mais lúdico, visando o público alvo que é composto 

por crianças e jovens do ensino fundamental. No painel de 

encaixe, localizado no canto inferior da tela, foi utilizada uma 

referência ao quebra-cabeça, um brinquedo já conhecido do 

público infantil, o que facilitou no entendimento dos usuários de 

que as peças se encaixam para formar comandos a serem 

executados pelo recurso físico.  

Além da aparência, foi essencial que se proporcionasse uma 

experiência agradável ao usuário, o que se tornou algo ainda mais 

complicado devido ao fato de que o recurso seria utilizado numa 

plataforma mobile, onde o espaço é significantemente mais 

escasso em relação a diversas outras plataformas. Devido ao 

pouco espaço de interação do usuário com a plataforma, é 

importante que se evite a indução ao erro, já que nos dispositivos 
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mobile a interação se dá de forma mais direta, graças às telas com 

recursos touchscreen, por isso, a simplicidade, foi um dos fatores 

determinantes no desenvolvimento. 

A comunicação entre a interface e o carro em Arduino deu-se 

através da tecnologia Bluetooth. Assim, o Bluetooth do 

dispositivo móvel é sincronizado com o do Arduino. Logo após 

estabelecida a conexão, os comandos de movimento são enviados 

por meio de cada peça do dispositivo à porta serial do Arduino, o 

que faz com que o carro reconheça e execute cada ordem, 

trilhando o caminho determinado pelo usuário. 

Desta forma, é possível desenvolver atividades de raciocínio 

lógico com crianças da fase inicial do fundamental, fazendo-as 

pensar em uma maneira de montar uma trilha específica 

delimitada pelo professor em sala de aula, por exemplo. 

Planeja-se ainda acoplar uma câmera ao carrinho para que se 

possa visualizar as imagens através da interface, assim será 

possível filmar e visualizar o ambiente por onde o carro passar. 

Além disso, deseja-se também colocar sensores (e.g. sensores de 

luz, presença, cor) e laços de repetição na interface. 

3. ESTUDO DE CASO 
O ambiente em que se desenvolveu o estudo foi delimitado a uma 

sala intitulada por “Sala de Projetos”, contendo computadores 

tipo PC, lousa eletrônica e um projetor, além de tablets do modelo 

Samsung. A escola escolhida atende exclusivamente alunos do 

Ensino Fundamental I (2º ao 4º ano) e Ensino Fundamental II (5º 

ao 9º ano). Este laboratório possui capacidade para vinte e cinco 

alunos, número este sendo o máximo de cada turma. Como 

público específico para o estudo, foi escolhido um grupo de 

quinze alunos de tempo integral, isto é, alunos que permanecem 

manhã e tarde na escola. A aula foi realizada integralmente na 

Sala de Projetos. Para o plano de aula, estruturou-se o seguinte 

roteiro: acolhida dos alunos, explanação sobre a tarefa que seria 

realizada, apresentação do ambiente de programação (linguagem e 

tablet), exposição do veículo e demonstração do seu 

funcionamento. Por fim, foi proposta a questão-desafio e, 

posteriormente, o preenchimento de um questionário. No 

encontro, foi descrito somente elementos básicos de programação, 

focando essencialmente conceitos sequenciais, sendo 

respectivamente: para direita, para esquerda, para frente, para trás, 

parar e girar. O tempo de aula se limitava a 90 minutos e cada 

grupo de alunos permanecia somente com um tablet, havendo, 

portanto, pares ou grupos de três membros.  

3.1. Instrumentos utilizados no experimento 
No presente trabalho, os seguintes instrumentos foram utilizados 

como ferramentas: 1) questionário pós-avaliativo, 2) linguagem de 

programação customizada, 3)kit robótico livre Arduino e 4) nota 

de aula.  

3.1.1. Questionário pós-avaliativo 
Os questionários foram aplicados após a atividade. O grupo de 

estudo mostrou-se sempre solícito para responder às indagações. O 

procedimento de perguntar sobre o assunto estudado mostrou-se 

bastante satisfatório, pois cada agente, espontaneamente, 

expressava-se através de palavras sem rodeios, indo sempre direto 

ao contexto da questão feita. 

3.1.2. Linguagem de programação customizada 
Através do aplicativo desenvolvido no ambiente Android e sua 

respectiva linguagem de programação, foi possível realizar o 

experimento sem maiores empecilhos. É importante ressaltar a 

sempre presente referência da linguagem Logo, contida 

implicitamente no ambiente do aplicativo trabalhado.  

3.1.3. Kit robótico livre Arduino 
O conjunto de hardware livre Arduino foi pedra fundamental para 

o trabalho de implementação, prototipagem, teste e resolução dos 

algoritmos para a questão-desafio. Com o veículo programável, 

cada grupo se propunha a descrever soluções, empregando 

algoritmos descritos apenas textualmente ou figurativamente. De 

quando em quando, apropriando-se de soluções de outros grupos 

e aperfeiçoando suas próprias soluções os alunos conseguiam 

associar partes de ideias distintas e descobrir se aquele resultado 

era viável ou carente de mais lógica; ou ainda, pediam mais 

funcionalidades ao autômato para dar vazão a algumas respostas 

adotadas. Um aspecto importante vivenciado durante cada tarefa 

foi a espontaneidade dos participantes na troca dos “códigos-fonte 

codificado”.  

3.1.4. Nota de Aula 
A nota de aula (instrumento tradicional) mostrou-se como 

elemento somador dos conceitos aprendidos diretamente pelos 

estudantes.  

A frente de todos esses instrumentos, o feedback das consultas e 

as soluções lógico-algorítmicas encontradas apresentou–se repleto 

de reveses, principalmente quando se tratava da interpretação por 

alunos de Ensino Fundamental. Frequentemente, rompiam-se 

digressões dos princípios apresentados, com reflexões por parte de 

todos (alunos e instrutor) sobre essa, aquela ou aquela outra 

solução, permitindo-se, naquele instante, a inserção de novos 

elementos conceituais. Em tais oportunidades, solicitava-se uma 

descrição narrativa daquilo que se buscava falar, retornando em 

seguida ao cronograma estabelecido no início da aula. Os 

instrumentos apresentados não são por si a solução para todos os 

entraves que coexistem em uma sala de aula ou em um laboratório 

tecnológico, tampouco se pretende torná-los ferramentas 

ortodoxas para esse ou aquele exemplo. Deseja-se, com eles, uma 

maior flexibilidade quanto ao leque de alternativas para o ensino 

de algoritmo, lógica de programação e linguagem de 

programação. Como bem caracteriza Dim e Rocha[13]: 

Disciplinas onde o raciocínio lógico é um fator de grande 

importância, como as que tratam de algoritmos, por exemplo, são 

encontradas desde os primeiros semestres em cursos superiores de 

computação, e cursá-las com bom aproveitamento tem sido um 

desafio para os acadêmicos, que enfrentam dificuldades de 

aprendizagem. 

3.2. Nota de aula: Questão-Desafio 
Para a aplicação dessa tarefa foi selecionado um dos desafios que 

compõem o Torneio Juvenil de Robótica (TJR), intitulado: 

Viagem ao Centro da Terra. Em seu Manual de Arbitragem é 

definido como sendo[14]: um desafio típico para um robô 

autônomo de exploração que tenha, como percurso, um caminho 

limitado lateralmente, cujo desenho componha um cenário 

previamente conhecido. Na atividade o robô deve percorrer o 

caminho (ida de volta) apresentado na Figura 5; no percurso há 

diversos obstáculos e o grau de complexidade pode evoluir 
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gradativamente para cada nível educativo. Além da nota de aula, 

foi impresso uma arena com o mesmo layout do gabarito, isto é, 

com o percurso que deveria ser realizado, contudo de maiores 

dimensões. A arena foi disposta por sobre uma mesa, de tal 

maneira que todos pudessem propor conclusões sobre qual 

estratégia deveria ser tomada para a solução do experimento.  

 
Figura 5 - Desafio TJR 

 

 

Figura 6 – Gabarito 

 

No experimento da Sala de Projetos foi entregue aos alunos um 

gabarito segmentado, Figura 6, no qual cada espaço 

corresponderia respectivamente a um comando da linguagem de 

programação definida no aplicativo. Com o gabarito, o aplicativo 

e o robô, os pares de alunos divididos em equipes propuseram 

soluções em um tempo delimitado de 5 a 10 minutos. Depois de 

decorrido o tempo, ocorreu à troca de equipe e nova codificação 

foi realizada. 

3.3. Relato da Questão-Desafio 
A atividade “Viagem ao Centro da Terra” dividiu-se em três 

outras tarefas, sendo:  

• Tarefa A: percorrer o caminho delimitado, sem obstáculo, ida 

e volta; 

• Tarefa B: percorrer o caminho delimitado, com obstáculo, ida 

e volta; 

• Tarefa C: percorrer o caminho delimitado, com obstáculos, 

instruindo o veículo com o menor número de comandos. 

Nas três tarefas, os conceitos de sequência de comandos foram 

essenciais para solução de cada desafio proposto. Com isso, os 

princípios trabalhados abriram espaço para a compreensão de 

estruturas sequenciais de programação. A aplicação da folha com 

o gabarito do percurso demonstrou ser uma solução assertiva, nela 

teria que ser descrita toda a sequência de comandos para resolver 

o problema. Desta forma, o desafio e a compreensão deste foram 

documentados e discutidos posteriormente com os participantes.  

Tendo em vista a total liberdade de manuseio das ferramentas 

(software e hardware) disponibilizadas para os alunos, 

inicialmente adotou-se a seguinte estratégia: os participantes 

foram deixados livres para tentarem compreenderem os comandos 

básicos apresentados. Com essa abordagem, os princípios de 

lateralidade, direcionamento, espaço e lógica sequencial foram 

introduzidos. 

Na tarefa A, observou-se que os alunos não compreendiam, no 

primeiro momento, o correto direcionamento do deslocamento, 

visto que na Figura 7 e Figura 8 temos as soluções adotadas por 

dois grupos. Na Figura 9, temos uma proposta de solução adotada. 

É perceptível a limitação inicial no que se refere aos conceitos de 

lateralidade, espaço e direcionamento do movimento, contudo as 

instruções escolhidas na aplicação foram corretas.  

 

 

Figura 7 – Grupo A 
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Figura 8 – Grupo A 

 

 

Figura 9 – Possível solução 

 

Na tarefa B, verificou-se a interação dos vários membros em 

propor soluções advindas de duas abordadas, sendo:  

I - do algoritmo para robô: os alunos realizaram vários testes 

seguindo o princípio do Ciclo de Aprendizado. Este encontra-se 

como referencial teórico da linguagem Logo, de acordo com 

estudo do Instituto de Artes da UNICAMP[15], conforme Figura 

10. 

 

Figura 10 – Ciclo de Aprendizado 

 

Uma substancial quantidade de “códigos” foi gerada pelos grupos. 

Alguns resultados exóticos foram observados, outros tantos foram 

descartados voluntariamente pelos participantes, ficando bastante 

reduzido o número de soluções viáveis. Contudo a assimilação 

das instruções e a concatenação das mesmas foram absorvidas sem 

maiores dificuldades.  

II - do robô para algoritmo: nesta tarefa, foi exigido o 

reconhecimento do percurso manualmente. Com o veículo nas 

mãos, os alunos simularam o deslocamento do robô na folha de 

atividade. Com essa sistemática ficaram mais claras as soluções 

para ultrapassar o obstáculo, o contorno necessário e o correto 

retorno. Com essas práticas, a noção de tratamento de erros ficou 

mais evidente para os alunos, os mesmos descobriram que o 

“erro” faz parte do desafio apresentado, que, quanto menos 

existirem “erros”, mais estarão perto da solução. Todavia, sempre 

haverá algo para ser corrigido ou até mesmo melhorado. Em 

conformidade com o Ciclo de Aprendizagem, a face de Depuração 

se consolidou efetivamente e cada grupo começou um processo de 

mensuração das ideias postas no gabarito e dispostas no 

aplicativo. Observou-se uma ascendência na formulação no que se 

refere à ordenação das instruções, visto que os alunos 

verbalizaram as seguintes frases: “que mais posso fazer com ele?”, 

“tem como fazer ele sempre rodar [girar]?”, “quantos 

quadradinhos [instruções] posso colocar?”, neste contexto os 

participantes já conseguiam opinar sobre as respostas dos outros 

grupos. Importante notar que cada elemento foi denotado com 

nomes distintos, tais como: “bloquinhos”, “quadradinhos”, “setas” 

e “flechas”, formalizando as frases no conjunto das práticas de 

programação. É plausível a seguinte afirmação: “não importa o 

formato ou o instrumento, desde que sejam ambientados 

corretamente, conceitos complexos de programação, eletrônica e 

robótica podem e devem ser aplicados a alunos do Ensino 

Fundamental sem restrições”.  

Na tarefa C, utilizando o mesmo método da tarefa B–II, os alunos 

optaram por contar e anotar os comandos necessários, contudo a 

quantidade de comandos exigidos seria a menor possível. A 

sequência de instruções foi dessa forma “otimizada”, o grupo 

compreendeu que poderia melhorar os códigos se praticassem um 

maior número de vezes. Com esta última tarefa, deixou-se aberta a 

possibilidade de outras instruções serem inseridas no robô.  

Por fim, obteve-se uma quantidade ótima de algoritmos elegíveis, 

contudo não excelente, em vista da maturidade lógica 

programável dos alunos. Ao passo que a curva de aprendizagem, 

antes sinuosa nas primeiras tarefas, posteriormente mostrou-se 

linear e ascendente, consolidando a ideia de que a robótica se 
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apresenta como instrumento de excelência para a absorção de 

problemas lógicos e computacionais. 

É possível notar que as práticas que trabalhem conceitos de 

Algoritmo como método de solução para problemas diversificados 

como: formas, compreensão espacial, movimento, etc., devem 

espelhar a evolução cognitiva de cada grupo e/ou alunos. Assim, o 

trabalho de ensinar Algoritmo para a Educação Fundamental, na 

verdade, pode ser visto como uma forma de abordar problemas já 

presentes em diversas disciplinas curriculares (matemática, 

ciências etc.) através de um modo diferente, seguindo uma 

linguagem mais clara, sem ambiguidades e ordenada, ou seja, uma 

abordagem algorítmica. Com isso, o aprendizado de algoritmos e 

lógica de programação torna-se um instrumento conceitual-

metodológico da criança para a solução de problemas, tornando 

tais práticas algo concreto e significativo para seu aprendizado. 

4. RESULTADOS 
No que se refere à análise da tabulação realizada com o pós-

questionário, percebe-se que os alunos demonstraram satisfação 

na realização da tarefa. Conforme o Gráfico 1, observa-se um 

panorama para uma melhor exploração de conteúdos e espaço 

para inserção de elementos de lógica-matemática e programação. 

 
Gráfico 1 - Aceitação da tarefa 

 

Com o gráfico de "Aceitação da tarefa", é possível notar que, das 

quinze crianças que participaram da atividade, 73% (setenta e três 

por cento) avaliaram a proposta educacional como muito 

interessante e 27% (setenta e três por cento) como interessante. 

 
Gráfico 2 - Realização de atividades semelhantes 

 
O modelo adotado de construção de algoritmos em par, de 

trabalho colaborativo entre as equipes e do compartilhamento de 

informações assimiladas, também despertou o empenho dos 

participantes da atividade, que diante dos novos instrumentos 

educativos apresentados, ficaram empolgados para realizar várias 

outras atividades semelhantes. Observa-se o interesse dos 

estudantes no Gráfico 2 de "Realização de atividades 

semelhantes", tendo 93% (noventa e três por cento) dos alunos 

interessados em fazer outras atividades e apenas 7% (sete por 

cento) dispensariam outras oportunidades similares. 

No gráfico "Autoavaliação", constata-se que os alunos 

compreenderam a importância da tarefa e a sua singularidade. 

Observa-se isso refletido no item "Estive atento", em que onze dos 

quinze alunos escolheram a opção "Sempre" e quatro marcaram 

"Muitas vezes". O comportamento de interação entre os 

participantes nos itens "Trabalhei bem em grupo" e "Dei sugestões 

e/ou fiz críticas" foi bastante satisfatório, tendo doze estudantes 

escolhido a opção "Sempre", um escolheu "Muitas vezes" e dois 

escolheram "Algumas vezes" para o item "Trabalhei bem em 

grupo". No que se refere ao "Dei sugestões e/ou fiz críticas", seis 

crianças optaram por "Sempre", duas escolheram "Muitas vezes", 

uma escolheu "Algumas vezes", quatro marcaram "Poucas vezes" 

e uma nunca opinou. 

 
Gráfico 3 - Autoavaliação 

 

No item "Realizei as tarefas que me foram atribuídas" doze alunos 

marcaram "Sempre", dois escolheram "Muitas vezes" e um 

afirmou que "Algumas vezes" realizou as atividades propostas. 

Verifica-se ainda a espontaneidade em solicitar ajuda aos demais 

colegas e instrutores, não furtando-se o desejo de aprender e 

compreender melhor o modelo de linguagem de programação 

apresentado e a estrutura do artefato robótico, pois cinco alunos 

escolheram "Sempre" para o item "Senti necessidade de pedir 

ajuda e/ou esclarecimentos", um optou por "Muitas vezes", dois 

escolheram "Algumas vezes", seis marcaram a opção "Poucas 

vezes" e apenas um afirmou que "Nunca". 
Por fim, no item "Administrei adequadamente o meu tempo", 

onze alunos afirmaram que "Sempre", três escolheram "Muitas 

vezes" e apenas um afirmou nunca conseguir administrar bem o 

tempo. 

Através dos resultados apresentados, atesta-se a integração 

educação-tecnologia como elemento de convergência no ensino. 

Essa mesma junção, já propagada por Seymour Papert[5], torna-se 

mais evidente, flexível e cotidiana a partir do momento em que 

são disponibilizadas recursos de fácil assimilação e simples 

aglutinação de conteúdos lógicos-matemáticos. 

A adoção de disciplinas/conteúdos que possuam em seus Planos 

de Aula ou em seus Planejamentos Pedagógicos inserirem 

componentes tecnológicos, em qualquer nível escolar, devem ser 

adequadamente enfatizadas e exploradas. Portanto, o estudo, a 

experimentação e o constante aprimoramento de mecanismos 

didáticos pedagógicos em consoante com ferramentasde consulta 
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pré e pós atividades, não obstante também no decorrer das 

mesmas, devem ser a referência para um melhor tratamento de 

ferramentas educacionais. 

5. CONCLUSÕES 
Neste trabalho, procurou-se seguir de maneira fidedigna os 

objetivos estipulados com forte atenção ao foco do tema. 

Observou-se de maneira imparcial as soluções encontradas, não se 

fazendo juízo de ideia dos meios utilizados ou das 

implementações e algoritmos sugeridos. 

Como aprendizado, deixam-se as seguintes ponderações quanto 

aos objetivos delimitados. A análise de algoritmos específicos 

para o Ensino Fundamental apresentou-se como um desafio de 

médio esforço, por haver um leque de propostas em livros 

didáticos e na própria Internet, mais ainda, que a participação 

criativa e ativamente dos alunos nesse processo é de essencial 

importância. Contudo, deve-se observar o nível de complexidade 

da tarefa proposta para se ter a melhor forma de desenvolvimento 

do algoritmo a ela relacionada. 

O estudo das soluções obtidas por alunos de diversas idades, 

segmentos educativos e maturidade lógico-matemática, delineou-

se de forma, a princípio, desmembrado e, em alguns casos, 

descontinuado, não havendo consonância entre os algoritmos 

‘desenhados’ pelos alunos com o objetivo estipulado, de maneira 

que se sentiu a necessidade de uma abordagem lúdica.  

Posteriormente, com a familiarização dos instrumentos e 

ferramentas de programação, o comportamento lógico-algorítmico 

dos grupos convergiu para códigos estruturalmente bem definidos. 

Importante acentuar o estímulo e a resposta imediata do desafio 

com a utilização dos artefatos programáveis robóticos. 

Quanto à proposta de mecanismos próprios de investigação, tais 

como: questionários, tarefas, proposições, desafios etc., para 

melhor afinar resultados e compará-los com outros materiais 

produzidos durante a pesquisa, mostrou-se consoante com artigos, 

monografias e dissertações pesquisados. A utilização contínua e 

sistemática de formulários (físicos ou virtuais) para aferir 

resultados – mesmo sendo uma prática tradicional –, ainda é um 

dos modelos ideais para medir a satisfação e o grau de 

compreensão daqueles envolvidos no processo de aprendizagem, 

principalmente quando o âmbito de estudo é propositalmente 

condicionado a resultados lógicos e matemáticos. 

Em referência ao desenvolvimento de artefatos automatizados 

como ferramentas de aprendizado, distinguiu-se como peça 

fundamental para exemplificar diretamente as estruturas lógicas 

de programação. Por conseguinte, a proposta de ofertar aos alunos 

outra forma de conduzir o saber na área da matemática e da 

lógica, perfez-se em conformidade às ideias ponderadas por 

Papert, segundo POZZA[16], onde se tentou maximizar: escolhas 

e diversidades. Desaprovou-se a hierarquização do conhecimento, 

sugerindo-se a localização de algoritmos lógicos estruturais no 

interior do próprio saber absorvido pelo aluno ou pelo grupo. 

Ao final, ocorreu uma preocupação em acumular sugestões e 

críticas entre os membros dos grupos estudados, para posteriores 

reorganização de estratégias e ações metodológicas. Deixando-se 

sempre livre o desejo de criação lógico-matemática dos alunos, 

não pondo obstáculos às dificuldades, nem se opondo a soluções 

algorítmicas extravagantes, desconcertantes ou mesmo esdrúxulas. 

Pois se compreende que esse é um dos elementos essenciais para 

o enriquecimento do conhecimento humano. Tendo em vista o 

que foi dito acima, pode-se sugerir ainda as seguintes linguagens 

da Tabela 1, para a introdução conceitual de elementos básicos de 

programação. 

Tabela 1 - Linguagens de programação. 

APLICAÇÃO 

ROBÓTICA NXT-G (*), Robolab (*), C-Arduino (**), 

Robomind(*), NXC(*), NQC(*) 

DIDÁTICA Jeliot, Scratch(**), Stencyl, Robocode, 

Logo, Visualg 

COMERCIAL LabView(**) 

(*) Trabalha com Lego (**) Trabalha com Arduino 

 

Neste trabalho, mostrou-se a viabilidade do ensino de algoritmos 

com a mediação de autônomos programáveis. Tarefa que pode ser 

realizada em perfeita harmonia com alunos de Ensino 

Fundamental, sem nenhum empecilho, e mais, que as referidas 

ferramentas e instrumentos podem ser incorporados ao universo 

do Ensino Médio e Superior. 

5.1. TRABALHOS FUTUROS 
Como perspectivas futuras, uma nova proposta será feita, além de 

melhorias na aplicação do ensino fundamental com a inclusão de 

componentes mais avançados de programação. Então, uma nova 

interface com foco no ensino médio e superior será desenvolvida, 

contendo componentes e funcionalidades que proporcionam um 

controle pormenorizado.  

Nesta nova versão, poderão ser combinados e explorados 

elementos de controle, sensores, estruturas de loop, conjuntos de 

operações matemáticas e lógicas e a criação de funções 

customizadas (sequência de comandos pré-determinados pelo 

usuário). 

Quanto à interface (ver Figura 11), manteve-se a linha de flat 

design, porém quebrando o formato rígido de trilha da primeira 

versão, dando um grau de liberdade ao usuário quanto ao 

posicionamento e conexão dos elementos, incentivando e 

fortalecendo o pensamento e raciocínio lógico para abstração e 

compreensão da comunicação entre os elementos, pois com a 

introdução de estruturas mais avançadas, como loop, a lógica não 

é mais estritamente linear.  
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Figura 11 – Proposta de interface de aplicativo para Ensino 

Médio e Superior 
 

Cada elemento possui um ponto de entrada e um de saída, e cada 

ponto pode ser conectado com os de outros elementos (com 

exceção dos sensores, que obtém os dados de entrada diretamente 

do hardware), sendo possível até mesmo a criação de um loop, 

onde a saída de um elemento pode levar à entrada de um elemento 

no início da cadeia. 

Respeitando a evolução do ambiente de programação, o próximo 

veículo MARVIN, na sua segunda versão – em avançado 

desenvolvimento – (Figura 12), deverá incluir uma interface de 

programação tangível, tags de comando semelhantes ao projeto 

PRIMO.IO, contudo com elementos de programação de maior 

complexidade. Uma estrutura com maior robustez mecânica, 

tendo um chassi com quatro rodas, que proporciona melhor 

estabilidade, equilíbrio e espaço físico para acondicionamento e 

manipulação de diversos componentes eletrônicos.  

 
Figura 12 – MARVIN II com Arduino 

 

Um pincel, tipo Pilot, retrátil, acionado por um comando 

especifico será acrescentado para desenhos diversos em uma 

superfície com papel ou cartolina, possibilitando uma abordagem 

não somente desktop, web ou mobile, mas também factual para 

tarefas que evolvam: formas geometrias, ângulos, estudo de retas, 

coordenadas cartesianas, lateralidade, geografia e atividades 

outras, que podem ser resgatas das diversas propostas e projetos 

advindos da linguagem Logo.  

Este segundo autômato contará com uma gama de sensores, três 

mecanismos de comunicação diferenciados e devidamente 

preparado para acomodar outras placas Arduino e/ou 

RaspberryPi. Completando este kit planeja-se a integração com 

um leitor de RFID (Identificação por Rádio-frequênciaou Radio-

FrequencyIDentification), para tarefas sensoriais e uma câmera 

CCD (Dispositivo de Carga Acoplada ou Charge-coupledDevice) 

integrada ao aplicativo de programação que auxilie na imersão de 

ambientes. 

Conforme a Tabela 2apresenta, tem-se um comparativo dos 

componentes pretendidos para os respectivos veículos e suas 

correspondentes áreas de atuação educacionais. É importante 

ressaltar, que tendo em vista este conjunto de componentes e 

ambiente de programação proposto, o planejamento de atividades 

e o leque de experimentos lógicos, físicos, matemáticos e 

computacionais serão devidamente contemplados em sua grande 

maioria.  

Tabela 2 - MARVIN I e MARVIN II. 

 
Marvin II 

(quatro rodas) 

Marvin I 

(duas rodas) 

Sensor ultrassônico EM, ES EM, ES 

Wireless (Xbee) EF,EM,ES EF,EM,ES 

Bluetooth EF,EM,ES EF,EM,ES 

Shield Ethernet NÃO NÃO 

RFID EF,EM,ES EF,EM,ES 

Transceptor rádio EF,EM,ES EF,EM,ES 

CCD (câmera) EM, ES EM, ES 

Sensor seguidor de linha EM, ES EM, ES 

Raspberry Pi EM, ES NÃO 

Arduino UNO EF,EM,ES EF,EM,ES 

Arduino MEGA EM,ES NÃO 

Arduino ROMEO NÃO NÃO 

Arduino Lilypad NÂO NÃO 

Acelerômetro EM,ES NÃO 

GPS EM,ES NÃO 

Sensor luz EM,ES NÃO 

Sensor cor EM,ES NÃO 

Sensor temperatura EM,ES NÃO 

Inteface Mobile EF,EM,ES EF,EM,ES 

Inteface Tangível EF,EM NÃO 

Giroscopio EM,ES NÃO 

Sensor sonoro EF,EM,ES EF,EM,ES 

Pincel de desenho EF,EM,ES NÃO 

EF – Ensino Fundamental, EM – Ensino Médio,  

ES – Ensino Superior 

 

Dessa forma, permite-se que alunos não somente do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Superior, como também os 

estudantes do Ensino Tecnológico e Profissionalizante, adultos de 

projetos EJA (Educação para Jovens e Adultos), e mais – aqui 

enfatiza-se um segmento com escassos recursos – crianças com 

disfunções mentais, como por exemplo: autismo, ou até 
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jovens/adultos com transtornos de comportamento e/ou distúrbios 

cognitivos, possam compreender, desenvolver e codificar soluções 

de forma simples e elegante.  

Seguindo ainda uma perspectiva colaborativa, pretende-se integrar 

a interface de programação ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem SOLAR 2 [17]. Com isso a abrangência da 

aplicação torna-se parte de um processo maior, onde se poderá ter 

ferramentas de discussão, conteúdos e colaboração atrelados ao 

ambiente de programação. Tudo isso acessível através da Web. 

Como exemplosde uso desta nova fase do MARVIN têm-se:  

• Exemplo 1: uma tarefa é solicitada a um conjunto de alunos 

de uma disciplina especifica. A turma não dispõe de um robô. 

Remotamente os mesmos manipulariam um robô localizando 

em outro ambiente (laboratório, cidade, etc.), efetuariam a 

atividade e coletariam os dados. 

• Exemplo 2: alunos de uma disciplina A, de uma turma B, de 

uma cidade C, codificam uma solução S-1 (contendo código 

e manipulação de um autômato), a mesma solução poderia ser 

executada, recodificada, ou simplesmente tomada como 

referência para uma variante solução S-2, por alunos de uma 

disciplina X, de uma turma Y, de uma cidade Z. 

Posteriormente os resultados poderiam ser comparados, 

criando uma base dados com respostas diversas. 

6. REFERÊNCIAS 
[1] COUTINHO JÚNIOR, A. D. L. Aprendizagem de 

Algoritmos e Programação no ambiente de Robótica 
Educativa para o Ensino Fundamental. Fortaleza: 

Faculdade Lourenço Filho - Curso: Ciência da 

Computação, 2013. 

[2] PEREIRA, L. Escolas defendem ensino de programação a 

crianças e adolescentes. Olha Digital, 06 jun. 2013. 

Disponivel em: 

<http://olhardigital.uol.com.br/noticia/escolas-defendem-

ensino-de-programacao-a-criancas-e-adolescentes/35075>. 

Acesso em: 06 jun. 2013. 

[3] YACOB, F.; LOGLIO, M.; LEONARDI, V. Primo.IO. 

Primo.IO, 22 dez. 2013. Disponivel em: 

<http://www.primo.io/home>. Acesso em: 22 dez. 2013. 

[4] OLIVEIRA, D. et al. UMA PROPOSTA DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO UTILIZANDO 

ROBÓTICA EDUCATIVA E STORYTELLING. II 
Congresso Internacional TIC de Educação, Lisboa, p. 

10, 30 dez. 2012. 

[5] PAPERT , S. The Children's Machine: Rethinking School 

In The Age Of The Computer. Basic Books: [s.n.], 1994. 

[6] LEGO. LEGO Mindstorms. Disponivel em: 

<http://mindstorms.lego.com/>. Acesso em: 01 set. 2014. 

[7] MODELIX ROBOTICS. Modelix Robotics. Disponivel 

em: <http://www.modelix.cc>. Acesso em: 01 set. 2014. 

[8] PINTO, J. M. C. D. C. Desenvolvimento da interface de 

portais educacionais para jovens. Porto: Universidade do 

Porto, 2006. p. 144. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Faculdade de Engenharia. 

[9] OHRT, J.; TURAU, V. Cross-Platform Development Tools 

for Smartphone Applications. Computer Journal, IEEE 
Computer Society, p. 72-79, 2012. ISSN 0018-9162. 

[10] CHARLAND, A.; LEROUX, B. Mobile Application 

Development: Web vs. Native. Communications of the 
ACM, New York, v. 54, n. 5, p. 49-53, 2011. 

[11] CAMPBELL-DOLLAGHAN, K. O que é flat design? 

Gizmodo, 2013. Disponivel em: 

<http://gizmodo.uol.com.br/o-que-e-flat-design/>. Acesso 

em: 01 set. 2014. 

[12] PIZAIA, H. Skeumorfismo uma análise. Revista Cliche, 

2013. Disponivel em: 

<http://www.revistacliche.com.br/2013/03/skeumorfismo-

uma-analise/>. Acesso em: 01 set. 2014. 

[13] DIM, C. A.; ROCHA, F. E. L. D. APIN: Uma Ferramenta 

Para Aprendizagem de Lógicas e Estímulo do Raciocínio e 

da Habilidade de Resolução de Problemas em um Contexto 

Computacional no Ensino Médio. XXXI Congresso da 
Sociedade Brasileira de Computação (CSBC), Natal, 

2011. 

[14] GESTOR, C. Manual de Arbitragem - Torneio Juvenil 
de Robótica - Desafio Viagem ao Centro da Teraa. São 

Paulo: Torneio Juvenil de Robótic, 2013. 

[15] UNICAMP. O Ciclo de Aprendizagem. Instituto de Artes, 

2001. Disponivel em: 

<http://www.iar.unicamp.br/disciplinas/ciclo/defineciclo.ht

ml>. Acesso em: 01 set. 2014. 

[16] POZZA, A. E. Ambientes mediados por computadores: 

aprendizagem colaborativa e cooperativa. Revista Autoria, 

n. Número 3, 2007. 

[17] UFC - VIRTUAL, I. U. V. SOLAR - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da Universidade Federal do Ceará, 2013. 

Disponivel em: <www.solar.virtual.ufc.br>. Acesso em: 1 

set. 2014. 

 

 

 
 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

267

Fábrica de Objetos: uma Solução Integrada e 
Facilitadora para Produção e Gestão de Objetos de 

Aprendizagem 
João Pedro Dewes Guterres 

PUCRS 
Av,Ipiranga, 6681 Prédio 32 

Porto Alegre, RS, Brasil 
+55 51 3320-3558 

joao.guterres@acad.pucrs.br 

Sílvia Maria Wanderley Moraes 
PUCRS 

Av,Ipiranga, 6681 Prédio 32 
Porto Alegre, RS, Brasil 

+55 51 3320-3558 

silvia.moraes@pucrs.br 

 
ABSTRACT 

This paper describes the platform “Fábrica de Objetos”. This 

platform provides an integrated environment that enables the 

building, editing, storage, visualization, management and reuse 

of learning objects. It consists of an authoring system, which 

include the stages of construction and reuse of objects; and a 

web system, which is responsible for the visualization and 

management of these objects. The platform was designed as a 

facilitator tool and, therefore, enables digital inclusion, in the 

development of learning objects, for teachers and students with 

little knowledge in technology. To show this particular point of 

the platform, we realized usability tests with teachers from 

different areas and different levels of knowledge in computing. 

 

RESUMO 

Este artigo descreve a plataforma Fábrica de Objetos. Esta 

plataforma oferece um ambiente integrado, que permite a 

criação, a edição, o armazenamento, a visualização, a gestão e o 

reuso de objetos de aprendizagem.  É formada por um sistema 

de autoria, que abrange as etapas de construção e reuso dos 

objetos; e por um sistema web, que é responsável pela a 

visualização e o gerenciamento dos objetos criados. A 

plataforma foi projetada como uma ferramenta facilitadora e, 

por esta razão, permite a inclusão digital, no âmbito do 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem, de professores e 

alunos com pouco conhecimento em tecnologia. Para mostrar 

esse aspecto em especial da plataforma, foram realizados testes 

de usabilidade com professores de diversas áreas e diferentes 

níveis de conhecimento em computação. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Computer-assisted 

instruction (CAI), Distance learning, I.7.2 [Document 
Preparation]: Hypertext/hypermedia, I.7.4 [Electronic 
Publishing] 

General Terms 

Management, Documentation, Design, Experimentation, 

Human Factors. 

Palavras-chave 

Objetos de Aprendizagem, Ambiente Virtuais de 

Aprendizagem, Educação a Distância. 

1. INTRODUÇÃO 
Os primeiros objetos de aprendizagem apareceram no início dos 

anos 2000. Desde então, diferentes descrições têm surgido para 

defini-los. Há definições bem amplas que conceituam objetos 

de aprendizagem como “qualquer entidade digital ou não digital 

que possa ser utilizada para aprendizagem, educação ou 

treinamento” [1]. E há, também, aquelas que procuram 

descrevê-los de forma de mais específica, a partir de suas 

características. Nesses casos, os definem como materiais 

educacionais que permitem a interação individual do aluno com 

conteúdos e exercícios disponíveis em meio digital, com o 

propósito de fixação ou de complemento à aprendizagem [2] 

[3]. 

Os objetos de aprendizagem, em geral, são produzidos por 

equipes multidisciplinares, incluindo professores, projetistas, 

programadores e outros profissionais. A meta dessas equipes é 

aproveitar e combinar os diferentes saberes a fim de criar 

materiais educacionais que favoreçam o aprendizado [4]. Além 

de uma equipe com diferentes competências, é necessária uma 

infraestrutura que permita o desenvolvimento desses objetos. 

Isso abrange desde requisitos simples como a existência de 

computadores e de acesso à internet e se estende até a 

disponibilidade de ambientes, ferramentas e linguagens 

adequados para tal desenvolvimento. No entanto, a ausência ou 

disponibilidade parcial de recursos computacionais e de 

competências têm lançado desafios em diferentes instâncias da 

educação no que tange ao desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem de qualidade.  

Uma das dificuldades está relacionada às competências exigidas 

por parte do professor. O conhecimento em computação nem 

sempre faz parte de sua formação. Segundo Nascimento [5], o 

uso da informática na educação sofre, muitas vezes, pela 

“existência de um hiato entre o educador e os recursos digitais”. 

Há também dificuldades no processo de criação e gestão dos 

objetos de aprendizagem no que refere aos ambientes de 

desenvolvimento. Embora a popularização da educação a 

distância tenha motivado o surgimento de diferentes ambientes 

com esse fim, nem sempre suas interfaces e recursos são 

simples para usuários leigos, assim como nem sempre oferecem, 

de forma integrada, recursos direcionados ao gerenciamento de 

pós-criação. 

Procurando atender a essas questões, projetamos a plataforma 

Fábrica de Objetos. Esta plataforma oferece um ambiente 

integrado e facilitador, que permite a criação, a edição, o 

armazenamento, a visualização, a gestão e o reuso de objetos de 

aprendizagem.  É formada por um sistema de autoria e por um 

sistema web. O sistema de autoria permite que objetos de 

aprendizagem sejam criados e reutilizados com facilidade, 

mesmo por usuários com pouco conhecimento em computação. 

O sistema web permite a visualização e organização dos 

objetos, servindo como um repositório web de objetos de 

aprendizagem. Esses dois sistemas são interligados de forma 

que ao finalizar o objeto no sistema de autoria, esse objeto é 

exportado automaticamente para o sistema web. No momento 

da exportação, os metadados desse objeto passam a integrar o 
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catálogo do repositório e o objeto torna-se disponível para 

visualização inclusive em dispositivos móveis. Cabe mencionar 

que é possível editar e atualizar todos os objetos, mesmo os 

objetos finalizados. O sistema de autoria também permite a 

duplicação de objetos, o que facilita o reuso dos mesmos. A 

plataforma, ainda, dispõe de um módulo de internacionalização 

que permite a edição do mesmo objeto em diferentes línguas. 

De acordo com Behar e outros [6], as interfaces digitais 

voltadas a materiais educacionais devem ser planejadas 

considerando o equilíbrio entre os fatores técnicos, gráficos e 

pedagógicos. Para isso, a plataforma buscou aliar os fatores 

técnicos e gráficos, formatando templates pré-prontos e 

permitindo ao autor do objeto de aprendizagem, a livre 

construção dos conteúdos de acordo com sua criatividade. Os 

templates definidos para plataforma incorporam, em sua 

formatação, critérios técnicos tais como usabilidade, interação, 

interatividade, ergonomia e design, que antes eram 

implementados apenas por designers e programadores. 

Para mostrar a facilidade de uso da plataforma, descrevemos 

detalhadamente a criação de um objeto de aprendizagem no 

sistema de autoria e a sua visualização no sistema web. 

Descrevemos também o estudo que fizemos junto a 7 docentes 

com diferentes áreas de conhecimento e com níveis diversos de 

saberes em recursos digitais. Mostramos os resultados de nosso 

estudo relatando a interação desses docentes com a plataforma e 

os comentários por eles realizados. 

Este documento está organizado em 7 Seções. Na Seção 2 são 

comentados alguns trabalhos relacionados. Na Seção 3 é 

descrita a arquitetura da plataforma Fábrica de Objetos. Na 

Seção 4 é apresentada a metodologia utilizada em nosso estudo. 

Na Seção 5 são apresentados e discutidos os resultados obtidos. 

A Seção 6 descreve as conclusões desse estudo. E, por fim, a 

Seção 7 contém as referências. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Para definir a arquitetura da Fábrica de Objetos foram 

estudadas algumas plataformas para o desenvolvimento de 

objetos de aprendizagem. Nesse estudo foram consideradas 

plataformas cuja finalidade fosse especificamente a criação de 

objetos de aprendizagem e que possuíssem interfaces simples. 

Foram analisadas as plataformas My Mobile Learning Engine 

(MyMLE) [7], Mobile Learning Engine Moodle (MLE Moodle) 

[8], eLearning XHTML Editor (eXe) [9]. Foi analisado também 

o trabalho de Bento Neto [10] o qual descreve um sistema de 

gerenciamento de conteúdos de aprendizagem (Learning 

Content Management System - LCMS) cuja finalidade principal 

era a  criação e o gerenciamento de objetos de aprendizagem. 

A plataforma MyMLE1 permite a criação de objetos de 

aprendizagem exclusivamente para celulares com plataforma 

Java. Permite também a inclusão de diferentes tipos de 

questionários, além da inclusão de som, vídeo e conteúdos em 

HTML. A ferramenta se mostra muito interessante para criar 

objetos de aprendizagem, porém, é limitada apenas a celulares e 

não possui flexibilidade de layout para diferentes tipos de 

cenários.  Como MyMLE foi criado em 2009, antes da 

popularização do uso de smartphones, seu escopo de criação de 

objetos é limitado a poucos recursos audiovisuais, tendo em 

vista a limitação de recursos nos celulares. Além disso, a 

ferramenta não permite a internacionalização dos conteúdos do 

objeto em várias línguas. 

A plataforma MLE2 Moodle é um plugin do Moodle3 de código 

fonte livre para desenvolvimento de objetos de aprendizagem 

                                                                 
1  http://mle.sourceforge.net/mymle/ 

2  http://mle.sourceforge.net/mlemoodle/index.php?lang=en 

para web e celulares com plataforma Java (J2ME). Sua 

diferença para o MyMLE é a possibilidade de acessar os 

conteúdos via internet a partir do Moodle.  A ferramenta possui 

mais acessibilidade, pois permite a visualização dos objetos em 

diferentes dispositivos, entretanto possui os mesmos problemas 

de flexibilidade de layout, internacionalização dos conteúdos e 

recursos audiovisuais do MyMLE. 

A plataforma eXe4 permite criar objetos de aprendizagem e 

exportá-los utilizando XML e HTML, seguindo o padrão 

SCORM 1.2. A plataforma possui uma abordagem muito 

interessante para criação objetos de aprendizagem. Ela cria 

páginas a partir de layouts prontos e as exporta diretamente 

para páginas web. Entretanto, o design da sua interface é 

limitado e não permite a internacionalização do conteúdo para 

várias línguas. Outro fator a ser considerado é a 

descentralização de seu conteúdo, que está em arquivos XML e 

HTML.  

O trabalho de Bento Neto sobre o LCMS descreve a 

implementação de um sistema desenvolvido em PHP que cria 

objetos de aprendizagem padronizados, armazena em um 

repositório e possibilita o acesso de seus conteúdos via browser. 

O LCMS é composto por características próprias onde é 

possível que pessoas que não tenham experiência com 

linguagens de programação consigam criar objetos de 

aprendizagem e gerenciar seus conteúdos. O LCMS possibilita 

a criação de objetos através de modelos de páginas e o 

gerenciamento dos objetos é completo, permitindo ao autor a 

edição de seus conteúdos. A ferramenta possui uma boa 

acessibilidade, tanto na criação quanto na visualização dos 

objetos de aprendizagem. Entretanto, a ferramenta possui 

poucos modelos pré-existentes de páginas e de formas de 

apresentação dos objetos. Além disso, apresenta recursos 

simples no que se refere à design e acessibilidade, não dando 

suporte a recursos mais avançados, como sequenciamento e 

navegação de páginas. 

Na seção seguinte é descrita a arquitetura da plataforma Fábrica 

de Objetos. 

3. ARQUITETURA DA PLATAFORMA 

A plataforma Fábrica de Objetos foi implementada na 

linguagem Java e em PHP. O sistema de autoria, implementado 

em Java, segue o padrão de projeto MVC [11], sendo que a 

camada de dados é responsável pela comunicação com um 

banco de dados MySQL 5.  O sistema web foi desenvolvido em 

PHP e utiliza SQL para comunicação com o banco de dados. 

O sistema web é responsável pela exibição dos objetos para os 

alunos. A linguagem HTML5 foi escolhida para estruturação e 

apresentação dos conteúdos, pois inclui novas funcionalidades 

como semântica e acessibilidade.  Os aspectos de design do 

layout web são reproduzidos a partir da linguagem CSS3 que 

gerencia a apresentação dos objetos com base em propriedades 

incluídas no banco de dados. A interatividade e usabilidade do 

objeto de aprendizagem é gerenciada pelo jQuery e pela 

biblioteca reveal.js.  A integração do sistema de autoria com o 

sistema web, bem como as tecnologias usadas podem ser 

visualizadas na Figura 1. 

 

                                                                                                       
3  https://moodle.org/ 

4  http://exelearning.org/ 
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Figura 1. Estrutura da Fábrica de Objetos. 

As próximas seções detalham o sistema de autoria e o sistema 

web da plataforma. 

 

3.1 Sistema de Autoria 
O sistema de autoria é uma aplicação desktop que permite o 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem. A primeira etapa 

do processo de desenvolvimento consiste em acessar a opção 

‘Criar’ no menu ‘Objeto’ do sistema. A criação de um objeto 

inicia com a inclusão dos metadados desse objeto (Figura 2). A 

partir desses metadados (descrição, área, autor,...) que o sistema 

web posteriormente organizará os objetos no repositório. São 

de responsabilidade do sistema de autoria a criação, alteração e 

remoção tanto de objetos quanto das páginas que os compõem. 

Esse sistema ainda permite a duplicação de objetos existentes, o 

que facilita internacionalização dos conteúdos, possibilitando a 

adaptação de um objeto para outra língua, bem como o reuso 

dos objetos. Cabe mencionar que o sistema de autoria permite a 

edição de objetos mesmo após a sua finalização (indicação que 

está liberado o acesso do objeto no sistema web). 

 

 
Figura 2 – Cadastro inicial do objeto de aprendizagem 

 

Definidos os metadados, o próximo passo consiste em criar as 

páginas que formarão o objeto. Essas páginas podem ser tanto 

de conteúdos quanto de exercícios. Para criar uma página de 

conteúdos (Figura 3), é necessário, primeiramente, escolher um 

template predefinido para diagramar os conteúdos dessa página. 

Os templates de conteúdos oferecem diferentes diagramações 

para textos, imagens e até mesmo para código-fonte. É possível 

também incluir uma imagem de fundo para cada página de 

conteúdo. 

 

Figura 3 – Adicionando uma página com conteúdo ao objeto. 

Para criar uma página com exercícios, o sistema 

automaticamente criará um módulo de exercícios. Diferente da 

página com conteúdos, o módulo de exercícios pode conter 

várias páginas de atividades. A Figura 4 ilustra a diferença 

estrutural das páginas com conteúdo em relação às de 

exercícios. 

No módulo de exercícios (Figura 5), é necessário, 

primeiramente, escolher o número de atividades que irão 

compor esse módulo e o tipo de feedback a ser exibido na 

página de avaliação. A página de avaliação é apresentada 

quando o aluno finaliza o módulo de exercícios. Essa página 

exibe o desempenho geral do aluno nos exercícios. 

Para cada módulo de exercícios, a plataforma possui atualmente 

dois tipos de feedbacks: um feedback imediato e uma página de 

avaliação. O feedback imediato tem como característica exibir a 

correção do exercício e uma breve explicação sobre as razões de 

uma resposta estar incorreta ou correta [12]. Já a página de 

avaliação tem como característica apresentar uma indicação (ou 

links) a materiais, e é exibida no final do módulo.  

Figura 4 – Estrutura das páginas. 
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Figura 5 – Adicionando um módulo de exercícios ao objeto 

 

Para viabilizar esses tipos de feedbacks, há um template em que 

o autor descreve um feedback para cada alternativa, e um outro 

template em que o autor descreve apenas dois feedbacks: um 

para resposta certa e outro para as demais respostas. A escolha 

desses templates e o preenchimento do enunciado e das 

alternativas são feitas na página de cadastro dos exercícios 

(Figura 6), logo após a criação do módulo. É importante 

mencionar que o sistema permite que sejam incluídos, em um 

único objeto, vários módulos de exercícios. 

É importante destacar também que para manter a padronização 

visual dos objetos de aprendizagem construídos na plataforma, 

os templates foram desenvolvidos utilizando os mesmos 

padrões de interface. Os templates atuais são suficientes para a 

construção de objetos de aprendizagem simples, contendo 

apenas elementos estáticos. A plataforma, atualmente, possui 11 

templates para conteúdos e 2 templates para exercícios. A 

Figura 6 ilustra alguns templates disponíveis na plataforma. 

 

 
Figura 6 – Templates disponíveis na plataforma. 

 

Cabe mencionar que isso não é de fato um limitador, visto que a 

estrutura interna definida para os templates foi pensada 

prevendo a fácil expansão dos mesmos. Em razão disso, a 

plataforma também permite a adição de novos templates. Isso 

torna possível a livre criação de novos layouts de páginas, 

permitindo, desta forma, uma maior flexibilização quanto à 

apresentação dos conteúdos e dos exercícios. Para manter 

sempre a padronização visual dos objetos de aprendizagem 

construídos na plataforma, os templates foram desenvolvidos 

utilizando os mesmos padrões de interface. 

Outra ressalva importante é que o uso de templates para criação 

de páginas, permitiu separar toda a estrutura visual (HTML5, 

CSS3 e jQuery) dos conteúdos da página (Figura 7), o que 

melhora muito tanto a construção quanto a manutenção das 

páginas dos objetos.  

 

Figura 7 – Estrutura das páginas. 

 

 
Figura 8 – Adicionando uma página de exercício ao objeto. 

 

Além de permitir a inclusão de novas páginas, o sistema de 

autoria possibilita ainda que o autor edite, duplique, remova e 

altere a ordem das páginas do objeto em construção (Figura 9).   

Após a criação das páginas, é possível também salvar o objeto e 

deixar para concluí-lo em outro momento ou, de imediato, 

liberar o acesso dos alunos ao objeto. Ao liberar o acesso ao 

objeto (Figura 10), ele é considerado, pela plataforma, como um 

objeto finalizado. A partir desse momento, a plataforma 

automaticamente o disponibiliza no sistema web. 

Cabe mencionar ainda que todos os objetos criados são salvos 

em um banco de dados e podem ser acessados tanto pelo 
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sistema de autoria quanto pelo sistema web. Isso permite que, 

ao editar um objeto, no sistema de autoria, o mesmo seja 

automaticamente atualizado o sistema web. 

 

Figura 9 – Alterando a ordem das páginas 

 

 

Figura 10 – Finalizando o objeto 

Na seção seguinte é descrito o sistema web da plataforma. 

 

3.2 Sistema Web 
Uma vez criados e finalizados os objetos pode-se usar o sistema 

web para visualizá-los e gerenciá-los. O sistema web funciona 

como um repositório online e tem como principal característica 

a capacidade de exibir dinamicamente e em tempo de execução 

o objeto atualizado a partir do registro no banco de dados. Os 

objetos são catalogados nesse repositório de acordo com os seus 

metadados. A Figura 11 mostra a estrutura do repositório.  

 

Figura 11 – Estrutura do repositório. 

 

O sistema web está disponível na internet, podendo ser 

acessado por qualquer navegador com suporte ao HTML5. A 

Figura 12 apresenta a interface web na qual o usuário pode 

escolher o objeto que desejar e, assim, visualizar mais detalhes 

sobre os seus metadados. 

 

 
Figura 12 – Interface do repositório no sistema web. 

 

A categorização dos objetos de aprendizagem no sistema web é 

feita através dos metadados que são interpretados do banco de 

dados. A Figura 13 mostra a interface do objeto onde são 

exibidos todos os seus metadados. É a partir dessa interface que 

o aluno pode ter o acesso ao objeto propriamente dito. 

 

 
Figura 13 – Interface inicial do objeto de aprendizagem no 

sistema web. 

Um dos requisitos principais para a implementação do sistema 

web foi a necessidade de garantir uma interface uniforme e 

padrão para todos os objetos. Isso permite um acesso eficiente 

aos objetos, aumentando a facilidade de uso e acostumando os 

usuários com os recursos providos pelo sistema. Na Figura 14, 

que apresenta a interface dos objetos de aprendizagem, é 

possível observar o nome do objeto e as setas padrões para a 

navegação do objeto. 

 

 
Figura 14 – Página inicial do objeto no sistema web. 

 

A interface possibilita a livre navegação no objeto de 

aprendizagem, permitindo ao usuário navegar tanto pela seta do 
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teclado quanto pelos ícones na área inferior direita. Durante a 

visualização do objeto de aprendizagem, a navegação principal 

é feita horizontalmente quando são acessadas as páginas de 

conteúdo. Entretanto, no acesso aos exercícios, a navegação se 

torna vertical, retomando a ideia de um conjunto de exercícios 

agrupados. Além da navegação pelas setas, o usuário pode 

visualizar um menu padrão do sistema web (Figura 15) ao clicar 

na tecla “esc” do teclado. 

 

 
Figura 15 – Estrutura de navegação das páginas dos objetos 

no sistema web. 

Na seção seguinte é apresentada a metodologia utilizada em 

nosso estudo. 

 

4. METODOLOGIA 
O objetivo do nosso estudo era verificar, junto aos professores, 

a utilidade e a usabilidade da plataforma proposta. Com esse 

fim, foi solicitado aos professores que criassem um pequeno 

objeto de aprendizagem na plataforma. Foi recomendado que, 

durante a criação dos objetos, os docentes utilizassem os 

recursos disponíveis (imagens, exercícios e conteúdos) 

existentes. O teste proposto visava identificar, sob o ponto de 

vista dos professores, se a plataforma atendia ao seu propósito, 

se a mesma era útil e de fácil uso. 

Nesse estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa, utilizando 

questionários para a coleta de dados. Foram usados 2 

questionários, ambos aplicados de forma presencial. Durante o 

teste, para cada professor, foi seguindo um roteiro pré-

estabelecido. Este roteiro é enumerado a seguir: 

1. Aplicação do questionário pré-teste, contendo a 

identificação do professor e alguns dados sobre sua 

experiência na elaboração de objetos de 

aprendizagem; 

2. Construção do objeto de aprendizagem na plataforma; 

3. Preenchimento do questionário pós-teste, contendo 4 

questões objetivas 3 e questões dissertativas sobre a 

experiência de construir um objeto de aprendizagem 

na Fábrica de Objetos. 

Nas seções seguintes são apresentados, de forma mais detalhada 

os questionários aplicados. 

 
4.1 Questionário Pré-Teste 
Este questionário foi aplicado antes da construção do objeto de 

aprendizagem. Além da data e do nome, o professor tinha que, 

inicialmente, informar a sua área de atuação, a sua experiência 

(em anos) na construção de objetos de aprendizagem e, ainda, o 

número de objetos que já desenvolveu. 

O questionário (Figura 16) era formado por 3 questões, sendo 

as 2 primeiras objetivas e a última descritiva.  As questões 

procuravam capturar a experiência do professor com recursos 

computacionais e sua prática no desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem.  

Nome:____________ 

Área de atuação: ___ 

Experiência na elaboração de Objetos de 

Aprendizagem: : ___ 

Nº de Objetos de Aprendizagem elaborados: :___ 

1. Em geral, você se considera um usuário de 

computadores: 

   [   ] Avançado 

   [   ] Intermediário 

   [   ] Principiante 

2. Qual a sua contribuição na criação de objetos de 

aprendizagem? 

 [   ] Apenas na elaboração de objetos. 

[   ] Na elaboração e na implementação dos objetos. 

 

3. Quais ferramentas você utiliza para 

elaborar/implementar os objetos de aprendizagem? 
 Figura 16 – Questionário Pré-Teste 

 

4.2 Questionário Pós-Teste 
Este questionário foi aplicado após a interação do professor 

com a plataforma Fábrica de Objetos. Era formado por 7 

questões, sendo as 5 primeiras referentes à usabilidade e as 2 

restantes, à utilidade da plataforma para construção de objetos 

de aprendizagem. 

A Figura 17 apresenta as questões contidas no questionário. 

 

1. Você conseguiu criar um objeto na plataforma? 

  [   ] Sim.   [   ] Não. 

2. Como foi criar um objeto de aprendizagem na 

plataforma: 

[   ] Muito Fácil.   [   ] Fácil.  [   ] Razoável. 

[   ] Difícil.           [   ] Muito Difícil. 
 

3. A sequência de passos para criar um objeto na 

plataforma é clara? 

[   ] Sim.  [   ] Não. 

 

4. Você necessitou de auxilio para criar um objeto na 

plataforma? 

[   ] Sim.  [   ] Não. 

 

5. Quais dificuldades você encontrou durante a criação do 

objeto de aprendizagem na plataforma? 

6. Os objetos gerados pela plataforma satisfizeram suas 

expectativas? Você incorporaria a plataforma como uma 

de suas ferramentas para a produção de objetos de 

aprendizagem? 

7. Quais aspectos você gostaria de melhorar na plataforma? 
 Figura 17 – Questionário Pós-Teste 

Na próxima seção os resultados são apresentados e discutidos. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O teste proposto foi realizado com 7 professores que elaboram 

ou já elaboraram objetos de aprendizagem. Foi aplicado durante 

os meses de maio e junho de 2014.  

Dos professores que testaram a plataforma, apenas um deles se 

considerou um usuário avançado, os outros se consideraram 

usuários intermediários em computadores, como pode ser 

verificado na Figura 15.  Os professores entrevistados somados 

já elaboraram aproximadamente 61 objetos de aprendizagem. 

Eles pertencem as áreas de física, química, letras, e matemática. 

Na média, eles possuem 3,2 anos de experiência na criação de 

objetos de aprendizagem. Além disso, 5 dos docentes trabalham 

apenas na elaboração de objetos, enquanto os outros 2 

trabalham também com a sua implementação. O Quadro 1 

mostra a resposta dos professores à pergunta “Quais 

ferramentas você utiliza para elaborar/implementar os objetos 

de aprendizagem?” 

Quadro 1 – Respostas dos professores. 
Perguntas Respostas dos Professores 

Quais ferramentas 

você utiliza para 

elaborar/implementar 

os objetos de 

aprendizagem? 

“Para elaborar, trabalho com papel e 

lápis; depois coloco no Latex. Figuras 

de moléculas eu faço no Avogadro”,  

“java, flash e power-point”, “Moodle 

– lição e filmes”, “power point 

(storyboard)”, “Realizo um modelo 

inicial em PPT”, “Power point, flash, 

EXE learning, hot potatoes”, “Power 

Point”. 

Dos professores que indicaram conhecimento intermediário, 5 

deles citaram o Power Point da Microsoft com uma de suas 

ferramentas para criação inicial dos objetos de aprendizagem. 

Apenas 1 professor, também com conhecimento intermediário, 

citou o Moodle como plataforma usada para construir seus 

objetos. O docente com conhecimento avançado utiliza 

softwares bem mais específicos, como o Avogadro, na 

elaboração de seus objetos de aprendizagem. 

Analisando as questões dissertativas do questionário pós-teste, 

percebe-se que todos os professores conseguiram criar um 

objeto na plataforma e acharam clara a sequência de passos para 

construir um objeto no sistema de autoria. Em relação ao nível 

de dificuldade para construir um objeto, 2 deles consideraram 

muito fácil construir um objeto e 5 deles consideraram fácil, 

como ressalta a Figura 18. 

  
Figura 18 – Níveis de conhecimento em computação. 

 

Os professores que acharam muito fácil criar um objeto (Figura 

19) não necessitaram de qualquer auxilio para interagir com a 

plataforma durante o teste. Os objetos gerados na plataforma 

atingiram as expectativas de todos os professores. Os 

professores que realizaram o teste afirmaram que incorporariam 

a plataforma ao seu conjunto de ferramentas para produção de 

seus objetos de aprendizagem.  

         

Figura 19 – Percentual de dificuldade. 

No Quadro 2 é possível visualizar as respostas às perguntas 

dissertativas na íntegra. 

 

Quadro 2 – Respostas dos professores. 

Perguntas Respostas dos Professores 

Quais dificuldades você 

encontrou durante a 

criação do objeto de 

aprendizagem na 

plataforma? 

“Nenhuma”, “Inicialmente, não sabia que 

comando deveria para iniciar a criação”, 

“Nenhuma. Apenas a leitura da página de 

ajuda já auxilia na construção.”, “Senti 

falta de ter acesso as instruções (ajuda) ao 

clicar nos itens do Menu ‘objeto’”, “Tive 

necessidade de ver o todo em todo 

momento. Se fosse um trabalho maior 

teria perguntado antes do fim.”, “A 

utilização é simples, as dificuldades se 

referem apenas a algumas limitações que 

ainda serão melhoradas”, “Não houve 

dificuldades durante a criação do objeto.” 

Os objetos gerados pela 

plataforma satisfizeram 

suas expectativas? Você 

incorporaria a 

plataforma como uma 

de suas ferramentas para 

a produção de objetos 

de aprendizagem? 

“Sim. Falta alguns templates, contudo.”, 

“Sim, certamente”, “Com certeza. Se 

pudesse inserir filmes e imagens nos 

exercícios ficaria melhor.”, “Sim. A 

plataforma é simples e amigável. Além 

disso, as estruturas oferecidas são 

coerentes com o formato de OAs (Objetos 

de Aprendizagem) de LP (Língua 

Portuguesa) que já desenvolvemos.”, 

“Certamente.”, “Sim, é uma boa 

ferramenta para confecção de objetos, 

principalmente para quem não é 

programador.”, “Sim, pela simplicidade e 

ao mesmo tempo pela abrangência e 

clareza.” 

Quais aspectos você 

gostaria de melhorar na 

plataforma? 

“Capacidade de gerar sumários e links 

para seções; possibilidade de aleatorização 

em exercícios e geração dinâmica de 

alternativas e respostas numéricas. 

Também o envio de estatísticas do uso 

que a pessoa fez para análise da equipe.”, 

“Talvez um tutorial para orientar o usuário 

iniciante, mostrando como funciona a 

plataforma.”, “Inserção de filmes e 

imagens nos exercícios. E filmes nos 

textos.”, “Além do que foi exposto no 

item 5, sugiro que o item ‘duplicar’ do 

menu ‘objeto’ seja mais específico para 

não confundir com o item existente no 

menu ‘página’ que está ao lado. Pode 

confundir o usuário menos atento.”, 

“Visualizar o objeto sempre que 

necessitasse e para isso necessitaria de um 

‘visualizar’.”, “-Possibilidade de inserir 

símbolos matemáticos; - Exercícios com 

mais alternativas; - Deixar mais claro o 

botão de verificar a resposta; - Na hora de 

refazer os exercícios, seria bom que o 

usuário, ao clicar no local indicado fosse 

redirecionado ao início.”, “Possibilidade 

de símbolos matemáticos.” 
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Analisando-se os gráficos e as respostas dos professores às 

questões descritivas, percebe-se que os professores não tiveram 

dificuldades para utilizar a plataforma. Muito pelo contrário, a 

acharam fácil ou muito fácil. Além disso, vários comentaram 

que a incluiriam na sua gama de ferramentas para 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Julgamos esses 

comentários muito importantes dado à experiência dos 

professores nessa área. Embora a plataforma ainda precise de 

mais templates e de alguns ajustes, a partir do estudo realizado, 

podemos inferir que a plataforma proposta se mostrou de fácil 

uso e também útil ao desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem. 

6. CONCLUSÃO 
 

O objetivo deste artigo foi descrever a plataforma Fábrica de 

Objetos, projetada para ser uma solução integrada e facilitadora 

para a produção e gestão de objetos de aprendizagem. Por ser 

uma plataforma flexível e estar alinhada com os avanços 

tecnológicos, ela procura atender as necessidades de acesso em 

diferentes dispositivos móveis e proporcionar uma interface 

padrão para o usuário. Além disso, destacamos que a plataforma 

é flexível, podendo expandir suas aptidões, adicionando a 

qualquer momento novos recursos na plataforma. 

Para aproximar a implementação dos objetos de aprendizagem 

de seus autores, aspectos de interface e interação humano-

computador foram levados em consideração para o 

desenvolvimento da plataforma. Ao encontro dessa 

necessidade, a ferramenta proporciona um ambiente simples e 

amigável para produção de objetos. 

Sendo assim, este trabalho realizou testes com professores, que 

elaboram objetos de aprendizagem na plataforma. O teste 

buscava identificar se a plataforma atendia ao seu propósito, se 

a mesma era útil e de fácil uso pelos professores. Apesar de a 

plataforma contar com poucos templates, o resultado do teste 

foi animador. A plataforma proposta atendeu às expectativas 

dado que os professores gostaram dos objetos criados e 

acreditam que com a expansão de algumas funcionalidades é 

viável construir objetos de aprendizagem em grande escala 

utilizando a plataforma da Fábrica de Objetos. 

Sendo oportuno, levando em consideração a crescente 

internacionalização de conteúdos educacionais, a plataforma 

possibilita a internacionalização dos objetos. Por meio da 

duplicação e edição de conteúdos é possível ter o mesmo objeto 

em diversas línguas. 

Outro aspecto relevante é a existência de poucas ferramentas 

específicas para a criação de objetos de aprendizagem, visto que 

a maioria dos softwares envolve apenas a criação de pequenos 

exercícios ou animações. Desta forma, a plataforma oferece um 

ambiente integrado que contempla todas as etapas de produção 

e gerenciamento de pós-criação dos objetos de aprendizagem. 

Além disso, o teste mostra que, no aspecto usabilidade, a 

plataforma se mostrou bastante amigável. 

Como próximos passos, julgamos importante realizar novos 

testes de usabilidade com outros professores, mas focando 

naqueles com pouco conhecimento em computação. Julgamos 

igualmente importante testar os objetos criados na plataforma 

junto aos alunos. Faz parte de nossos trabalhos futuros também 

incorporar as sugestões dos professores à plataforma. 
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ABSTRACT 
This paper presents a scenario-based requirements modeling for 

building interactive learning objects (ILO). This work leverages a 

support to the ILO´s production, ensuring that their pedagogical 

attributes are present in the final product generated. Thus, we 

obtained a model composed of scenes arranged and divided into 

four instructional pieces (input, process, finalization and 

evaluation). This model was adopted in the design phase of the 

Methodology for Building Interactive Learning Objects, which is 

implemented by the Storyboard tool of the methodology. 

RESUMO 
Este artigo apresenta um modelo para a construção de objetos de 

aprendizagem interativos (OAIs). E tem como objetivo dar 

suporte para que a produção de OAIs seja elaborada de forma a 

garantir que suas características pedagógicas estejam presentes no 

produto final gerado. Assim, obteve-se um modelo composto por 

cenas organizadas e divididas em quatro porções instrucionais 

(introdução, processo, conclusão e avaliação). Este modelo foi 

adotado na etapa de projeto da Metodologia para Construção de 

Objetos de Aprendizagem Interativos, implementado pela 

ferramenta de Storyboard da metodologia. 

Categories and Subject Descriptors 
D.2.1 Requirements/Specifications: Elicitation methods, 

Methodologies.  

General Terms 
Design, Human Factors. 

Keywords 
Objetos de Aprendizagem Interativos, Metodologias, Engenharia 

de Software, Storyboards. 

1. INTRODUÇÃO 
A necessidade de aprimorar métodos, técnicas e ferramentas no 

processo de ensino-aprendizagem fez aumentar os investimentos 

na área de informática na educação. Isto pode ser observado 

segundo Gomes [20] com a rápida evolução tecnológica e o 

crescimento de aplicações digitais na educação que vêm 

favorecendo novas formas de ensino-aprendizagem, através de 

recursos como os Objetos de Aprendizagem (OA). Os OAs são 

definidos por Willey [1] como sendo qualquer recurso digital 

reutilizável que possa ser utilizado no auxílio à aprendizagem. E 

possuem como ideia fundamental que os projetistas de aplicações 

educacionais podem construir pequenos artefatos educacionais, 

comparados ao tamanho de um curso inteiro, que podem ser 

reutilizados diversas vezes em contextos distintos de 

aprendizagem. Estes artefatos digitais, ditos OAs, precisam 

atender uma série de características técnicas e pedagógicas e, para 

tanto, instituições de ensino têm buscado na engenharia de 

software, metodologias de desenvolvimento para a construção 

destes objetos. Desta forma, é possível considerar um OA como 

um produto de software, resultante do processo final da aplicação 

de uma metodologia. 

No trabalho de Kemczinski et al [3], foi proposta a Metodologia 

para Construção de Objetos de Aprendizagem Interativos 

(MCOAI), que tem por intuito disponibilizar ferramentas para que 

profissionais especialistas de domínio (i.e. professores 

conteudistas) preparem o conteúdo instrucional que deverá 

compor Objetos de Aprendizagem Interativos (OAI), de forma a 

auxiliar para que eles sejam criados com suas características 

pedagógicas. Este tipo de OA é definido por Carvalho [4] como 

sendo OAs cuja aplicação é realizada mediante a manipulação de 

controles gráficos ou físicos que geram, por sua vez, alterações 

nos parâmetros do sistema. 
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Cada vez mais, o uso de técnicas de desenvolvimento de software 

baseadas em cenários vêm sendo aplicadas no campo da 

engenharia de software e da interação humano-computador (IHC) 

[5]. Entretanto, é comum que sistemas interativos sejam 

desenvolvidos com visões isoladas das áreas de engenharia de 

software e IHC. Cybis et al [6] afirmam que tradicionalmente a 

engenharia de software dá prioridade a aspectos essencialmente 

funcionais dos sistemas, tais como a eficiência, a 

manutenibilidade e a portabilidade, ou seja, ela acaba focando 

principalmente no desenvolvimento funcional em detrimento do 

operacional. Por outro lado, a IHC direciona seu foco para a 

usabilidade dos sistemas, priorizando a interação do usuário e, 

segundo o autor, muitas vezes não considerando adequadamente 

os aspectos focados na engenharia de software.  

Cybis et al [6] explicam ainda que é mais complexo definir 

requisitos para estes sistemas, pois os aspectos técnicos e 

humanos inerentes a este tipo de sistema devem ser considerados 

em simultâneo. 

Storyboard (também chamados Roteiros) são definidos por Preece 

et al [8] como sendo a representação de sequências de ações ou 

eventos pelas quais o usuário e o produto devem passar para 

executarem uma ação. Preece et al [8] afirmam ainda que há dois 

propósitos em utilizar-se de Storyboards: (i) para obter feedback 

de usuários, e (ii) para que a equipe de design considere o cenário 

e a utilização do produto em maiores detalhes. 

Este artigo apresenta um modelo de Storyboard para a MCOAI 

através de uma abordagem baseada em cenários para a criação de 

Objetos de Aprendizagem Interativos. Assim, a seção 2 traz uma 

descrição da MCOAI, seguida da seção 3 que descreve a técnica 

de modelagem baseada em cenários e aborda o trabalho realizado. 

A seção 4 descreve a Matriz de Design Instrucional e a sua 

relação com o Storyboard, a seção 5 aborta as vantagens do 

Storyboard para o professor e para o aluno. E por fim, são 

apresentadas as considerações finais e as referências utilizadas. 

2. METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO 
DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
INTERATIVOS (MCOAI) 
A MCOAI é caracterizada por basear-se em metodologias 

tradicionais de engenharia de software, incluindo iteratividade 

neste processo. Surgiu a partir de um estudo de diversas 

metodologias focadas na construção de OAs. Durante este estudo, 

Lucena [2] percebeu que as metodologias estudadas não se 

mostravam preocupadas em garantir as características pedagógicas 

que OAs devem ter. O Quadro 1 apresenta as principais 

características pedagógicas necessárias para um OA. 

Quadro 1 - Características Pedagógicas de um OA [3] 

Característica Conceito Autor 

Interatividade Sistema oferece suporte às 

concretizações e ações 

mentais. 

Assis e 

Abar [16]  

Autonomia Recursos de aprendizagem 

que proporcionem a 

autonomia, incentivando a 

iniciativa e tomada de 

decisão. 

Ramos e 

Santos [17]  

Cooperação Os usuários trocam ideias e Ramos e 

trabalham coletivamente 

sobre o conceito apresentado. 

Santos [17] 

Cognição Refere-se às sobrecargas 

cognitivas colocadas na 

memória do aprendiz durante 

a instrução.  

Febre et al 

[11]  

Afeto Está relacionado com 

sentimentos e motivações do 

aluno com sua aprendizagem 

e colegas. 

Ramos e 

Santos [17] 

 

Visando contribuir para que objetos de aprendizagem interativos 

fossem criados e garantissem que estas características pedagógicas 

fossem incorporadas a eles, a MCOAI foi especificada e 

modelada. Esta metodologia é direcionada para que profissionais 

especialistas de domínio participem do processo de criação destes 

artefatos, interagindo com outra equipe, mais técnica, que será 

encarregada de desenvolver o OAI. A primeira equipe é composta 

por professores conteudistas, que são os profissionais que 

possuem domínio na área de conhecimento abordada pelo OA, 

preocupando-se com a especificação do conteúdo que o OA deve 

possuir, além da responsabilidade de também avaliar o conteúdo 

produzido no final. Enquanto a segunda equipe é composta por 

profissionais que tenham uma base de conhecimento em 

programação e dominam ferramentas de desenvolvimento que 

permitem a interatividade nos OAs [3].  

A MCOAI é composta por 6 etapas: Análise, Projeto, 

Implementação, Submissão, Avaliação e Publicação. A Figura 1 

apresenta as etapas, papéis e atividades envolvidas na MCOAI. É 

importante ressaltar que a “Revisão” não é uma etapa, e sim uma 

forma do professor conteudista visualizar e detectar possíveis 

problemas no OAI produzido antes que ele seja submetido ao 

repositório (promovendo iteratividade às etapas da MCOAI). Isto 

ocorre através da realização de testes e a avaliação das 

características do OA especificadas. Em caso de algum problema 

ser detectado, o conteudista poderá imediatamente voltar às etapas 

iniciais da metodologia para fazer as mudanças adequadas. As três 

últimas atividades (submissão, avaliação e publicação) são 

suportadas pelo Repositório de Objetos de Aprendizagem para a 

área de Informática (ROAI). 

 

Figura 1 - Etapas da MCOAI [3] 

As primeiras etapas da MCOAI tem a participação de professores 

conteudistas. Na etapa de análise são definidas metas, estratégias 

didático-pedagógicas, possíveis conteúdos do OA e os envolvidos 
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no seu desenvolvimento e avaliação. Para elaboração desta 

documentação é utilizado o Design Instrucional (DI), que serve de 

apoio ao processo de construção, execução e avaliação do OA, 

onde o usuário preenche campos como unidade de aprendizagem, 

objetivos, atividades, conteúdos e avaliação. Filatro [7] explica 

que o Design Instrucional é um conjunto de atividades com o 

objetivo de identificar as necessidades de aprendizagem e 

desenhar, implementar e avaliar soluções para suprir estas 

necessidades. Na MCOAI, a Matriz de Design Instrucional (MDI) 

integra-se com o Storyboard, que é uma ferramenta para 

elaboração das cenas. Esta ferramenta define o que será composto 

em cada cena: falas, personagens, observações, título da cena, tipo 

de ação e sugestão de imagens, e que compõe a etapa seguinte, a 

de projeto da metodologia.  

Nesta etapa, os professores conteudistas vão utilizar a ferramenta 

de Storyboard para criar as cenas que irão descrever o OAI. 

Segundo Preece et al [8], storyboards representam as sequências 

de ações ou eventos pelas quais o usuário e o produto devem 

passar para realizarem uma ação. A ferramenta de storyboard é 

objeto de destaque deste artigo, pois ela é o produto gerado pela 

modelagem baseada em cenários que este artigo apresenta, 

descrita na seção 3.  

A documentação gerada pelo Storyboard (as cenas) é que servirá 

de base para que a próxima etapa da MCOAI seja realizada: a 

Implementação. Como forma de estruturar o conteúdo seguiu-se 

os moldes que Oliveira, Amaral e Bartholo [22] propõem: Mapa 

Conceitual, Storyboard e Mapa Navegacional. 

O Mapa Conceitual é onde o conteudista irá preencher os temas 

que deverão ser abordados no OA. Novak [21] conceitua mapa 

conceitual como sendo uma forma de organização hierárquica dos 

conceitos e proposições que representam a estrutura de 

conhecimento e experiências adquiridas pelo aprendiz. Tal 

processo exerce influência nas características pedagógicas do OA, 

principalmente na forma de disposição das sobrecargas cognitivas 

no aprendiz durante a instrução (característica pedagógica de 

cognição).  

O Storyboard é a ferramenta de construção e visualização de 

roteiros, e define o que será composto em cada cena: falas, 

personagens, observações, título da cena, tipo de ação e sugestão 

de imagens. 

Já o Mapa Navegacional é um mapa que demonstra as rotas de 

navegação das cenas no Storyboard. Ele influencia a característica 

pedagógica autonomia, servindo para possibilitar alternativas de 

rotas de navegação que não causem dúvidas no usuário ao utilizar 

o OAI.  

Estes instrumentos associados com o Design Instrucional serão a 

principal fonte de documentação do OA que dará suporte na 

implementação do OA. 

 Na etapa de implementação ocorre a participação dos 

profissionais técnicos (desenvolvedores), os quais irão se 

autenticar na aplicação e acessar o storyboard para criarem o OAI 

seguindo o que foi especificado pelo professor conteudista. A 

MCOAI não restringe o uso de ferramentas nesta etapa, sendo 

flexível a escolha de qual recurso será usado pelo desenvolvedor, 

que ao terminar o desenvolvimento do OAI, irá submetê-lo no 

sistema. Assim, os professores conteudistas que participaram das 

etapas de análise e projeto deverão realizar uma verificação para 

identificar se as características pedagógicas: interatividade, 

cognição, autonomia, cooperação e afeto estão agregadas ao 

objeto. Caso necessite mudanças, a documentação é alterada e o 

desenvolvedor é informado dos ajustes que precisam fazer. Já no 

caso de ser validada, o professor conteudista segue para a próxima 

etapa da metodologia, intitulada submissão, onde o OAI é 

submetido ao Repositório de Objetos de Aprendizagem para a 

área de Informática (ROAI). Feito isto, segue-se para a etapa de 

Avaliação, que conforme proposto pelo workflow do ROAI no 

trabalho de Woll [9]. Checklists são utilizados para que 

profissionais conteudistas avaliem as características pedagógicas, 

e profissionais técnicos avaliem as características técnicas 

referentes ao OAI. 

O Workflow é gerenciado pelo modelo de processo de negócio 

(BPM - Business Process Model), que para o repositório visa 

refletir a forma como se procede a avaliação do OA no 

Repositório de Objetos de Aprendizagem para a área de 

Informática e é apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Processo de workflow para submissão de OAs [9] 

Nesse processo de avaliação (Figura 2), há dois tipos de usuários 

distintos: o emissor e o avaliador.  

O usuário emissor realiza os seguintes procedimentos do processo 

de workflow: 

 Descrição do OA: o usuário faz a descrição do objeto de 

aprendizagem, preenchendo os metadados solicitados 

pelo repositório; 

 Carregamento do OA: o usuário faz o upload do Objeto 

de Aprendizagem no ROAI; 

 Revisão dos metadados: o submissor verifica se todos os 

metadados foram preenchidos corretamente no 

repositório; 

 Verificação do Arquivo: o repositório verifica qual é a 

extensão do arquivo inserido pelo usuário submissor; 

 Concessão da licença: Por fim, nesse procedimento o 

usuário concede a licença do OA inserido no 

repositório, respeitando a política de copyright. 

Após a realização desses procedimentos pelo usuário emissor, o 

usuário avaliador é notificado por email, avisando-o que há uma 

nova avaliação de OA a ser executada. Os procedimentos 

realizados por esse usuário são descritos na Figura 3, e explicados 

a seguir. 
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Figura 3 - Workflow do processo de avaliação das 
características técnicas e pedagógicas de OAs na MCOAI [9] 

Na avaliação técnica, o avaliador verifica as características 

técnicas do OA. Nessa etapa, o avaliador técnico pode aceitar ou 

recusar o objeto de aprendizagem a ser inserido no repositório. Se 

for aceito, o OA é enviado ao avaliador pedagógico, caso 

contrário o OA é rejeitado, e o avaliador técnico notifica o 

emissor. 

Na avaliação pedagógica, o avaliador fará a avaliação do OA 

levando em consideração as características pedagógicas. Nessa 

etapa, o avaliador pedagógico pode aceitar ou recusar o objeto de 

aprendizagem a ser inserido no repositório. Se for aceito, o OA é 

inserido permanentemente ao repositório, senão, o avaliador 

notifica o emissor via e-mail descrevendo o parecer da rejeição do 

OA no repositório. 

Após o término da etapa de avaliação, em caso de rejeição, 

retorna-se à etapa inicial, de análise e projeto, para verificar a 

necessidade de mudança e, após isso, inicia-se a metodologia 

novamente. Caso o OA seja aceito, entra-se na etapa de 

Publicação, onde este é, finalmente, disponibilizado para uso no 

ROAI.    

3. MODELAGEM DE REQUISITOS 
BASEADA EM CENÁRIOS 
Esta técnica de modelagem leva este nome por se basear no uso de 

diferentes tipos de cenários como representação básica e 

fundamental durante todas as atividades envolvidas na elaboração 

de uma solução interativa [18]. 

3.1 Design baseado em cenários (Scenario-

Based Design) 
Os modelos baseados em cenários são uma coleção de narrativas 

de situações do domínio do problema que possibilitam a 

identificação de componentes de design. Nesse contexto, cenários 

são definidos segundo Rossom e Carroll [5] como sendo 

narrativas textuais que descrevem sistemas da perspectiva de um 

ou mais usuários, narrando seus objetivos, planos e reações. A 

Figura 4 exemplifica como funciona o design baseado em 

cenários. 

 

Figura 4 - Design baseado em cenários [19] 

O design é realizado em três passos, análise, projeto, e 

prototipagem e avaliação. O primeiro passo é a análise da situação 

atual, realizada pela equipe de design juntamente aos interessados 

no sistema (stakeholders, clientes e usuários). São elaborados 

cenários de problemas, considerando as características dos 

usuários, hábitos, críticas e contexto de uso. A seguir, são 

projetados: 

 Cenários de atividade: Narrativa sobre as tarefas 

habituais que os usuários poderão executar através 

do sistema (relatam as funcionalidades sem 

especificar a aparência e como o usuário irá utilizar 

o sistema); 

 Cenários de informação: Descreve as informações 

que o sistema deve fornecer ao usuário; 

 Cenários de interação: Detalha as ações do usuário 

e feedbacks do sistema. 

Depois de projetados os cenários, são gerados protótipos para 

visualizar partes das soluções que foram descritas nos cenários e 

realizar as avaliações somativa e formativa. Rossom e Carrol [5] 

explicam que uma avaliação formativa é realizada para guiar o 

design (para possíveis correções), e por fim uma avaliação 

somativa, que sumarizam os diferentes aspectos da aplicação, 

buscando aferir qualidade e o estado atual da mesma. 

Modelos baseados em cenários costumam ser vantajosos por 

serem um meio de representação de fácil compreensão para os 

usuários envolvidos (muitas vezes de formação bastante 

heterogênea) que passam a poder avaliar, criticar e fazer 

sugestões. Sua principal desvantagem é que, durante a elaboração 

dos cenários é preciso ter cuidado para evitar ambiguidades e 

detalhar bem o que se deseja projetar. 

3.2 Modelagem Baseada em cenários aplicada 
na MCOAI 
A etapa de projeto da MCOAI disponibiliza uma ferramenta para 

criação de storyboard cujo enfoque é auxiliar a criação de OAIs. 

Este storyboard adota uma abordagem baseada em cenários que 

segue uma estrutura metodológica onde se dividem em quatro 

blocos instrucionais: Cenários de introdução, processo, conclusão 

e avaliação [2]. Esta estrutura se fundamenta nos estudos de 

Filatro [7], onde a autora justifica que ao dividir os eventos 

instrucionais do ensino-aprendizagem desta forma, consegue-se 

dar destaque às características pedagógicas. 

Os cenários de introdução são aqueles cujas cenas têm o propósito 

de ativar a atenção do aluno, informar os objetivos de 

aprendizagem, fornecer estímulos às atividades de aprendizagem e 
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apresentar uma visão geral do tema abordado. Costa [10] afirma 

que o enfoque está em atrair a atenção do aluno através do 

emprego de estímulos visuais e auditivos, por exemplo. 

Os cenários de processo devem ser compostos por cenas que 

disponibilizem informações e exemplos, além de recuperar 

conhecimentos prévios, utilizar estratégias de aprendizagem, 

proporcionar a prática e fornecer feedback. Este tipo de cenário 

tem a característica de conter as cenas que vão ajudar o aluno a 

compreender melhor o assunto abordado. Para isso, Costa [10] 

sugere cenas de revisão de conteúdo, sumários e mapas 

conceituais, por exemplo. Os cenários de processo devem orientar 

os alunos a colocar em uso os conteúdos estudados para resolver 

problemas semelhantes ou situações novas. O processo de ensino-

aprendizagem estará incompleto se o aluno não receber feedback 

sobre sua prática. [7]. 

Cenários de conclusão são aqueles cujas cenas vão abordar um 

resumo e revisão do que foi apresentado, além de transferir a 

aprendizagem e encerrar o conteúdo. Nelas devem ser enfatizados 

os principais pontos estudados, buscando-se evidenciar sua 

aplicabilidade. A transferência da aprendizagem envolve aplicar 

conceitos, princípios, estratégias cognitivas, habilidades motoras e 

atitudes aprendidas a uma variedade de situações. Este processo 

contribui para que o aluno reconheça a importância da 

aprendizagem obtida. 

Por fim, é necessário que o aluno saiba quando a unidade de 

aprendizagem foi finalizada. Os cenários de avaliação são aqueles 

que, cujo próprio nome sugere, vão conter cenas focadas em 

avaliar a aprendizagem. Elas devem fornecer um feedback e 

podem complementar o aprendizado do aluno. A avaliação 

permite verificar se os objetivos propostos foram realmente 

atingidos. Caso o aluno não consiga atingir plenamente os 

objetivos de aprendizagem, serão oferecidas atividades 

complementares alternativas e atividades práticas diferenciadas.  

 

Figura 5 - Exemplo de Interface do Storyboard da MCOAI [2] 

Na MCOAI, estes cenários estão organizados conforme é possível 

observar na Figura 5. Para cada tipo de bloco instrucional 

(cenário) deve-se selecionar um objetivo e uma atividade, para 

então adicionar as cenas correspondentes. O conteúdo dos 

objetivos e atividades é carregado da MDI (conforme mencionado 

na seção 2) e ao selecionar um determinado objetivo, as atividades 

são filtradas de forma a mostrar apenas as atividades relacionadas 

àquele objetivo.  Após selecionar o objetivo e a atividade, o 

usuário clica em “adicionar” e uma janela secundária é aberta para 

que ele possa descrever a cena (Figura 6). 

 

Figura 6 - Interface de criação da cena para o Storyboard da 
MCOAI [2] 

Após criar as cenas que compõem cada cenário do storyboard, 

este é finalizado e passa a servir como principal documentação 

para que o desenvolvedor do OAI possa criar o objeto de 

aprendizagem.  

Rossom e Carrol [5] explicam que modelos baseados em cenários 

possibilitam a identificação de componentes de design, ou seja, 

facilita a compreensão dos componentes que se deseja obter no 

OAI. Desta forma, a utilização do design baseado em cenários 

pode auxiliar o entendimento de como o OAI deve ser 

implementado, buscando assim reduzir o risco de retrabalho por 

parte da equipe técnica na MCOAI. 

4. Matriz de Design Instrucional e a sua 
relação com o Storyboard da MCOAI 
Após finalizar o processo de preenchimento da Matriz de Design 

Instrucional (MDI), determinadas informações irão ser fornecidas 

para os outros instrumentos da MCOAI na etapa de Projeto, estes 

são o Mapa Conceitual e o Storyboard. Quanto ao Storyboard, as 

informações contidas nas unidades de aprendizagem (objetivo, 

atividades, conteúdo e formas de avaliação) servirão como base 

para a elaboração dos roteiros, de tal forma que cada roteiro esteja 

associado a uma unidade de aprendizagem. Para isso, é utilizada a 

estrutura metodológica que divide cada unidade de aprendizagem 

em um roteiro (storyboard) composto por quatro fases 

(introdução, processo, conclusão e avaliação). Cada fase do 

roteiro (storyboard) possui objetivos (pertencentes à coluna 

Objetivo da MDI), relacionados a diferentes atividades 

(pertencentes à coluna Atividades da MDI) que irão compor 

diferentes cenas. 

 

Figura 7 - Relação entre o MDI com o Storyboard [10] 

 

A Figura 7 exibe a estrutura que relaciona a MDI com o 

Storyboard.  Os elementos destacados em verde na Figura 7 

demonstram o fluxo de criação do Storyboard no projeto. Esta 

estrutura propõem um mapa navegacional, que é um mapa que 

demonstra as rotas de navegação das cenas no Storyboard, da 
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sequência que as cenas serão implementadas, utilizando as 

informações da MDI (Objetivos e Atividades). 

5. VANTAGENS DO STORYBOARD PARA 
PROFESSORES E ALUNOS  
Filatro [7] afirma que a elaboração de roteiros escritos ou 

Storyboards são os meios tradicionais de se especificar o 

conteúdo exato de um produto multimídia que se deseja criar. 

Esboçar o Storyboard leva a pensar nas questões relacionadas ao 

design. 

O curso de estratégias de Storyboards para aprendizagem efetiva 

de Docntrain [23] explica que Storyboards utilizados em 

contextos educacionais devem descrever todas as cenas do curso, 

incluindo o que os aprendizes verão, escutarão e deverão fazer. 

Eles devem permitir que o usuário a quem o Storyboard será 

enviado visualize e aprove o conteúdo, as mídias e interações do 

Objeto de Aprendizagem ali especificadas. Depois de elaborados, 

devem se tornar o modelo (cartilha) agrupando o conteúdo que o 

desenvolvedor deverá seguir para dar sequência no 

desenvolvimento do OA.  

O curso ensina ainda que eles devem ser criados após efetuar-se a 

análise das necessidades e ter-se uma especificação inicial do 

projeto já aprovada. Docntrain [23] coloca os Storyboards na 

etapa de desenvolvimento da metodologia ADDIE (Analisys, 

Design, Development, Implementation and Evaluation), 

justificando que é o primeiro passo que deve ser realizado nesta 

etapa. Após sua elaboração e aprovação, os programadores podem 

começar a desenvolver o OA.  

As vantagens de utilizar Storyboards para o professor conforme 

((CARROL; MCCLOUD) apud RANKIN et al, [24]), 

(DOCNTRAIN [23]) são: 

 Storyboard é um instrumento poderoso que 

permite a designers e analistas uma forma simples 

de explorar e testar novas ideias. 

 Promove o encorajamento de colaboração entre os 

membros da equipe, uma vez que o Storyboard 

será a referência que contém as tarefas que todos os 

desenvolvedores irão atuar; 

 O ato de contar histórias é uma estrutura narrativa 

familiar desde a infância, dando às pessoas a 

vantagem de já serem “experts” em usar sua 

imaginação para contar histórias e carregá-las com 

informações para dar mais significado.  

 O fato de gerar expectativas, posto que ao definir 

claramente como será a aparência do OA e suas 

interações, é possível estabelecer metas atingíveis 

com o cliente no início do processo de 

desenvolvimento. 

 Economia de tempo e dinheiro, pois ao 

desenvolver a partir de um design bem 

especificado, consegue-se diminuir a necessidade 

de retrabalho; 

 Ele atua como garantia de qualidade, pois pode-se 

consultá-lo para verificar se o OA, após 

desenvolvido, está em conformidade ao que está 

descrito no Storyboard. 

 De acordo com Docntrain [23], todo storyboard 

deve possuir 5 elementos: 

1. Informações do projeto e da cena: 

• Nome do curso/módulo/lição; 

• Título da cena (deve expressar claramente a ideia 

principal da cena – os aprendizes usam o título para 

deduzir o que estão prestes a aprender); 

• Rótulo (label) da cena (identificadores únicos para cada 

cena). 

2. Instruções de áudio: 

• Devem ser inclusas se o OA suportar áudio; 

• Descrever cena-por-cena o roteiro para o narrador usar 

quando estiver gravando o áudio; 

• Instruções sobre efeitos sonoros ou músicas; 

• Pronunciação letra por letra quando mencionar siglas ou 

palavras difíceis 

• Utilizar segunda pessoa do singular (você). 

3. Instruções via imagens e vídeos: 

• Utilizar rascunhos ou imagens para ajudar a descrever o 

que deve aparecer nas cenas; 

• Permitir aos especialistas em mídias flexibilidade e um 

pouco de autonomia; 

• Se quiser incluir uma imagem que já existe, adicionar o 

nome do arquivo e onde está armazenado, se disponível; 

• Pesquisas afirmam que imagens explicativas (Figura 22) 

aumentam significativamente a aprendizagem (mais de 

50%). 

4. Edição de texto (on-screen text): 

• Prover os textos desejados na cena (ou, se estiver 

usando áudio, incluir textos que ajudem a descrever o 

que deve ser narrado: sentenças curtas); 

• Caso não esteja usando áudio, os textos devem ser 

longos e mais explicativos (já que esta será a principal 

fonte para o aprendiz absorver a informação); 

• Evitar frases em caixa alta; 

• Reduzir o número de fontes diferentes, evitando o uso 

de muitas cores diferentes para cada uma; 

• Ser claro e conciso; 

• Escrever na linguagem apropriada para o público que 

quer atingir; 

• Construir texto em sequências completas para melhorar 

a leitura e compreensão; 

5. Instruções de navegação e interatividade: 

• O que o aprendiz PODE fazer; 

• O que o aprendiz DEVE fazer; 

• O que acontece em seguida; 

• Interações devem ter um propósito (ajudar o aprendiz a 

entender o que está sendo ensinado ou permitir que o 

mesmo aprenda mais); 

• Não incluir interações desnecessárias; 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

281

• Descrever especificamente o comportamento de gráficos 

e textos, incluindo temporização, efeitos de animação 

(fade in/out, etc.); 

• Incluir o que deve acontecer após a ação do aprendiz 

(feedback); 

• Incluir textos para exibir feedbacks corretos ou 

incorretos após a execução de uma interação pelo 

aprendiz. 

Portanto, tendo estes elementos o professor terá um trabalho 

melhor elaborado, com questões bem definidas, que resultará em 

um trabalho mais completo. 

6. CONCLUSÃO 
No processo de desenvolvimento de software é comum encontrar 

problemas na extração de requisitos entre o cliente, que tenta 

especificar o que deseja, e o desenvolvedor, que tenta entender o 

que o cliente quer. De acordo com Faulk [11], definir requisitos é 

o principal problema no desenvolvimento de software, por conta 

dos custos que são gerados quando estes são mal definidos no 

começo do projeto. Neste sentido, diversas técnicas de 

modelagem surgem como um esforço para reduzir estes 

problemas, onde cada uma se ajusta melhor para determinadas 

situações [12]. Segundo Belgamo [13] estas técnicas podem atuar 

de forma a melhorar a comunicação e o entendimento do 

desenvolvedor com o cliente, superando os obstáculos presentes 

nesta fase. 

A MCOAI é uma metodologia para a construção de objetos de 

aprendizagem interativos, onde uma equipe de professores 

conteudistas trabalha para elaborar as especificações de como o 

objeto de aprendizagem interativo desejado deve ser construído, 

de forma a evidenciar que suas características pedagógicas se 

façam presentes no objeto produzido.  

Esta documentação serve de base para que uma equipe de 

desenvolvedores implemente o OAI. Neste processo, os 

professores conteudistas assumem o papel de clientes na etapa de 

análise da metodologia e, para auxiliar na comunicação entre o 

que eles querem que seja implementado e o que os 

desenvolvedores irão fazer, foi proposto à utilização da 

modelagem de requisitos baseada em cenários.  O design baseado 

em cenários neste trabalho é dividido em quatro blocos 

instrucionais (cenários de introdução, processo, conclusão e 

avaliação). Segundo Filatro [7], esta forma de organização auxilia 

o conteudista para que ele atinja os objetivos de aprendizagem. 

Isto tende a melhorar o aspecto interativo do OA, pois se bem 

identificados os componentes que devem compô-lo, ele será mais 

facilmente compreendido pelo desenvolvedor, que então terá uma 

visão mais clara do que precisará implementar. 

Este modelo foi implementado em uma ferramenta web, no 

trabalho de Lucena [2]. Esta ferramenta está sendo adaptada para 

dar suporte à MCOAI, que passou por uma reestruturação da sua 

etapa de análise. Nesta etapa, a Matriz de Design Instrucional foi 

alterada para fornecer as informações necessárias ao Storyboard 

(que é o componente da etapa de projeto da metodologia, o qual é 

resultado da modelagem baseada em cenários descrita neste 

artigo), para então dar início ao processo de desenvolvimento de 

OAIs através da metodologia.  

A adoção da MCOAI tem por objetivo dar subsídios para que 

OAIs sejam concebidos com as características pedagógicas: 

interatividade, autonomia, afeto/desejo, cognição e cooperação.  O 

principal foco está centrado no especialista de domínio do 

conhecimento (equipe pedagógica). A estrutura envolve a 

especificação e o correto sequenciamento das estratégias didático-

pedagógicas, das unidades instrucionais, dos objetivos partindo de 

uma taxonomia que favoreça as características do OA, dos eventos 

instrucionais, e das questões de avaliação com as respectivas 

ferramentas de avaliação. 

Após finalizar o processo de preenchimento da MDI, 

determinadas informações são fornecidas para os outros 

instrumentos da MCOAI na etapa de Projeto, estes são o Mapa 

Conceitual, Storyboard e o Mapa Navegacional. A estrutura 

proposta nas colunas da MDI (Objetivo, Atividade e Avaliação), 

fornece ao Mapa Conceitual os elementos contidos nestas colunas 

para apresentar um modelo inicial ao professor conteudista. 

Já para o Storyboard, as informações contidas nas unidades de 

aprendizagem (objetivo, atividades, conteúdo e formas de 

avaliação) servirão como base para a elaboração dos roteiros, de 

tal forma que cada roteiro esteja associado a uma unidade de 

aprendizagem. As informações pedagógicas que podem ser úteis 

ao processo de criação das cenas no Storyboard são apresentadas 

em uma estrutura metodológica que divide cada unidade de 

aprendizagem em um roteiro composto por quatro fases 

(introdução, processo, conclusão e avaliação). Esta estrutura 

propõem um mapa navegacional da sequência em que as cenas 

serão implementadas, utilizando as informações da MDI 

(Objetivos e Atividades).  

6.1 Trabalhos Futuros 
A partir do desenvolvimento deste trabalho, surgem novas 

possibilidades de trabalhos futuros com foco na adaptação da 

Ferramenta tendo como base a MCOAI. 

Com o desenvolvido do modelo de Storyboard neste trabalho e 

em paralelo a integração com a MDI, tem-se a possibilidade de 

estudar a estrutura metodológica destes dois modelos propostos de 

forma a gerar um mapa navegacional, que é um instrumento que 

organiza de maneira visual a sequência em que as cenas deverão 

ser apresentadas. É importante destacar que a estrutura elaborada 

propõe um mapa navegacional da sequência que as cenas serão 

implementadas. 

Também será preciso disponibilizar na ferramenta um 

componente para o gerenciamento de feedback, que visa tratar a 

comunicação da equipe ao longo do ciclo de vida de produção do 

OAI e que deve ser conduzido por todos os envolvidos no projeto. 

Esse processo de feedback permite reavaliar as necessidades e 

prioridades (característica pedagógicas e técnicas do OA), e caso 

seja necessário, gerar mudanças para serem aplicadas no processo 

e no produto. 

Outro tema interessante é a possibilidade da aplicação de 

sistemas de recomendação (SR), na MCOAI, que tem por objetivo 

sugerir ao usuário do sistema algo que seja do seu interesse. Na 

MCOAI, o usuário está interessado em especificar um OA 

interativo de forma a garantir que características técnicas e 

pedagógicas sejam atingidas. Como o SR atua guiando o usuário 

adaptando a experiência do mesmo de forma única, a cada 

momento que ele acessa a aplicação, vê-se a possibilidade de 

tornar a ferramenta adaptada ao professor conteudista e até mesmo 

ao técnico (desenvolvedor), onde ela poderia aprender os 

principais interesses do professor conteudista, por exemplo, e 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

282

sugerir conteúdos ao preencher informações da MDI ou do 

Storyboard. 

Por fim, surge também uma possibilidade de realização de um 

estudo/análise de usabilidade em toda a ferramenta 

computacional. O objetivo principal da MCOAI é ajudar à 

produção de OAIs, mas para isso é preciso motivar o uso da 

ferramenta e se ela não for intuitiva, este processo será 

dificultado.  Na Engenharia de usabilidade, a Intuitividade é a 

característica mais importante dentre os atributos que compõem a 

usabilidade. Para que ocorra minimamente uma interação, a 

interface deve apresentar características que tornem fácil sua 

utilização permitindo que usuários leigos ou avançados possam 

aprender seus recursos de interação de forma clara e objetiva. 
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ABSTRACT 
Learning Analytics (LA) is a new research field, related to the 

collection and analysis of students’ data to enhance learning and 

the environment on which it occurs. This paper presents a 

systematic mapping of the literature on the field, seeking to 

understand which are the data types, the techniques, the 

stakeholders and the interventions; and their relation with the 

analysis goals: Monitoring and Analysis; Prediction and 

Intervention; Tutoring and Mentoring; Assessment and Feedback; 

Adaptation; Personalization and Recommendation; and 

Reflection. We also analyze LA in the Massive Open Online 

Courses (MOOCs) context. The results show several types of data 

(the main is navigational data) and techniques; the main 

stakeholders as researchers; and little focus on interventions. It 

also shows research opportunities in the MOOCs context. 

RESUMO 
Learning Analytics é uma nova área de pesquisa, relacionada à 

coleta de dados dos alunos para melhorar o aprendizado e o 

ambiente em que este ocorre. Este artigo apresenta um 

mapeamento sistemático da literatura da área, procurando 

entender quais são os tipos de dados, as técnicas, as pessoas 

interessadas e as intervenções; e sua relação com os objetivos de 

análise: Monitoramento e Análise; Predição e Intervenção; 

Tutoria e Mentoria; Avaliação e Feedback; Adaptação; 

Personalização e Recomendação; e Reflexão. Nós também 

analisamos a área no contexto dos Massive Open Online Courses 

(MOOCs). Os resultados mostram diferentes tipos de dados (o 

principal são os dados navegacionais) e técnicas; as principais 

pessoas interessadas são pesquisadores; e pouco foco nas 

intervenções. Estes também mostram oportunidades de pesquisa 

no contexto dos MOOCs. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.5.m. Information interfaces and presentation (e.g., HCI): 

Miscellaneous.  

Termos Gerais 
Human Factors 

 

 

Palavras Chaves 
Learning Analytics, análise de dados educacionais, Massive Open 

Online Courses, Informática na Educação 

 

1. INTRODUÇÃO 
Nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) uma grande 

quantidade de dados de navegação pode ser coletada, 

possibilitando que sejam feitas diversas análises relacionadas ao 

comportamento do aluno no ambiente, auxiliando na prática 

pedagógica e até mesmo na melhoria do ambiente (de forma 

similar ao uso de técnicas web analytics, adotadas no comércio 

eletrônico). Neste sentido, surgem as Learning Analytics (LA), 

uma área de pesquisa relativamente nova na qual são analisados 

os dados produzidos por alunos dentro e fora dos AVAs com o 

objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

Com o objetivo de entender melhor a área, este artigo propõe um 

mapeamento sistemático da literatura para identificar quais os 

tipos de dados, quais técnicas, quais as intervenções (ações 

realizadas após uma análise para mudar o processo de ensino-

aprendizagem) e quais os usuários aos quais os resultados são 

destinados, bem como qual a relação destes elementos com os 

objetivos de análise. Em seguida, para identificar oportunidades 

de estudo da área com dados de Massive Open Online Courses 

(MOOCs) fazemos uma análise dos trabalhos inseridos neste 

contexto. 

Para possibilitar um melhor entendimento das questões de 

pesquisa e dos resultados, a Seção 2 contextualiza a área de 

Learning Analytics. Em seguida, a Seção 3 descreve a 

metodologia adotada para realizar o mapeamento sistemático 

proposto. A Seção 4 mostra os resultados gerais obtidos e a Seção 

5 mostra os resultado no contexto dos MOOCs. A Seção 6 discute 

os resultados e, por fim, a Seção 7 apresenta as considerações 

finais, seguida das referências bibliográficas. 

2. LEARNING ANALYTICS 
Learning Analytics são a medida, coleta, análise e relato dos 

dados de estudantes e seus contextos com o propósito de entender 

e otimizar o aprendizado e o ambiente em que este ocorre [1]. 

Aplicado a disciplinas, cursos e departamentos, este processo 

fornece informações valiosas sobre o que está realmente 

acontecendo e sugere maneiras através das quais os educadores 

podem melhorar o processo de ensino-aprendizagem, além de 

indicar quais alunos podem desistir do curso ou aqueles que 

precisam de ajuda adicional para melhorar seu desempenho [2]. 
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Figura 2. Ciclo de Learning Analytics [8] 

Neste artigo adota-se uma versão adaptada da classificação de 

Brown (2012) — com o intuito de obter uma visão mais detalhada 

sobre como os educadores precisam se envolver para realizar as 

intervenções —, com as seguintes categorias: automáticas, 

semiautomáticas e manuais. A categoria automática refere-se às 

intervenções que não necessitam de participação do professor; a 

categoria semiautomática refere-se às intervenções com pouca 

participação do professor, ou seja, o professor apenas solicita que 

o sistema realize alguma tarefa; e a categoria manual refere-se às 

intervenções em que os envolvidos no processo de aprendizagem 

precisam tomar decisões individualmente ou em grupo e agir para 

alterar o processo. 

Apesar de este trabalho possuir uma proposta similar ao trabalho 

de Atif et al. (2013) — que classifica quatro ferramentas Learning 

Analytics de acordo com as quatro dimensões definidas no modelo 

de Chatti et al. (2012), este trabalho abrange e classifica uma 

quantidade maior de artigos; analisa, além das dimensões do 

modelo de referências, as intervenções adotadas para melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem; e faz a análise da relação entre 

dados, técnicas, público-alvo e intervenções versus objetivos. 

3. METODOLOGIA 
Esta seção detalha a metodologia da busca pelos trabalhos 

mapeados neste artigo. Na Seção 3.1 são descritas as questões de 

pesquisa, na Seção 3.2 é detalhado o processo de condução da 

busca pelos artigos e na Seção 3.3 é descrito como os artigos 

foram selecionados dentre os resultados da busca e como estes 

foram filtrados. 

3.1. Questões de Pesquisa 
Com base nas dimensões do modelo de referência de Chatti et al. 

(2012), no ciclo de Clow (2012) e na classificação de intervenções 

adaptada de Brown (2012), o mapeamento sistemático proposto 

neste artigo pretende responder às seguintes questões de pesquisa: 

• Quais são os tipos de dados? Qual a relação destes com o 

objetivo da análise? 

• Quais os métodos utilizados? Qual a relação entre os 

métodos e os objetivos?  

• Quais os usuários para os quais os resultados foram 

destinados? Qual a relação do público alvo com o objetivo 

da análise? 

• Quais as intervenções tomadas? Elas são automáticas, 

semiautomáticas, ou manuais? Qual a relação destas com o 

objetivo da análise? 

3.2. Condução da Busca 
A busca foi realizada nos Mecanismos de Busca Acadêmica 

(MBAs) IEEE Xplore, ACM, Scopus e Science Direct. Os MBAs 

Scopus e Science Direct foram escolhidos, pois estão entre os 10 

mais bem avaliados em uma análise quantitativa de 40 MBAs 

[10]. Já os MBAs IEEE Xplore e ACM são escolhas justificáveis 

devido a sua relevância na área de Ciência da Computação. Para 

realizar a busca, foi utilizada a expressão booleana ilustrada na 

Figura 3, onde o asterisco (*) é um caractere coringa, ou seja, um 

caractere que pode ser substituído por outros N caracteres (onde N 

≥ 0). 

("e-learning analytics" OR "elearning analytics" OR "learning 
analytics") AND (predict* OR intervention OR tutoring OR 
mentoring OR assessment OR feedback OR adaptation OR 
personalization OR recommendation OR "data mining" OR "social 
network analysis" OR "social analysis" OR "discourse analytics" 
OR "discourse analysis" OR "lexical analysis" OR dashboard* OR 
visuali*) 

Figura 3. Expressão booleana utilizada na busca dos artigos 

3.3. Critérios de Inclusão e Exclusão 
Para facilitar a seleção de artigos, foram definidos alguns critérios 

de inclusão e exclusão. Os seguintes critérios de inclusão foram 

adotados:  

• Artigos disponíveis na íntegra para download; 

• Artigos de conferências ou periódicos; 

• Artigos completos (quatro ou mais páginas); 

Após realizar a busca nos mecanismos de busca definidos na 

Seção 3.2, foram pré-selecionados todos os artigos que 

satisfizessem os critérios de inclusão citados acima. Dos artigos 

pré-selecionados, foram excluídos todos aqueles que satisfizessem 

um ou mais dos critérios de exclusão a seguir: 

• Não conter learning analytics, elearning analytics ou e-

learning analytics no título, resumo, termos gerais ou 

palavras-chave;  

• Artigos duplicados; 

• Artigos que não mostram como realizar ou aplicar uma 

análise em uma ferramenta (artigos que não são primários), 

ou seja, artigos teóricos e de mapeamentos sistemáticos são 

desconsiderados. 

Alunos

Dados

Análises

Intervenções
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Figura 4. Distribuição dos trabalhos por objetivo 

Após filtrar os artigos de interesse para este mapeamento, é 

importante ressaltar que foram considerados os trabalhos e não os 

artigos, assim caso um trabalho tenha sido descrito em mais de um 

artigo, os artigos foram considerados apenas como um. Desta 

forma, caso um trabalho ou partes dele tenham sido descritos em 

mais de um artigo, é possível obter informações mais detalhadas a 

respeito deste. 

4. Resultados e Análises 
Após realizar a busca conforme definido na Seção 3.2, foram pré-

selecionados de acordo com os critérios de inclusão 642 artigos. 

Em seguida, foram aplicados os critérios de exclusão, eliminando 

515 deles. Assim, foram selecionados 127 artigos, resultando em 

116 trabalhos analisados (o mais antigo é de 2011 e o mais novo é 

de 2014). A Figura 4 mostra a distribuição destes trabalhos 

conforme as categorias da dimensão Por quê?, considerando que 

alguns destes possuem mais de um objetivo. Grande parte dos 

trabalhos está concentrada na categoria Monitoramento e Análise, 

ou seja, trabalhos em que são coletados os dados dos alunos para 

realizar análises. Os trabalhos das categorias Avaliação e 

Feedback e Predição e Intervenção também são foco de grande 

interesse na área. 

Para alcançar os objetivos, os trabalhos utilizaram diferentes tipos 

de dados: anotações, áudio; dados demográficos (idade, gênero, 

classe social, etc.); dados contidos no ambiente de aprendizagem 

(metadados dos objetos de aprendizagem, publicações nos fóruns 

de discussão, etc.); dados coletados em entrevistas; dados do 

histórico escolar (notas, disciplinas cursadas, créditos obtidos, 

total de reprovações, etc.); dados de navegação dos alunos 

(páginas acessadas, tempo online, frequência de acesso, etc.) 

coletados nos ambientes de aprendizagem utilizados (Moodle, 

Blackboard, máquinas virtuais configuradas para monitorar as 

ações do aluno — dentro e fora da plataforma do curso —, 

plataformas para desenvolvimento de código, jogos sérios, etc.); 

dados coletados de mídias sociais (informações do perfil, 

comentários realizados, etc.) como YouTube, Fóruns de 

Discussão, etc.; dados coletados através de questionários; e dados 

obtidos através de vídeos. 

A Figura 5 apresenta a relação entre os tipos de dados 

(representados nas linhas) e objetivos (representados nas colunas). 

A intensidade da cor da célula indica a quantidade de trabalhos 

encontrados (i.e. quanto maior a intensidade, mais trabalhos 

encontrados). Conforme a Figura 5, o tipo de dados 

predominantemente utilizado nas análises são os de navegação do 

aluno (50%). Os dados provenientes do AVA (12%) e os dados do 

histórico escolar (13%) aparecem em uma quantidade 

significativa quando comparados aos demais tipos de dados (entre 

1% e 7%). Dos demais tipos de dados, aqueles nos quais há certo 

interesse são os dados demográficos e os dados provenientes de 

mídias sociais.  
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Anotações 1 3  1    5 

Áudio 1 3  1    5 
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demográficos 3 9  1 1   14 
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Entrevistas 1  1     2 

Histórico escolar 9 10  3 1 1  24 

Mídias sociais 3   3   5 11 

Dados 
Navegacionais 34 16 1 20 6 6 11 94 

Questionários 3   2    5 

Vídeos 1 3  1    5 

Figura 5. Relação entre tipos de dados e objetivos 

As análises da categoria Monitoramento e Análise — por serem 

mais exploratórias —, utilizam diversos tipos de dados, sendo o 

principal deles os navegacionais. Em análises de Predição e 
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Figura 6. Relação entre técnicas e objetivos 

Intervenção, os trabalhos focam principalmente nos dados 

demográficos, dados do histórico escolar e também nos dados de 

navegação do aluno. As análises de Avaliação e Feedback podem 

utilizar uma grande variedade de dados, prevalecendo os de 

navegação do aluno e os dados do ambiente.  

Os dados são analisados através de técnicas de Aprendizagem de 

Máquina, Estatísticas, Mineração de Dados, Análise das Redes 

Sociais, Análises de Texto, Visualização da Informação, etc. No 

entanto, conforme pode ser observado na Figura 6, há a 

predominância de técnicas como Estatísticas e Visualização da 

Informação, aparecendo em grande quantidade e em grande parte 

das categorias. Técnicas de Mineração de Dados foram utilizadas 

para atingir todos os objetivos, exceto os da categoria Tutoria e 

Mentoria e aparecem em grande quantidade, juntamente com as 

técnicas de Análise de Redes Sociais, nos trabalhos da categoria 

Monitoramento e Análise. 

Os resultados obtidos com estes trabalhos foram destinados a 

diferentes pessoas como administradores, alunos, conselheiros, 

desenvolvedores, professores e pesquisadores; podendo ser 

destinados a um grupo (por exemplo, uma ferramenta poderia 

possibilitar a reflexão tanto do aluno quanto do professor ao 

mesmo tempo). Conforme pode ser observado na Figura 7, grande 

parte dos trabalhos destinam-se aos pesquisadores, especialmente 

os da categoria Monitoramento e Análise. Como público final de 

uma ferramenta, estão em destaque os professores e os alunos. 
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Figura 7. Relação entre público alvo e objetivos 
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Após verificar os resultados das análises, conforme o ciclo de 

Clow (2012), é necessário realizar intervenções para melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem. Nos trabalhos selecionados, as 

intervenções tomadas são adaptação no modo como o conteúdo é 

mostrado ao aluno, alterações pedagógicas, feedback ao aluno, 

orientações aos alunos, envio de notificações (SMS, e-mails, no 

AVA, etc.), recomendações de recursos e/ou colegas de trabalho; 

sendo que foram mapeados os trabalhos que identificavam 

claramente qual a intervenção que pode ser adotada e aqueles em 

que o trabalho claramente não possibilitava intervenções por 

explorarem indicadores, modelos, etc. 
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Adaptação     6   6 

Alteração 
pedagógica 2   3   2 2 

Feedback    1    1 

Orientações  3  1  1 1 6 

Notificações  3  1    4 

Recomendações      5  5 

Sem intervenção 34 15 2 5    56 

Figura 8. Relação entre intervenções e objetivos 

As intervenções de adaptação, feedback e recomendação são 

automáticas; a alteração pedagógica e  as orientações são manuais; 

e, por fim, o envio de notificações pode ser feito das três maneiras 

(automática, semiautomática e manual), dependendo do modo 

como os resultados são calculados, exibidos para o usuário final e 

do modo como o sistema foi desenvolvido/configurado. 

Há poucos trabalhos que mencionaram a intervenção realizada e, 

no entanto, há uma grande quantidade de trabalhos não 

possibilitam alguma intervenção. Conforme a Figura 8, os 

trabalhos das categorias Adaptação e Personalização e 

Recomendação estão diretamente relacionados às intervenções 

Adaptação e Recomendações. Os trabalhos da categoria Tutoria e 

Mentoria estão relacionados à categoria Sem intervenção, 

sugerindo que este pode ser um aspecto a ser abordado na área de 

Learning Analytics. 

A partir do mapeamento realizado nesta seção com artigos dos 

últimos 4 anos (2011-2014), nota-se um grande número de 

trabalhos da categoria Monitoramento e Análise (Figura 4), 

seguido pelo interesse em Avaliação e  Feedback e Predição e 

Intervenção. Há uma grande variedade de tipos de dados que são 

utilizados (predominando os de navegação) e também uma grande 

variedade de técnicas que podem ser aplicadas para analisar estes 

dados. Os resultados desta análise são direcionados para os alunos 

ou para os professores, possibilitando intervenções para melhorar 

o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, os trabalhos 

quase não mencionam as intervenções, conforme observado na 

Figura 8. 

5. MASSIVE OPEN ONLINE COURSES 
Ao contrário dos AVAs (que servem para dar suporte à disciplinas 

presenciais ou a cursos online), os Massive Open Online Courses 

(MOOCs) surgem com o objetivo de massificar estes cursos [11]. 

Assim, os MOOCs são abertos ao grande número de usuários que 

desejam realizar um curso. 

Os MOOCs criaram grandes oportunidades para pesquisadores e 

educadores interessados em LA. Devido ao grande número de 

alunos que participam deste tipo de curso, tem-se acesso a grandes 

conjuntos de dados das interações de alunos, possibilitando a 

compreensão das experiências, processos e resultados de 

aprendizagem [2].  Com o objetivo de melhor entender a área de 

LA para aplicar suas técnicas em um MOOC, a partir do 

mapeamento sistemático realizado, analisamos separadamente os 

trabalhos que analisam dados coletados durante um MOOC. Dos 

116 trabalhos analisados, apenas 5 utilizam dados de MOOCs. 

Utilizando dados provenientes da interação dos alunos em dois 

MOOCs distintos, Coffrin et al. [12] procuraram desenvolver 

técnicas de LA que podem ser utilizadas com dados provenientes 

de MOOCs e projetaram visualizações significativas para os 

usuários finais (instrutores, pesquisadores, estudantes e 

administradores) para descrever as interações dos alunos e os 

padrões de dedicação e sucesso. Também utilizando dados 

provenientes de MOOCs, Ferguson et al. [13] utilizam técnicas de 

linguística computacional (uma área interdisciplinar que utiliza 

estatísticas e modelagem da linguagem natural) para desenvolver 

e testar um framework que identifique o diálogo exploratório em 

discussões textuais para dar suporte a alunos e professores. 

Kizilcec et al. [14] utilizam dados de MOOCs para caracterizar a 

dedicação dos alunos em quatro grupos de acordo com suas 

características e comportamento. Através desses elementos eles 

identificam padrões de comprometimento e também os padrões da 

falta de comprometimento. Santos et al. [15] utilizam os dados 

para analisar como as atividades evoluem, se todas são relevantes 

e se o uso de um determinado idioma nos fóruns de discussão 

influenciam os resultados. 

Também há trabalhos que já apresentam algum tipo de 

ferramenta. Ruipérez et al. [16] propõem uma ferramenta que 

permite a reflexão dos professores e alunos, além de 

recomendações de horários de estudo para os alunos (e.g., 

recomendar ao aluno o estudo pela manhã pois seu desempenho é 

maior) e recomendações para os professores de alunos que 

precisam de atenção especial (e.g. alunos que não acessaram mais 

o curso).  

Em uma pesquisa bibliográfica tradicional conduzida sobre LA e 

MOOCs, outros três trabalhos se destacaram. O trabalho de 

Blanco et al. [17] propõe uma metodologia para criar um cMOOC 

(MOOC conectivista e baseado em redes sociais) adaptativo. 

Também foram propostas ferramentas que possibilitam a 

identificação de estudantes que podem vir a reprovar (predição) 

através de estatísticas [18] ou ainda com o uso de Cadeias de 

Ocultas de Markov [19]. 
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Figura 9. Distribuição dos trabalhos de Learning Analytics em Massive Open Online Courses por objetivo 

Os oito trabalhos de LA em MOOCs foram distribuídos de acordo 

com seus objetivos na Figura 9 (assim como o gráfico da Figura 4, 

alguns trabalhos possuem mais de um objetivo). Conforme pode 

ser observado, não foram encontrados trabalhos que tratem da 

tutoria/mentoria e nem da Avaliação e Feedback. Em conjunto 

com a análise qualitativa, percebe-se que por mais que tenham 

sido encontrados trabalhos nas categorias Adaptação; 

Personalização e Recomendação; e Reflexão estes objetivos ainda 

possuem muitos ângulos a serem explorados. 

6. DISCUSSÃO 
Através do mapeamento sistemático realizado, pode-se verificar 

que a grande maioria dos trabalhos de LA está relacionado a 

categoria Monitoramento e Análise. No entanto, 56% dos 

trabalhos assim classificados continham análises exploratórias 

com propósitos diversos como, por exemplo, descobrir quais 

interações realizadas no ambiente de aprendizagem refletem 

positiva ou negativamente no aprendizado. De acordo com Duval 

e Verbert [20], este é um dos desafios da área devido ao pouco 

consenso sobre quais são os indicadores relevantes. Outros 

objetivos que a LA pode ajudar a atingir, mas ainda pouco 

explorados, são a tutoria, mentoria e recomendação. 

Outro ponto a ser explorado é a diferença entre as ferramentas de 

avaliação; de feedback; de reflexão; e de monitoramento e análise. 

Salvo a ferramenta Live Interest Meter [21] que claramente possui 

características de feedback devido ao seu contexto de aplicação 

(i.e., o público avalia a apresentação e o apresentador recebe estes 

resultados em tempo real), as ferramentas inseridas nestas 

categorias coletam dados, calculam métricas/indicadores e os 

exibem para o que usuário final analise os resultados e obtenha 

suas conclusões. Alguns pontos a serem analisados são: Nestas 

ferramentas o que muda são as métricas/indicadores calculados? 

Estas ferramentas possibilitam que todos estes objetivos sejam 

alcançados de acordo com as necessidades dos usuários? Há 

alguma funcionalidade adicional, não relacionada diretamente a 

LA, que as diferencie? 

Em relação a categoria Personalização e Recomendação, não há 

trabalhos que tratem especificamente da personalização. Por este 

motivo e pela definição do termo (i.e. configurar o ambiente de 

acordo com as preferências pessoais), acreditamos que este não é 

um objetivo de LA, mas um possível pré-requisito para a 

recomendação. 

Em relação aos dados, os navegacionais são os que predominam. 

No entanto, a utilização desses dados nos trabalhos encontrados 

são basicamente em cursos tradicionais (para poucos alunos) e 

não em MOOCs (para muitos alunos). Dos trabalhos de LA que 

utilizam dados de MOOCs, alguns são exploratórios, outros 

apresentam propostas de ferramentas e apenas dois trabalhos 

apresentam ferramentas desenvolvidas. Neste contexto são 

abordadas a predição, a reflexão, a adaptação e a recomendação. 

Devido a pouca exploração de LA em MOOCs e da grande 

quantidade de dados que podem ser coletados, confirmam-se as 

oportunidades de pesquisa. 

A análise de dados como anotações, áudios e vídeos começa a ser 

explorada e pode permitir que a LA seja aplicada em salas de aula 

presenciais, visto que dados navegacionais, por exemplo, não 

podem ser coletados neste contexto e que apenas dados 

demográficos e de mídias sociais podem não ajudar a detectar o 

que ocorre neste ambiente. Além disso, dados coletados de mídias 

sociais também podem auxiliar na melhor compreensão do 

comportamento dos alunos e auxiliar no gerenciamento da 

aprendizagem colaborativa. 

Técnicas de análise de texto começam a ser empregadas para 

investigar as atitudes dos alunos (e.g., se ele procura sanar uma 

dúvida ou ajudar outros alunos); técnicas de análise de redes 

sociais também são utilizadas para analisar a relação entre os 

alunos e seus colegas e recursos de aprendizagem. Ambas as 

técnicas podem fornecer novas informações sobre o contexto de 

aprendizagem. 

A maioria dos trabalhos (47%) são de interesse de pesquisadores e 

não mostram ferramentas (onde o público-alvo são educadores e 

alunos). Considerando que quando a pesquisa mostra uma 

ferramenta o público-alvo não são os pesquisadores, nota-se na 

Figura 7 que é possível explorar ferramentas de tutoria e mentoria. 

Há poucas intervenções sendo realizadas. Em parte porque 47% 

dos trabalhos analisados são destinados a pesquisadores e não a 

educadores e alunos; e em outra parte pois este elemento não foi 

abordado pelos autores. Assim, há um indício de que a 

intervenção é algo a ser melhor explorado no contexto das 

Learning Analytics. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As Learning Analytics são uma nova área de pesquisa na 

Informática na Educação que tem como objetivo melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem através da análise de dados 

gerados pelos alunos. Estas análises podem ser feitas com 

diferentes tipos de dados (e.g., navegação do usuário, dados do 

AVA, dados demográficos, etc.) utilizando diversas técnicas (e.g., 

mineração de dados, estatísticas, visualização da informação, etc.) 

para atingir diferentes objetivos (e.g., predição, tutoria, adaptação, 

personalização, recomendação, etc.).  

Os resultados destas análises podem ser mostrados para diferentes 

pessoas (e.g., alunos, professores, conselheiros, administradores, 

etc.) e podem acarretar em alguma alteração do processo de 

ensino-aprendizagem (e.g., modificação do silabo e/ou materiais, 

orientações aos alunos, etc.). Estas alterações no processo ensino-

aprendizagem são chamadas de intervenção e, conforme 
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mencionado por Clow (2012), são fundamentais para a efetividade 

de uma aplicação Learning Analytics. No entanto, nos resultados 

obtidos nesta pesquisa, poucos foram os trabalhos que 

mencionaram quais poderiam ser as intervenções aplicadas.  

Esta é uma área nova e em expansão, com diversas pesquisas 

exploratórias sendo desenvolvidas com o objetivo de identificar 

quais são os dados relevantes (e.g., dados demográficos, dados 

navegacionais, dados acadêmicos, etc.) ou os modelos preditivos 

com a maior taxa de acertos, dentre outros. 

Este trabalho apresentou um mapeamento sistemático sobre a área 

de Learning Analytics com intuito de entender seu conceito e 

como suas dimensões estão inter-relacionadas, bem como a área 

tem atuado e possíveis caminhamentos. O objetivo foi descobrir 

quais são os principais objetivos ao trabalhar na área, bem como 

analisar quais tipos de dados estão sendo utilizados, que técnicas 

são abordadas para cada objetivo, quais são as pessoas envolvidas 

bem como as intervenções realizadas. Também buscamos 

verificar o que está sendo feito na área em relação aos Massive 

Open Online Courses.  

Acreditamos que a medida que a área evolui, outros objetivos 

serão propostos, bem como novas técnicas e intervenções serão 

elaboradas. Também acreditamos que há uma grande 

oportunidade para pesquisas na área em MOOCs, visto que há 

poucos trabalhos que abordem dados coletados nesta modalidade 

de Ensino a Distância. 
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ABSTRACT 

This paper presents a brief description of the methodology 

used to study changes in attitudes towards mathematics in 

students of V cycle, generated under two experimental 

conditions: First, the study, implementation and evaluation 

of a virtual learning environment (AVA) designed by the 

teacher and the second condition, a virtual environment 

created by the students, both focused on spatial reasoning 

and worked in the MOODLE platform. The aim of this 

paper is to show that the AVA possible the appropriation of 

concepts in geometry, spatial reasoning stronger and 

therefore offer a promising field for these tools to be a 

resource that promotes teaching emerged around the 

teaching / learning mathematics. 

RESUMO 

El presente artículo muestra  una breve descripción de la 

metodología utilizada para el estudio de los cambios de 

actitud hacia las matemáticas en estudiantes de ciclo V,  

generadas bajo dos condiciones experimentales: La primera, 

El estudio, implementación y evaluación de un ambiente 

virtual de aprendizaje (AVA) diseñado por el docente y  la 

segunda condición, un ambiente virtual creado por los 

estudiantes, ambos enfocados al  razonamiento espacial y  

trabajados en la plataforma MOODLE. El objetivo de este 

artículo es mostrar que los AVA posibilitan la apropiación de 

conceptos en geometría, fortalecen el razonamiento espacial 

y por lo tanto brindan un promisorio campo para que estas  

herramientas sean un recurso que favorece la didáctica 

surgida en torno a la enseñanza/aprendizaje de la 

matemática. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

Experimentation, Se presentan los resultados de investigación en 

el marco de una tesis conducente al Título de Magister en 

Didáctica de las Ciencias.  

 

Human factors, una de las variables en estudio corresponde a las 

aptitudes de los estudiantes hacia la matemática.  

 

Palabras clave 
Actitudes, Actitudes hacia las matemáticas, Ambientes virtuales 

de aprendizaje, geometría, MOODLE. 

Keywords 
Attitudes, Attitudes towards mathematics, Virtual Learning 

Environments, geometry, spatial reasoning, MOODLE 

 

1 Justificación del problema 
En el rol docente se encuentran estudiantes con dificultades para 

aprender las matemáticas, y además algunos de ellos presentan 

actitudes poco favorables hacia la asignatura,  ante esta condición 

surgen inquietudes que  giran en torno a la labor docente,  entre 

ellas: ¿Cómo generar una verdadera apropiación de conocimiento 

por parte de los estudiantes?  y ¿qué estrategias o métodos abordar 

para que esta apropiación de conocimiento sea verdaderamente 

significativa para ellos?, como lo menciona Barros [6] 

entendiendo como significativo lo que el estudiante aprende con 

un verdadero significado lógico y que este potencialmente 

relacionado con su estructura cognitiva, que a su vez existan ideas 

de anclaje entre las nuevas ideas que se le presentan y las ya 

existentes. 

 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se 

observan situaciones que no favorecen estos procesos. Por 

ejemplo en el aprendizaje se nota que el estudiante no tiene el 

interés por desarrollar su capacidad  de asombro, observación,  

experimentación, creatividad, y en el proceso de enseñanza se 

encuentra el hecho de la presentación de problemas a resolver 

poco contextualizados y por lo tanto lejanos a un aprendizaje 

significativo, situaciones que a través de los años conllevan a 

rendimientos escolares insatisfactorios por el cumulo de fracasos 

que como lo manifiestan Hidalgo, Marato& Palacios [21]  se 

presenta una disminución progresiva del autoconcepto matemático 

y atribuciones de causalidad negativas. 

 

 

Lo anterior incide en la dificultad  para potenciar habilidades 

importantes en el aprendizaje de la geometría como: el 

reconocimiento, el análisis, la clasificación, la deducción. 

Habilidades que se plantean en el modelo de niveles de 

razonamiento geométrico de Van Hiele.  La anterior dificultad 

genera además que el acercamiento de los alumnos a 

conocimientos específicos en geometría NO sea apropiado,  

generando en ellos actitudes negativas hacia el campo de estudio, 

y que se presentan como un reflejo de una escuela donde los 

contenidos carecen de relevancia, sumado al temor del cambio por 

parte del docente, lo cual muestra un rechazo hacia las actividades 

propuestas en el aula. 

 

Complementa el  panorama de dificultades del aprendizaje de la 

geometría, el hecho de encuentra que en la enseñanza colombiana 

el razonamiento espacial es un tema en estudio poco abordado 

para los estudiantes de básica secundaria y media. Además, la 

enseñanza actual de la geometría radica en el uso de ejercicios de 
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lápiz y papel, que no permiten que la visualización espacial sea 

acorde a los elementos geométricos, convirtiéndose en algo 

abstracto y sin sentido. 

 

Ante estas dificultades se hace necesario  dar un nuevo enfoque a 

la enseñanza de la geometría convirtiéndola en protagonista, en 

los procesos de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

 

 

Está visto que el trabajar la matemática fuera de contexto, genera 

en los estudiantes predisposiciones que dan a su vez  origen  a 

actitudes poco favorables,  las cuales se ven  reflejadas en estos  a 

través de posturas críticas como “ Las matemáticas son una 

pérdida de tiempo”, “No me gustan las matemáticas”, “Frente a 

las matemáticas mi mente siempre está en blanco”, “Las 

matemáticas han sido mi peor materia” , “Para que trabajar tanta 

matemática si en la vida no me servirán para nada”, disposiciones 

que dificultan proceso de enseñanza aprendizaje, y que se 

evidencian además en  los resultados obtenidos por los estudiantes 

en pruebas internacionales como lo es la prueba PISA, la cual fue 

aplicada a 67 países en el 2009, donde los puntajes más altos los 

obtuvieron países como Corea (546) y Finlandia (541), o entre 

Japón (529), Canadá (527) y Países Bajos (526) los cuales no 

evidencian diferencias significativas entre ellos, según informe  

PISA [27, 28] presentado por la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico), mientras que  el 

promedio de Colombia de 381, puntaje inferior a los de la OCDE 

y a los de Chile, Uruguay y México, en el año 2012 se presentaron 

57 países, Colombia se ubicó alrededor de los 390 puntos, al igual 

que Argentina y Brasil, siendo inferiores a los de Chile con 438, 

Uruguay y México con 410.  El menor desempeño se presentó en 

el área de matemáticas donde menos de la quinta parte de los 

evaluados alcanzo el nivel mínimo de 2, la mayoría de los 

estudiantes  Colombianos sólo demostró capacidad para 

identificar información y llevar a cabo procedimientos 

matemáticos rutinarios. 

 

según reporte del Ministerio de Educación Nacional; de la misma 

manera se observa en las pruebas SABER noveno y SABER 

once, niveles de desempeño mínimo, como es el caso de la 

institución  IED ANTONIO GARCIA NOSSA, ubicado en la 

localidad de CIUDAD BOLIVAR de BOGOTA, donde se 

desarrolló la propuesta, cuyos  estudiantes de ciclo V, en edades 

comprendidas entre los 15  y los 17 años, obtuvieron en el 2012 

resultados poco favorables en el área de matemáticas, con un 

porcentaje del 66% en el nivel de desempeño mínimo y  donde 

apenas un 1% se ubicó en el nivel de desempeño avanzado, 

respecto al total de estudiantes que presentaron la prueba. 

 

 

2 Marco Teórico 

 

2.1 Las actitudes 
 

La investigación sobre actitudes hacia las ciencia, se ha venido 

consolidando desde la década de los setenta en aspectos como: el 

efecto de la educación sobre las actitudes, las relaciones 

causa/efecto de dichas actitudes y diversas variables, la incidencia 

de las ciencias en los estudiantes y sobre la sociedad y la actitudes 

de los estudiantes sobre temas específicos; más adelante se  

propone como una alternativa de solución la piscología social 

como lo sostienen Shrigley&Koballa [40], disciplina pionera en la 

investigación teórica y empírica sobre las actitudes. 

 

Frente al término de actitud Rosenberg[36]  formula su modelo 

tripartito, dado que, ante un objeto actitudinal, la persona presenta 

tres tipos de respuestas diferentes:  

• Respuestas Cognitivas: Creencias y pensamientos 

acerca del objeto 

• Respuestas evaluativas: Sentimientos asociados al 

objeto (repulsión, atracción, placer, etc.) 

• Respuestas Conductuales, frente al cual sostiene 

también Pacheco [30] que es el comportamiento que 

incluye intenciones de actuar de forma determinada ante 

un objeto. 

Haladyna&Shaughnessy[18]plantean que en la década de los 

ochenta se encuentran aspectos que intervinieron  en la 

investigación de actitudes como fueron: la falta de unos marcos 

teóricos que fundamentaran  y contextualizaran la investigación 

como lo plantean la selección adecuada de las múltiples variables 

estudiadas en los diferentes contextos,  el análisis de los 

experimentos realizados que no contaron con instrumentos 

acordes al contexto  trabajado, como fue el caso del trabajo 

realizado por Ormerod&Duckworth[29] y a las diversas 

situaciones planteadas y la multiplicidad de pruebas y resultados 

que se pueden encontrar con base a algunas revisiones.  

 

Las actitudes hacia la ciencia se pueden definir  según Gardner 

[15]  como las disposiciones, tendencias o inclinaciones a 

responder a todos los elementos implicados en el aprendizaje de la 

ciencia, reconociendo tres componentes que son: los intereses por 

los contenidos de la ciencia, las actitudes hacia los científicos y su 

trabajo y las actitudes hacia los logros obtenidos por la ciencia 

observado en su responsabilidad social (energía, armas, etc.), 

donde las actitudes científicas serian el conjunto de rasgos 

emanados del  método científico a las actividades de investigación 

científica como: racionalidad, curiosidad, disposición al trabajo, 

pensamiento crítico, respeto por la naturaleza, entre otras. 

 

La imagen devaluada de la ciencia y  de los científicos como algo 

aislado, loco o chiflado es una de las primeras consecuencias de 

desapego  o rechazo hacia la ciencia, encontrando varios aspectos 

indeseables en un país como son: la poca vinculación de los 

estudiantes en estudios científicos, la menor representación de las 

mujeres en los ámbitos científicos y técnicos, la formación de los 

ciudadanos con una alfabetización científica deficiente y sesgada. 

 

2.2 Resultados de Algunas Investigaciones de 
Actitudes hacia las Matemáticas. 

 

Algunas de las actitudes y comportamientos presentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas más 

comunes son el rechazo, la negación, la frustración e 

indiscutiblemente estas tienen gran incidencia en el rendimiento 

académico de dicha asignatura, aunque el docente juega un papel 

importante en la formación de dichas actitudes, vale la pena 

resaltar que estas no son generadas precisamente hacia la persona 

en sí, teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes se quejan 

de la forma en que es abordada la materia por muchos maestros, 
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por el contrario las creencias hacia la matemática son un factor 

determinante en la formación de actitudes,  en las cuales se 

involucra la familia, el contexto sociocultural, la formación 

académica y el autoconcepto, pues como lo afirma Chaves 

&Castillo [12] para muchos estudiantes el aprendizaje de las 

matemáticas requiere de gran trabajo a lo largo de la vida escolar, 

para lo cual se debe tener en cuenta que el aprendizaje matemático 

es acumulativo, por lo que los problemas de primaria se heredan 

en secundaria así como los de primaria y secundaria impactan en 

la educación superior. 

 

Actualmente, el rendimiento escolar en matemáticas es una 

preocupación para padres, profesores y la sociedad en general, 

debido al cumulo de fracasos de los estudiantes, donde juega un 

papel importante la investigación sobre las actitudes hacia las 

matemáticas, desde diferentes tópicos, como lo trabaja 

Sherman&Fennema[39], quienes abordan investigaciones 

referentes a la edad de los estudiantes, en relación con el género,  

Sánchez &Ursini [38] y   Cates &Rhymer[9] hacen referencia a la 

ansiedad especifica ante esta materia, los factores socioculturales 

Bishop [7]. Como se puede observar son muchas las variables que 

intervienen en el aprendizaje de las matemáticas y como lo 

afirman Sanchez & Ursini [38]  las actitudes son pieza clave para 

estudiar dicho proceso, en el que se condicionan diversos procesos 

psicológicos que constituyen parte del sistema de valores del 

individuo y parecen estar relacionados con el rendimiento escolar. 

 

De igual forma, se han desarrollado investigaciones que intentan 

dar una explicación al rechazo o aceptación de este campo de 

conocimiento, como las abordadas por Kloosterman[23] que 

indica que una actitud positiva se correlaciona positivamente con 

el logro académico y que la autoconfianza es un buen índice del 

éxito. 

 

Por otra parte Chamoso[11], comprueba que el rendimiento del 

estudiante formado bajo métodos tradicionales es inferior al 

conseguido por estudiantes formados a través de métodos 

participativos, siendo estos últimos, generadores de actitudes 

positivas, contradiciendo así, las afirmaciones de  Taylor [41], 

quien hasta entonces no observaba diferencias en la mejora 

actitudinal del estudiante frente al método empleado. 

 

Los trabajos llevados a cabo por Gairín[14] y Fernández [13] 

verifican la reducción de las actitudes favorables durante la 

adolescencia, siendo los once años la edad para consolidar las 

actitudes que se han desarrollado en la enseñanza primaria; a su 

vez,  Campos [8]  encontró que tanto la actitud y la utilidad, como 

la auto eficiencia y el rendimiento son directamente 

proporcionales. Por el contrario la relación entre actitud y 

rendimiento es inversa, dando pie a la afirmación hecha por  

Gonzales [17], quien sostiene que una actitud negativa influye al 

momento de elegir una carrera profesional especialmente en las 

mujeres, quienes prefieren escoger una carrera con poco 

contenidos matemáticos. 

 

2.3 El concepto Actitud 
 

Existen diferentes definiciones del término actitud, que no solo 

atañen al estudiante como eje principal en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, sino que indiscutiblemente involucran al 

docente como ente activo en dicho proceso, sin dejar de lado  el 

contexto social, cultural, familiar y educativo que se crea y a la 

vez se recrea cuando se refiere al estudio de un campo de 

conocimiento, particularmente las matemáticas.  

 

Allport [3] define actitud como Estado mental  y Neurofisiológico 

de disponibilidad, organizado por la experiencia, que ejerce una 

influencia directa sobre las reacciones del individuo hacia todos 

los objetos  o todas las situaciones que se relacionan con ella 

 

Por su parte Likert [24] plantea que son disposiciones hacia la 

acción manifiesta. Y Mc Leod [26] proponía que eran 

predisposiciones aprendidas, para responder positiva o 

negativamente a objetos dados, situaciones, conceptos o personas. 

Para Anastasi y Urbina [4] son la posición de una persona sobre 

una dimensión bipolar evaluativa o afectiva con respecto a un 

objeto, acción o evento, manifestándose a partir de un sentimiento 

favorable o desfavorable por parte del individuo. Kerlinger y Lee 

[22] las presentan como la predisposición organizada a pensar, 

sentir, percibir y comportarse hacia un referente u objeto 

cognitivo. Para Albarracín, Johnson y Zanna [1] son la tendencia 

psicológica permanente que se manifiesta  ante la evaluación de 

una entidad particular con un nivel de agrado y desagrado. Y 

finalmente Ramírez [33] son las opiniones y creencias con 

respecto a las matemáticas. 

 

2.4 Actitudes hacia las matemáticas 
 

Petriz, Barona, López y Quiroz [32] definen las actitudes hacia las 

matemáticas como una serie de disposiciones que manifiesta el 

individuo para aceptar o no, familiarizarse o no, con determinados 

contenidos matemáticos. Por otro lado Pérez-Tyteca, Castro, Rico 

[31] las definen como Predisposición aprendida de los estudiantes 

a responder de manera positiva o negativa a las matemáticas, lo 

que determina su intención e influye en su comportamiento ante la 

materia. 

 

Auzmendi [5] plantea que el estudio de las actitudes hacia las 

matemáticas se debe realizar bajo cuatro dimensiones: agrado, 

ansiedad, utilidad, motivación y confianza 

 

2.5 TIC y Educación 
Ruiz, Callejo, González y Fernández [37] plantean que las TIC 

han generado cambios profundos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, y por ende en los currículos, se plantea una serie de 

elementos de estudio a considerar en este aspecto y los han 

clasificado así: 

• Habilidades necesarias para la sociedad de la 

información 

• Habilidades para buscar la información 

• Actividades para el uso de la información 

• Modelos para aprender a usar la información 

• Bibliotecas virtuales 

• Recursos web 2.0 para el apoyo a la educación 
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2.6 Ambientes Virtualesde Aprendizaje   
 

Para Unigarro, [42]  un AVA es el un lugar donde genera un 

proceso educativo, una acción comunicativa con intenciones de 

formación cuyo carácter es distinto al de un salón de clase, 

llamando a esto ciberespacio, aclara también que lo virtual  esta 

mediado por la relación entre maestros y estudiantes y las 

tecnologías de la información y la comunicación, planteando 

también la temporalidad asincrónica y sincrónica. 

 

Herrera [20], señala que los AVA son entornos informáticos 

digitales e inmateriales capaces de proveer las condiciones para la 

realización de actividades de aprendizaje, estando estos mediados 

por elementos constitutivos y elementos conceptuales, 

caracterizándolos así: Los medios constitutivos serán todos 

aquellos que se refieren a la interacción establecida en el diseño 

del ambiente virtual, a los recursos utilizados tales como textos, 

hipertextos e imágenes, los aspectos físicos referidos a todo 

aquello que pueda estimular los sentidos y finalmente los aspectos 

psicológicos, que gira en torno a la interacción social y el trabajo 

colaborativo.  

 

Por otro lado los ambientes virtuales de aprendizaje según 

Herrera, están constituidos por elementos conceptuales que hace 

referencia a  los aspectos que definen el concepto educativo del 

ambiente virtual, el diseño instruccional y el diseño de la interfaz. 

 

El diseño instruccional: forma como se planea el acto 

educativo, definición de objetivos, el diseño de actividades, 

planeación y estrategias técnicas, retroalimentación. Diseño 

interfaz: expresión visual y formal del ambiente virtual, es donde 

tanto docentes como estudiantes interactúan de tal manera que se 

pueda cumplir los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del 

espacio virtual, la navegación dentro del ambiente también será de 

gran importancia debido a que así mismo será este más dinámico,  

atendiendo a los propósitos del diseño instruccional. 

 

2.7 MOODLEpara el diseño eimplementación de 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

 

La plataforma MOODLE, Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment, es un sistema para la creación y gestión de 

cursos accesibles desde internet cuya base es el constructivismo 

social, además, permite mezclar la enseñanza presencial y virtual,   

propiciando en el docente y en el estudiante un cambio de 

pensamiento entorno al proceso educativo en un antes, durante y 

un después de clase, la  plataforma permite que tanto estudiante 

como profesor se relacione de forma directa a través de encuestas, 

tareas y foros, fomentando así una evaluación continua, como lo 

refieren González, Calderón, e Hidalgo [16].  

 

La implementación de la plataforma MOODLE, en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, permite anular el sistema tradicional 

generando practicas activas, basadas en el logro de competencias, 

debido a la facilidad de subir contenidos educativos, a la facilidad 

de comunicación con y entre los estudiantes además de  facilitar o 

gestionar tareas como lo manifiesta Ros Martínez [35], lográndose  

una elaboración y distribución del conocimiento eficaz que 

conlleva a un sistema educativo hacia la alfabetización digital. 

 

Además, el uso de MOODLE permite la conexión de objetos de 

aprendizaje donde se podrá generar diferentes espacios y 

escenarios que posibiliten la apropiación del conocimiento en el 

cual el docente  proporciona la información y construye este 

mismo de  una manera activa y el docente como diseñador 

didáctico como lo sostiene Mayer [25], creando un entorno en el 

que el alumno interactúe significativamente con material 

académico, estimulando los procesos del alumno de selección, 

organización, y de integración de información, así mismo, el 

enfoque didáctico y teórico de aprendizaje que se le puede dar a 

un objeto virtual de aprendizaje es aquel donde el estudiante 

pueda construir su propio conocimiento en el cual, el individuo 

extrae el significado de su experiencia y de su bagaje intelectual y 

social. 

Junto a lo anterior cabe anotar, que MOODLE promueve la 

organización y gestión de comunidades e instituciones  donde 

cada participante puede convertirse en profesor y estudiante, 

evidenciando una vez más que la enseñanza tradicional basada en 

la transmisión de conocimientos queda al margen y donde la 

evaluación tendrá un carácter tanto  informativo como formativo 

desde una retroalimentación será inmediata. 

 

La plataforma es de utilidad para los estudiantes ya que garantiza 

en ellos un proceso automatizado y personalizado que respeta las 

necesidades e interese propios como lo afirma Cebrerios [10], 

desde su ritmo individual, sus perspectivas y su estilo de 

aprendizaje, fomentándose así, un aprendizaje autónomo, un 

aprendizaje cooperativo y desarrollando habilidades como la 

creatividad y la construcción social del conocimiento. 

 

3 Metodología 
 

3.1 Método y diseño de la investigación 
 

Para dar respuesta al problema de investigación y cumplir con los 

objetivos planteados, se trabajó desde un modelo mixto, puesto 

que este reúne, los dos paradigmas de investigación, cuantitativo y 

cualitativo, buscando la cohesión entre estos dos aspectos, ya que 

se comparte la afirmación de Ridenour y Newman [34] “así como 

creemos que no existe la completa o total objetividad, es también 

difícil imaginar la completa o total subjetividad”, de esta manera 

lo que se busca es enriquecer los dos paradigmas, 

complementando el uno con el otro. 

Debido a que la investigación tiene como finalidad determinar 

cómo se comportan las actitudes de los estudiantes hacia  las 

matemáticas, cuando construyen o evalúan un ambiente virtual de 

aprendizaje, se estableció que el estudio a trabajar dentro del 

enfoque mixto más acorde a esta investigación es el correlacional, 

al pretender saber cómo se puede comportar una variable con  

respecto a otras variables vinculadas, además de que dichas 

variables como lo sostienenHernández, Fernández &Baptista [19], 

es importante recalcar que, las mediciones de las variables a 

correlacionar provienen de los mismos participantes, en este caso 
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será de dos cursos donde se involucró la variable de evaluación y 

diseño de un ambiente virtual de aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  la investigación se caracteriza por 

una primera etapa, en la cual se recaban y analizan datos 

cuantitativos, seguida de otra donde se recogen  y evalúan datos 

cualitativos, dándose así una mezcla mixta, la cual ocurre cuando 

los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de 

los datos cualitativos como lo mencionan Hernández,Fernández & 

Batista  [19], corresponde a una investigación mixta con un diseño 

explicativo secuencial. 

 

Se desarrollóla investigación con los estudiantes de ciclo V en los 

que era notoria su apatía y rechazo hacia la asignatura.Por tal 

razón, se buscó a partir de la investigación, determinar los 

cambios de actitud hacia las matemáticas   que presentan los 

estudiantes cuando construyen o evalúan un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje enfocado en el primer, segundo y tercer nivel de Van 

Hiele, además de valorar el estado inicial de las actitudes hacia las 

matemáticas que presentan los estudiantes de ciclo V, describir los 

cambios de actitud que presentaron estos estudiantes durante el 

proceso de creación o evaluación de un ambiente virtual de 

aprendizaje sobre el razonamiento espacial enfocado en los 

niveles de Van Hiele y finalmente cuantificar dichos cambios. 

 

3.2 instrumentos 

Se implementaron tres instrumentos para la recolección de datos, 

discriminados en 7 componentes: El componente conductual, 

componente afectivo, autoconcepto positivo, autoconcepto 

negativo, componente cognitivo, desmotivación hacia el estudio 

de las matemáticas y  expectativas de logro. 

 

El instrumento para medir las actitudes hacia las matemáticas, se 

tomó de una publicación de un artículo de Inmaculada Alemany 

Arrebola publicado en el 2012, allí se reporta que fue aplicado con 

estudiantes de matemáticas de la ESO, en un centro de clase 

media baja, dicho instrumento consiste en un cuestionario de tipo 

Likert, en el cual Alemany trabajó nueve etapas, las cuales se 

presentan a continuación: 

• Etapa de revisión bibliografía: establecer un plan de 

acción, revisión de fuentes relacionadas con el objeto de 

estudio y un análisis previo de cada uno de los ítems a 

trabajar. 

• Etapa de análisis para la construcción del cuestionario: 

organización y estructuración de los ítems en tres 

categorías que son: cognitivo, afectivo y comportamental. 

• Etapa de recopilación de un banco inicial de 126 Ítems 

• Validez teórica desde la revisión de la literatura  expuesta 

en el marco teórico 

• Selección de 84 ítems y redacción final de 60 ítems. 

• Etapa de elaboración: confección del cuestionario final, 

redacción de instrucciones, formato de respuesta e ítems 

seleccionados 

• Etapa de aplicación de cuestionario: aplicación de 

cuestionario para elaborar un pilotaje de la prueba. 

• Fase de aplicación a estudiantes de segundo y tercero de la 

eso 

• Etapa de análisis del cuestionario: análisis de la fiabilidad 

y validez del cuestionario. 

Dicho instrumento se aplicó a 236 sujetos  de segundo y tercero 

de la ESO. En el artículo de Alemany[2], se hace  referencia a 

cada componente como se indica a continuación: 

• Componente conductual: se refiere a las estrategias que 

puede tener el estudiante  

• Componente afectivo: este componente se relaciona con 

las emociones que el estudiante puede tiene hacia las 

matemáticas pasando por ítems que se relaciones en 

factores positivos y negativos 

• Autoconcepto negativo: busca cuantificar sus creencias 

hacia las matemáticas y su capacidad en dicha asignatura. 

• Autoconcepto positivo: se refiere al reconocimiento que 

puede tener el joven tanto de sus maestros como de sus 

propios compañeros. 

• Componente cognitivo: establece las relaciones entre sus 

creencias y la importancia de las matemáticas. 

• Desmotivación hacia el estudio de las matemáticas: hace 

referencia a los hábitos del estudiante así como su rechazo 

hacia ella. 

• Expectativas de logro: se refiere a la autoconfianza del 

estudiante y su predisposición hacia la asignatura. 

 

Por los múltiples factores expuestos en la investigación de 

Alemany[2]  se decidió aplicar dicho instrumento a los 

estudiantes de décimo grado de la IED ANTONIO GARCÍA, 

tanto por su validez como la confiabilidad del mismo, además que 

este cubre los requerimientos que eran necesarios para el 

desarrollo de la investigación de actitudes hacia las matemáticas. 

El instrumento se virtualizó con la herramienta LIME SURVEY, 

luego se realizó una prueba BETA con 35 estudiantes de grado 

decimo de la IED Ismael Perdomo, de la misma zona para 

determinar problemas de diseño, lenguaje  y navegación; para 

validarlo en su aplicación a la población en investigación. Para la 

validación con la prueba beta se procedió  con la siguiente 

estrategia: Proyectarla a través de video beam a todo el grupo, 

contando con una de las estudiantes quien iba respondiendo cada 

ítem planteado, situación que dio origen a una lluvia de ideas que 

se concretaron a través de las siguientes recomendaciones: 

El cambio del color del fondo de cada uno de los pantallazos 

expuestos debería generar un contraste agradable entre este, al 

igual que la letra de los ítems, ya que el color inicial era un verde 

que no generaba agrado alguno en ellos, para continuar de manera 

asertiva con el desarrollo de la  encuesta. 

Cada uno de los ítems planteados deberían ir de manera individual 

y no por componente como se planteó inicialmente puesto que 

esto motivaba el rechazo al instrumento y no se daba una 

fiabilidad acertada en el desarrollo del mismo, además, apresuraba 

las respuestas de los estudiantes sin el más mínimo análisis de los 

times por los jóvenes de grado once. 
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Las categorías de evaluación de la encuesta “totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, indeciso, desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo”, son claros, son fáciles de recordar en el momento de 

desarrollar el instrumento y  expresan de manera concreta su 

sentir en cada uno de los ítems. 

Los estudiantes plantean recomendaciones, frente al uso de 

ilustraciones y ampliar la encuesta con ítems que hicieran 

referencia al docente como “Siento susto por el profesor”, 

recomendaciones que se obviaron pues las ilustraciones son 

agentes distractores, perdiéndose así el propósito de la encuesta, al 

igual que el incluir ítems relacionados directamente con el 

docente ya  que la intención o el propósito de esta investigación 

no es evaluar al docente, sino las actitudes hacia las matemáticas 

de los estudiantes de grado decimo de la IED ANTONIO 

GARCÍA 

Finalmente los estudiantes afirmaron que era una encuesta 

agradable puesto que mostraba preocupación por saber sobre sus 

intereses, su concepto, actitud hacia las matemáticas y sus 

creencias acerca de las mismas ya que muchas veces no son  

tenidos en cuenta en el desarrollo de esta asignatura, generando 

rechazo a la misma y pérdida del gusto a su estudio. 

Para la recolección de los datos cualitativos se diseñaron dos 

instrumentos bitácora y entrevista semiestructurada, con el objeto 

de poder triangular dicha información con la información 

cuantitativa, para luego proceder a su respectiva validación.  

Teniendo en cuenta  que una bitácora, es un instrumento en el cual 

se pueden llevar registros y anotaciones de determinados sucesos, 

en el caso de la investigación dicho instrumento se aplicó durante 

las sesiones de clase, para el caso de 10-01 mientras navegaban y 

evaluaban el ambiente virtual diseñado, para el caso de 10-02 se 

aplicó el mismo instrumento en las sesiones en las cuales los 

estudiantes construían el ambiente virtual,  se diseñó teniendo en 

cuenta cada uno de los componentes establecidos en el 

instrumento de Alemany[2] 

 

En la entrevista semiestructurada, se planteó un interrogante por 

componente, para así poder encontrar elementos de correlación 

entre los tres instrumentos. 

Luego del diseño de los instrumentos cualitativos se procedió a 

una primera revisión por parte de los expertos evaluadores, 

quienes a su criterio hicieron algunas sugerencias, las cuales se 

exponen en términos generales: 

• Algunas de las preguntas planteadas en la entrevista 

semiestructurada, no apuntan a evaluar el componente 

respectivo al instrumento de actitudes. 

• Los tiempos verbales no son los mismos a lo largo del 

instrumento bitácora, lo cual dificulta el obtener 

información acertada por parte de los estudiantes. 

• La redacción de las preguntas formuladas en la entrevista 

y la indicación dada en la bitácora, deben manejar un 

lenguaje acorde a la edad de los estudiantes. 

• Cuando la pregunta hace referencia a varias opciones, es 

mejor organizarla de tal forma que se pueda recoger 

información de cada una de ellas. 

Atendiendo a dichas observaciones se procedió a rediseñar cada 

instrumento, obteniendo como resultado final los siguientes: 

 

3.2.1 Entrevista Semiestructurada 

 

Se tituló: INCIDENCIA SOBRE LAS ACTITUDES HACIA 

LAS MATEMÁTICAS DE LOS AMBIENTES VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE ENFOCADOS EN LOS NIVELES DE VAN 

HIELE“  

Estaba conformadas por los siguientes componentes con sus 

respectivas preguntas. 

1. Componente conductual. Estrategias de aprendizaje que 

el alumno dice emplear en matemáticas tanto en clase como en 

casa.  

¿Trabajar en clase de matemáticas con un ambiente virtual de 

aprendizaje ayudaría  a cambiar  sus  estrategias de estudio en esta 

materia?  ¿Por qué? 

  

2. Componente afectivo Reacciones emocionales hacia las 

matemáticas y su aprendizaje 

¿El trabajar en un ambiente virtual de aprendizaje, 

contribuyó a cambiar sus sentimientos acerca de las matemáticas? 

¿Por qué?  

3. Autoconcepto negativo Creencias negativas del 

estudiante sobre su capacidad para las matemáticas. 

4. Autoconcepto positivo Reconocimiento, tanto de los 

otros como propio, sobre su capacidad para  las matemáticas. 

 

¿Cree que trabajar  matemáticas desde  un ambiente virtual, 

le ayudo a cambiar el concepto que tiene  acerca de su desempeño 

en esta asignatura? ¿Por qué? 

5. Componente cognitivo Creencias sobre las matemáticas 

y la importancia de esta materia. 

¿Considera  que el trabajar con un  Ambiente Virtual de 

Aprendizaje, permitió aprender algo sobre las matemáticas que no 

sabía? ¿Por qué?  

6. Desmotivación hacia el estudio de las matemáticas 

¿Durante el desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje, 

fue necesario que su profesor o algún compañero le obligaran a 

estudiar? ¿Por qué? 

7. Expectativas de logro 

 

3.2.2 Bitácora de trabajo ambiente virtual razonamiento 

espacial  sobre seguimiento trabajo actitudes hacia 

las matemáticas / implementación ambiente virtual de 

aprendizaje 

 

¿A medida que iba desarrollando las actividades propuestas  en el 

ambiente virtual de aprendizaje, sentía  que iba aumentando o 

disminuyendo  su confianza en realizarlas correctamente? ¿Por 

qué? 
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1. COMPONENTE CONDUCTUAL. Estrategias de 

aprendizaje que el estudiante dice emplear en matemáticas, tanto 

en clase como en casa. 

Redacte en un párrafo la estrategia o pasos que siguió para el 

desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje, especifique si su 

trabajo se limitó solo a la clase o requirió tiempo fuera de esta. 

 

2. COMPONENTE AFECTIVO.  

Reacciones emocionales hacia las matemáticas y su 

aprendizaje. 

Exprese de forma escrita como se sintió al momento de desarrollar 

el ambiente virtual de aprendizaje, involucre tanto aspectos 

negativos como positivos y el porqué de estos. 

 

3. AUTOCONCEPTO NEGATIVO. Creencias negativas 

del estudiante sobre su capacidad para las matemáticas. 

 

Si en algún momento de su vida escolar dudo de su capacidad 

para las matemáticas, redacte si el desarrollo del ambiente virtual 

de aprendizaje, cambio su forma de pensar o si  por el contrario 

hizo más fuerte su creencia ya existente. 

 

4. AUTOCONCEPTO POSITIVO. Reconocimiento, tanto 

de los otros como propio, sobre su capacidad para  las 

matemáticas. 

Si considera que es un estudiante que se destaca en 

matemáticas, especifique si el desarrollo del ambiente virtual de 

aprendizaje, contribuyó a que tanto compañeros como profesores 

exaltaran  su habilidad ¿por qué? ¿Qué  hizo para encontrar dicho 

reconocimiento? 

 

5. COMPONENTE COGNITIVO Creencias sobre las 

matemáticas y la importancia de esta materia. 

Escriba el concepto que tiene frente a las matemáticas 

después de haber desarrollado el ambiente virtual de aprendizaje 

 

Las matemáticas son aburridas  SI__  NO___   

¿por qué? _______________________________ 

 

Las matemáticas son valiosas    SI__  NO___   

¿por qué? _______________________________ 

 

Las matemáticas son innecesarias SI__  NO___   

¿por qué? _______________________________ 

 

Las matemáticas son entretenidas SI__  NO___   

¿por qué? _______________________________ 

 

Las matemáticas son útiles         SI__  NO___   

¿por qué? _______________________________ 

 

6. DESMOTIVACIÓN HACIA EL ESTUDIO DE LAS 

MATEMÁTICAS.  

 

¿En algún momento durante el trabajo del ambiente virtual 

de aprendizaje, se sintió frustrado  al no poder desarrollar alguna 

actividad propuesta, de tal forma que lo llevara a desistir de la 

misma? ¿Por qué? 

 

7. EXPECTATIVAS DE LOGRO 

¿Al momento de desarrollar las actividades propuestas en el  

ambiente virtual de aprendizaje, confió en sus habilidades 

matemáticas o por el contrario si la impresión era de dificultad, se 

desanimó en seguida? ¿Por qué? 

 

4 Conclusiones 
 

Los primeros resultados que arroja la investigación frente a los 

estudiantes que evaluaron el Ambiente Virtual de Aprendizaje, 

información obtenida desde el pretest y el postest, según los 

promedios establecidos en cada componente se evidencia que: 

Tabla 1. Promedios de la aplicación del pretest y postest 

COMPONENTE PRETEST POSTEST 

Componente conductual 
3,27 

 

3,42 

 

Componente afectivo 
2,71 

 

2,90 

 

Autoconcepto negativo 
3,02 

 

3,16 

 

Autoconcepto positivo 
2,48 

 

2,60 

 

Componente cognitivo 
3,93 

 

3,83 

 

Desmotivación hacia el 

estudio de las 

matemáticas 

 

2,42 

 

2,70 

 

Expectativas de logro 
3,18 

 
3,26 

 

 

Lo anterior permite concluir que: 

El componente conductual obtuvo un aumento en la segunda 

prueba, esto indica que algunas condiciones de los estudiantes con 

respecto a las matemáticas y a sus estrategias de aprendizaje 

usadas durante las sesiones de clase donde se implementó el 

Ambiente virtual, pudieron favorecer dicho incremento, esto 

puede ser explicado al uso de las diferentes herramientas y 

recursos usados en el ambiente virtual, dado que este buscaba 

abarcar diferentes estilos de aprendizaje; además que el desarrollo 

de cada una de las actividades propuestas en el AVA, permitieron 

que el estudiante comprobara lo aprendido puesto que estas se 

desarrollaron con una retroalimentación fuertemente estructurada. 
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El componente afectivo muestra también un incremento en 

comparación con la primera muestra,  donde ítems como “las 

matemáticas son divertidas y entretenidas para mi” marcan una 

notable diferencia, esto se  explica con el uso de las mismas 

herramientas que buscaron que las matemáticas desde la visión de 

la geometría y el razonamiento espacial fueran más agradables, 

con sentido y con problemas contextualizados generando un 

acercamiento de los jóvenes con la asignatura. No obstante ítems 

como “soy feliz el día que no tenemos matemáticas por qué no me 

interesan, ni me atraen”, se mantienen; es decir, aunque estas aun 

no les atraen favorablemente si han encontrado que pueden ser 

divertidas.  

En el análisis del autoconcepto negativo se observa un 

incremento donde las reacciones emocionales hacia las 

matemáticas aun no son favorables, sin embargo cabe anotar que 

ítems como “Me distraigo con facilidad cuando estudio en casa 

matemáticas” bajaron entre la primera y la segunda muestra lo que 

es indicio que el ambiente virtual puede favorecer al estudiante en 

su proceso de aprendizaje bajando los efectos que pueden generar 

algunos distractores tanto en el aula como en los procesos de 

aprendizaje del estudiante. 

Para el componente autoconcepto positivo, el ítem que más 

incremento presentó fue “Siempre hago en primer lugar la tarea de 

matemáticas porque me gustan”, el cual muestra que el proceso 

que se desarrolló durante la implementación del AVA, ayudaron a 

cerrar la brecha entre las matemáticas y el estudiante, mostrando 

que esta asignatura puede tener mayor relevancia, indicando 

además que el joven confía más en su capacidad para el desarrollo 

de las actividades planteadas y que esta confianza fue 

evolucionando a lo largo de las sesiones programadas. 

Con respecto al  componente cognitivo, aunque el postest 

bajo un punto con respecto a la prueba inicial, se observa según 

los otros ítems que el estudiante ve la asignatura de otra manera, 

sus creencias con respecto a las matemáticas se han modificado y 

se indica como en el caso del ítem “Las matemáticas me resultan 

útiles para entender las demás áreas” , que hubo un aumento 

significativo de dos puntos, es decir que ya hace relaciones de esta 

con otras áreas del conocimiento , haciendo que su aprendizaje sea 

más significativo. 

En el componente, desmotivación hacia el estudio de las 

matemáticas y el componente expectativas de logro, se observa 

que van en aumento, es ahí donde se plantea que estas  podrían 

cambiar a través del uso de los ambientes virtuales de aprendizaje 

donde dicha desmotivación puede ser modificada pero haciendo 

claridad que es un proceso largo y dispendioso ya que el 

estudiante viene con estas inclinaciones poco favorables hacia las 

matemáticas desde sus primeros años escolares, donde 

continuamente se ve enfrentado a estas, a la obligación por el 

estudio de esta materia y más aún, el fracaso representado en las 

reprobaciones del curso de esta asignatura. 
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ABSTRACT 
The traditional model of teaching is gradually being replaced by 

new pedagogical trends, which point to the need for the formation 

of a professional capable of transforming social reality of their 

daily lives. In the context of these new trends, Problematization 

Methodology with reference to the method of method of Arch 

Maguerez, offers a way able to guide the teaching practice of an 

educator, targeting the critical and creative thinking of students. 

Together these new trends is the increasing use of information and 

communication technology to provide and support tools and 

content in education. Aiming to assist the learner in the proper use 

of these tools and access to content according to the learner's 

context, this work presents the ECARE, a context-aware 

recommender assistant applied to an educational software based 

on ProblematizationMethodology operationalized through the 

Arch of Charles Maguerez. A prototype of an educational assistant 

integrated software was developed using the CEManTIKA 

framework and a preliminary experimental study was conducted 

verifying the usefulness and usability of the proposedassistant. 

RESUMO 
O modelo de ensino tradicional aos poucos vem sendo substituído 

por novas tendências pedagógicas, as quais apontam para a 

necessidade da formação de um profissional capaz de transformar 

a realidade social do seu cotidiano. No contexto destas novas 

tendências, a Metodologia da Problematização tendo como 

referência o Método do Arco de Maguerez, oferece um caminho 

capaz de orientar a prática pedagógica de um educador, visando o 

pensamento crítico e criativo dos alunos. Juntos a essas novas 

tendências, é cada vez maior o uso da tecnologia da informação e 

comunicação como suporte para oferecer ferramentas e conteúdos 

no domínio da educação. Visando auxiliar o aprendiz na utilização 

adequada destas ferramentas e o acesso a um conteúdo de acordo 

com contexto do aprendiz, este trabalho apresenta o ECARE, um 

assistente de recomendação sensível ao contexto aplicado a um 

software educativo baseado na Metodologia da Problematização 

operacionalizada através do Arco de Charles Maguerez. Um 

protótipo do assistente integrado a um software educacional foi 

desenvolvido utilizando o framework CEManTIKA e um estudo 

experimental preliminar foi realizado verificando a utilidade e a 

usabilidade do assistente proposto. 
 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

–Computer-assistedinstruction (CAI).  

 

Termos Gerais 
Experimentation, Human Factors, Verification. 

Palavras Chaves 
Contexto Computacional, Sistema de Recomendação, 

Metodologia da Problematização. 

1. INTRODUÇÃO 
No modelo de ensino tradicional, o aprendiz é tratado como um 

simples receptor e armazenador de informações, sendo que muitas 

destas informações não são associadas à realidade e experiência 

prática do aprendiz [19]. Diante deste cenário, esse modelo de 

ensino aos poucos vem sendo substituído por novas tendências 

pedagógicas, as quais apontam para a necessidade da formação de 

um profissional capaz de transformar a realidade social do seu 

cotidiano [25]. A Metodologia da Problematização tem como 

primeira referência o Método do Arco, de Charles Maguerez e de 

acordo com a sua proposta, é possível aprender determinado tema 

quando se adotam as seguintes etapas: observação da realidade; 

identificação dos pontos-chave, teorização, desenvolvimento de 

hipótese de solução e aplicação à realidade prática [3]. 

A utilização da metodologia da Problematização em um software 

educativo tem a vantagem de estimular o aprendizado ativo do 

estudante, promovendo a sua autonomia no processo de 

construção de conhecimento [19]. Nesse processo autônomo de 

construção do conhecimento, o aluno se torna responsável por 

pesquisar conteúdos e utilizar ferramentas que o auxilie na 

resolução do problema. Apesar desses conteúdos estarem 

disponíveis em diversos repositórios virtuais, a grande quantidade 

de recursos acessíveis pode ocasionar uma sobrecarga de 

informação no aluno. Sendo que o ideal seria que os sistemas 

percebessem a necessidade do usuário e, com isso, minimizassem 

a complexidade e esforço destes na busca por solução [34]. Desta 

forma, este artigo apresenta à construção de um assistente de 

recomendação de recursos de aprendizagem integrado a um 

software baseado na Metodologia da Problematização e como o 

contexto pode ser integrado a este assistente. 

Este artigo está dividido em 4 seções, onde a seção 2 mostra uma 

visão geral sobre contexto computacional, sistemas de 

recomendação e a problematização no ensino-aprendizagem. A 

seção 3 apresenta os trabalhos relacionados a este artigo. A seção 

4descreve a abordagem proposta neste artigo. Na seção 5 

apresentamos os experimentos e resultados. Já a última seção é 

apresentada as conclusões. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Com a expansão da internet e o desenvolvimento das tecnologias 

de informação e comunicação é cada vez maior a utilização dos 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) como suporte a 

educação a distância, em atividades presenciais de sala de aula ou 

semipresenciais. Nesses ambientes, a tecnologia é empregada para 

apoiar as atividades educacionais, fornecendo diversas 

ferramentas e recursos que facilitam a aprendizagem dos alunos. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

301

Os AVA que utilizam como método de ensin

promovem no aprendiz o desenvolvimento 

competência de aprender a aprender. 

aprendizes são responsáveis por seleciona

recursos que o auxiliarão no processo d

utilização de sistemas de recomendação edu

uso das informações contextuais dos aprendiz
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para o entendimento das próximas seçõe
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Contexto Computacional, Sistemas de R

problematização no Ensino-Aprendizagem. 

2.1. Contexto Computacional 
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Este trabalho utiliza as definições de[33]

embora existam várias definições de contex

concorda que: um contexto só existe quand

entidade; contexto  é  um  conjunto  de  it

entidade; e um item é considerado como p

apenas se esse item for útil para dar suport
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Esses sistemas que fazem uso de informaçõ

definidos por[33] como Sistemas Sensíveis

inglês Context-Sensitive Systems (CSS), e 

contextuais relacionados a uma aplicação

utilizando-os para apoiar um agente na execu

Esse apoio pode ser alcançado pelo aumen

agente em relação à tarefa,sendo executada o

adaptações, que facilitem a execução de ta
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frameworkCEManTIKA que é apresentado n

sino a problematização, 
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usuário e o ambiente.  No caso da recomendação baseado em 

filtragem colaborativa são recomendados itens que usuários com 

perfis e preferências semelhantes a dele acessaram; Esta técnica 

está baseada na troca de experiências entre usuários que possuem 

interesses similares. E por fim, na recomendação híbrida são 

combinados os dois modelos anteriores, ou seja, com base nas 

correlações item-item e na correlação pessoa-pessoa [9, 18, 20]. 

No contexto deste trabalhamos será abordado o domínio dos 

sistemas de recomendação para aprendizagem apoiada por 

tecnologia (technologyenhancedlearning, TEL).  A aprendizagem 

apoiada por tecnologia engloba o uso de tecnologias que 

melhoram de alguma forma as atividades de ensino e 

aprendizagem. Nestes sistemas, a interação do aluno ou do 

professor com determinados conteúdos é capturada de modo que 

posteriormente seja possível recomendar conteúdo ou formas de 

aprendizado personalizado para alunos ou professores de 

diferentes perfis [27, 28, 35]. 

2.2.1. Sistemas de RecomendaçãoEducacionais 
A TEL tem como objetivo definir, desenvolver e testar inovações 

sócio técnicas que melhorem as práticas de aprendizagem tanto 

individualmente como em organizações. É portanto, um domínio 

de aplicação que geralmente cobre as tecnologias que dão suporte 

a todas as formas de atividades de ensino e aprendizagem [21]. 

Com uma grande quantidade de recursos de aprendizagem 

disponíveis atualmente, principalmente em repositórios virtuais 

como a Biblioteca Virtual de Saúde1que possui mais de 23 

milhões de recursos de aprendizagem, os sistemas de 

aprendizagem apoiada por tecnologia necessitam de uma maior 

facilidade de localizaçãodos recursos disponíveis. Para[21], o 

conceito de recursos de aprendizagem vai além dos conteúdos de 

aprendizagem contidos nestes repositórios e podem também 

incluir: caminhos de aprendizagem, que ajuda o aprendiz a 

navegar através dos recursos de aprendizagem apropriados; 

sugestão de parceiros para atividades colaborativas; 

recomendação de tópicos para discussão de assuntos de interesse 

comum; e sugestão de cursos que possam acrescentar ou melhorar 

as habilidades do aprendiz. 

Diante desta disponibilidade imensa de recursos de aprendizagem 

e as várias oportunidades de interação que estes recursos 

favorecem o uso de sistemas de recomendação em ambientes de 

aprendizagem apoiada por tecnologia se torna algo importante 

para identificação de recursos educacionais adequados ao perfil do 

aprendiz[21]. 

Dentro do contexto de TEL, um assistente de recomendação tem 

que buscar potenciais recursos de aprendizagem e recomendar os 

recursos mais adequados a um determinado aluno ou a um 

determinado grupo de alunos. Para isso, os assistentes precisam 

funcionar dentro de uma infraestrutura de e-learning de modo a 

ser capaz de receber e fornecer as informações necessárias para 

estas recomendações [15]. É para isso, é  interessante que os 

sistemas de recomendação educacional incorporem informações 

adicionais sobre alunos e professores e seu contexto no processo 

de recomendação [31].  

 

                                                                    
1www.bvs.com.br 

2.2.2. Sistemas de 

RecomendaçãoEducacionaisSensíveisao 

Contexto 
Os sistemas de recomendação tradicionais, como os colaborativos, 

baseados em conteúdo e os híbridos lidam com dois tipos de 

entidades: usuários e itens; o que normalmente não atende as 

necessidades adicionais exigidas por aplicações de aprendizagem 

apoiada por tecnologia. Para os sistemas de recomendação 

educacionais é interessante a incorporação de informações 

contextuais dos alunos no processo de recomendação. Estas 

informações podem ser usadas para adaptar as recomendações de 

acordo com característicasindividuas tais como: o tempo 

disponível, localização, pessoas próximas, etc[31]. 

No trabalho[1] os autores argumentam que as informações 

contextuais podem ser adquiridas de diversas maneiras, conforme 

descrito abaixo: 

• Explicitamente, onde as informações dependem da entrada 

manual do usuário, que pode ser por meios de perguntas direta 

ou questionários de cadastros web;  

• Implicitamente, onde as informações são capturadas 

automaticamente do ambiente, por exemplo, a localização 

atual, o tipo do dispositivo, data e hora de uma transação; 

• Inferência, onde as informações contextuais podem ser obtidas 

analisando as interações dos usuários com as ferramentas e 

recursos, por exemplo, estimar o tempo que um aluno leva 

para ir de sua casa até a universidade. 

Segundo[1], existem diferentes abordagens para incorporar 

informação contextual no processo de recomendação e elas podem 

ser caracterizadas em dois grupos: (1) recomendação via consulta 

e pesquisa orientada a contexto, e (2) recomendação via elicitação 

e estimativa de preferência contextual. A primeira abordagem de 

recomendação via consulta e pesquisa orientada a contexto utiliza 

as informações contextuais obtidas diretamente do usuário (ex. 

humor ou interesses) ou obtidas do ambiente (ex. horário local, 

clima ou localização atual), a fim de consultar ou pesquisar em 

um repositório de recursos e apresentar os melhores recursos para 

o usuário naquele contexto (ex. restaurantes próximos que estão 

abertos). A segunda abordagem de recomendação via elicitação e 

estimativa de preferência contextual tenta modelar e aprender as 

preferências do usuário através observação das interações deste e 

de outros usuários com os sistemas, ou através do feedback do 

usuário nos vários itens recomendados anteriormente. Esta 

abordagem normalmente adota técnicas de filtragem colaborativa, 

baseada em conteúdo ou híbrida para recomendação de itens ou 

aplica várias técnicas inteligentes de mineração de dados ou 

aprendizagem de máquina para análise dos dados. 

No trabalho de[31],os autores classificaram as informações 

contextuais que são relevantes para aplicações de aprendizagem 

apoiada por tecnologia sensível ao contexto em 8 dimensões:  

• O contexto computacional é responsável pela aquisição de 

dados de redes, hardware e software que estão sendo 

utilizados pelo usuário. Este contexto é necessário, por 

exemplo, para selecionar recursos de aprendizagem adequados 

ao dispositivo que está sendo usado; 

• O contexto localização é utilizado para capturar informações 

de localização espacial de objetos, que podem ser pessoas e 

dispositivos, e os seus relacionamentos, como a proximidade 

entre os objetos, a capacidade de comunicação e a orientação. 
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Aplicações educacionais que utilizam este contexto podem, 

por exemplo, saber se o aluno está na sala de aula, em casa ou 

em outra localização, e recomendar recursos de acordo com 

este contexto. Sensores que normalmente são usados para 

obtenção destas informações, são os Sistemas de 

Posicionamento Global (GPS) ou as redes de dados móveis; 

• O contexto tempo inclui informação de data e hora ou 

informações menos específicas como: semana, mês ou 

semestre de um ano; Normalmente informações de tempo são 

utilizadas em conjunto com outras partes de um contexto, 

informando data e hora ou intervalo que uma determinada 

informação contextual foi percebida ou é relevante; 

• O contexto condições físicas descrevem as condições 

ambientais onde o sistema ou usuário estão localizados, e 

geralmente inclui medidas para o calor, luz e som; No âmbito 

da aprendizagem, a iluminação e o barulho muitas vezes são 

considerados aspectos importantes; 

• O contexto atividade é responsável pela captura das tarefas, 

dos objetivos e das ações do usuário. Esses dados podem ser 

analisados para que seja inferidas informações sobre a tarefa 

atual, os objetivos ou temas de interesse do usuário; 

• O contexto recurso captura as características relevantes de 

recursos físicos (ex. bibliotecas ou livrarias) ou virtuais (ex. 

objetos de aprendizagem ou artigos online); 

• No contexto usuário podem ser capturadas: as informações 

pessoais básicas, o conhecimento prévio, os interesses, os 

objetivos de aprendizagem, os estilos cognitivos e de 

aprendizagem, informação afetivas e experiências do usuário; 

• O contexto de relações sociais é responsável pelas 

associações, conexões e filiações sociais entre duas ou mais 

pessoas. Por exemplo, relações sociais podem conter 

informações sobre amigos, inimigos, vizinhos, colegas de 

trabalho e familiares. 

2.3. Problematização no Ensino-
Aprendizagem 

Os modelos tradicionais de ensino têm se mostrado menos 

eficientes nestas últimas décadas por se basearem apenas na 

orientação cognitiva, no qual o professor guia o processo de 

aquisição do conhecimento, com teoria e prática repassada aos 

alunos. Nestes modelos os docentes assumem o papel principal no 

processo de ensino e aprendizagem, disseminando informações e 

fazendo com que estudantes sejam obrigados a memorizar ou 

resolver problemas em ambientes de aprendizagem passiva. Já nos 

ambientes de aprendizagem ativa, os estudantes assumem o papel 

principal no processo de ensino e aprendizado, neste processo eles 

são encorajados a adquirirem informações e a partir delas entrar 

no processo de construção e validação de seus próprios modelos 

mentais [7, 24]. 

O ensino pela problematização teve início em 1980, na 

Universidade do Havaí, que buscava um currículo orientado para 

os problemas, definindo a maneira como os estudantes aprendiam 

e quais habilidades cognitivas e afetivas seriam adquiridas [22].  

Para [3], a Metodologia da Problematização (MP)é uma 

metodologia de ensino, de estudo e de trabalho para ser utilizada 

sempre que seja oportuno, emsituações em que os temas estejam 

relacionados com a vida em sociedade. 

2.3.1. Arco de Maguerez 
A Metodologia da Problematização tem como primeira referência 

o Método do Arco, de Charles Maguerez, apresentado por [4]. 

Este método é apoiado em cinco etapas: Observação da 

Realidade; Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e 

Aplicação à Realidade [13]. 

 
Figura 2.  Arco de Maguerez[11]. 

 

Na primeira etapa, observação da realidade, os alunos são 

orientados pelo professor a observar e registrar sistematicamente o 

que perceberem de sobre um problema real, possibilitando uma 

visão ampla e contextualizada do problema  [29]. Nesta etapa, os 

professores orientam os alunos a observar um tema ou unidade de 

estudo e registrar o que perceberem sobre a parcela de realidade 

em que aquele tema está sendo vivenciado. A partir desta 

observação os alunos identificam as dificuldades, carências, 

discrepâncias, de vários níveis, que serão transformadas em 

problemas. A redação do problema nesta etapa passará a ser uma 

referência para todas as outras etapas do arco  [3]. 

Na segunda etapa, denominada de pontos-chave, os alunos 

realizam um estudo mais cuidadoso, refletindo primeiramente 

sobre as possíveis causas da existência do problema,  e por meio 

da análise reflexiva, identificam os determinantes ou pontos-chave 

relevantes para a compreensão do problema, e tentam encontrar 

formas de intervir na realidade para solucioná-lo ou medidas que 

se aproximem desta direção [3, 22, 29]. 

Na terceira etapa, teorização, busca-se a fundamentação teórica 

para explicar o problema, para isso os alunos são orientados a 

buscar elementos científicos que podem contribuir para esclarecer 

o assunto, dentro de cada ponto-chave já definido. O aluno deve 

buscar essas informações onde quer que elas estejam: indo à 

biblioteca em busca de livros, pesquisando em repositórios de 

artigos, consultando especialistas, participando de palestras. Nesta 

etapa, o professor terá um papel importante de mediar, orientar e 

estimular a participação ativa do aluno no processo de busca pelas 

respostas adequadas [3, 22, 29]. 

Na etapa de hipóteses de solução, todo o estudo realizado deverá 

fornecer elementos para que os alunos elaborem propostas, de 

forma original e criativa, para as possíveis soluções do problema e 

para sua aplicabilidade à realidade [3, 22, 29]. 

A última etapa, aplicação à realidade, o aluno terá a oportunidade 

de colocar em prática as sugestões elaboradas como solução do 

problema, e aprende a generalizar o que foi aprendido para aplicar 

em outras situações. Nesta etapa o aluno tem a possibilidade de 

romper a barreira da fundamentação teórica, planejando 

estratégias que o possibilitem pôr em prática de alguma maneira 

as soluções do problema [3, 22, 29]. 
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O estudante ao completar o Arco de Maguerez pôde exercitar a 

relação prática – teoria - prática, tendo sempre como etapa inicial 

e final do processo de ensino e aprendizagem, a realidade social[3, 

22, 29]. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Os assistentes de recomendação em AVA podem contribuir 

bastante no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que eles 

exploram uma gama maior de recursos educacionais existentes, 

podendo fornecer aos alunos recomendações adequadas ao seu 

contexto, permitindo assim uma maior interação entre os recursos 

e os aprendizes [12].A personalização, adaptação e recomendação 

são características centrais em AVA. Neste contexto, as técnicas 

de recuperação de informação são aplicadas como parte dos 

sistemas de recomendação em TEL para filtrar e fornecer recursos 

de aprendizagem de acordo com as preferências e os requisitos do 

usuário. Neste capítulo serão apresentados sistemas que integram 

essas características no seu funcionamento. 

O projeto BROAD-RS (BROAD Recommendation System), 

apresentado por[26], visa permitir automação do processo de 

recomendação de objetos de aprendizagem adaptados aos 

interesses do aluno e de acordo com o modelo didático 

especificado pelo professor. O BROAD-RS foi baseado no projeto 

BROAD que utiliza tecnologias como ontologias, serviços da web 

semântica, agentes e workflow para construção de uma arquitetura 

para pesquisar, recuperar e usar objetos de aprendizagem [30]. 

O MobiLE, [28], é uma abordagem baseada em agentes para 

recomendação sensível ao contexto de objetos de aprendizagem  a 

fim de aperfeiçoar o processo Educação a Distância (EaD) através 

do uso dos dispositivos móveis. Para isto, o ambiente de 

aprendizagem móvel utiliza objetos de aprendizagem, ontologias e 

agentes de software, para se adequar às necessidades do estudante, 

de acordo com o seu contexto. 

O sistema de recomendação de objetos de aprendizagem chamado 

e-LORS (e-Learning ObjectRecommendation System)[35], se 

baseia no relacionamento entre perfis e objetos de aprendizagem 

para recomendar conteúdo eletrônico. Para tornar possível a 

recomendação dos objetos de aprendizagem que mais 

correspondem ao perfil de aprendizagem do aluno, foi adotado o 

Modelo de Estilos de Aprendizagem deFelder e Silverman[16], 

associando os estilos de aprendizagem com as estratégias de 

ensino mais adequadas. 

No trabalho de [17], os autores sugerem um modelo ubíquo para 

recomendação de conteúdos educacionais em um ambiente 

heterogêneo, chamado UbiReCon. O modelo se fundamenta na 

utilização de agentes de software e de ontologias para recomendar 

objetos de aprendizagem de acordo com o perfil e o contexto do 

aprendiz. Para fornecer um serviço de recomendação de conteúdo 

em um ambiente ubíquo, o modelo integra as funcionalidades da 

infraestrutura OBAA MILOS e da Global. 

Todos os sistemas apresentados nesta seção recomendam objetos 

de aprendizagem de acordo com o perfil do aluno, se 

diferenciando entre eles nas tecnologias empregadas e nas 

informações contextuais utilizadas. Em relação a metodologia de 

ensino, nenhum dos sistemas levou em consideração a adequação 

do sistema a um determinado método. Na próxima seção, é 

apresentado o ECARE que pode ser integrado a um ambiente 

baseado na MP, operacionalizado pelo arco de Maguerez, 

fornecendo recomendações sensíveis ao contexto de recursos de 

aprendizagem. 

4. ECARE 
Este trabalho propõe o ECARE (EducationalContext-

AwareRecommender), um assistente de recomendação sensível ao 

contextode recursos de aprendizagem eque pode ser integrado a 

um ambiente de aprendizagem educacional baseado na 

Metodologia da Problematização e operacionalizado pelo Arco de 

Maguerez. Os recursos de aprendizagem recomendados podem 

ser: cursos que incrementem suas competências e habilidades e 

que sejam importantes para a formação profissional de qualidade; 

colegas, colaborando com a formação do conhecimento, seja via 

chat, fórum ou presencialmente; e conteúdos educacionais 

diversos, como artigos, vídeos, áudio entre outros. Além de 

auxiliar o estudante no processo de busca do conhecimento 

através das recomendações, o assistente leva em consideração a 

metodologia de ensino empregada, de modo que as 

recomendações não comprometam de modo negativo o processo 

de ensino e aprendizagem do aluno. 

O assistente foi projetado utilizando a arquitetura de referência 

proposta pelo frameworkCEManTIKA[33], conforme a ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia., e dividia em 3 

camadas:  fontes de contexto (ContextSources), gerenciamento de 

contexto (Context Management) e consumidores de contexto 

(ContextConsumers). O gerenciamento de contexto é uma camada 

intermediária que é responsável por adquirir as informações das 

fontes de contexto, processar e disseminar as informações para os 

consumidores de contexto interessados. 

 

 
Figura 3. Arquitetura do ECARE. 

 

Um protótipo ECARE integrado a um software educacional 

baseado no Arco de Maguerez foi projetado e desenvolvido 

segundo o processo de desenvolvimento de software do 

frameworkCEManTIKA[33], onde seguiu as seguintes etapas: 

especificação do contexto, projeto do gerenciamento de contexto e 

o projeto do uso do contexto.  

Neste trabalho foi utilizado osoftware educacional 

PenSAE(Problematização do Ensino Aplicado à Sistematização 

da Assistência de Enfermagem), proposto por[19], que utiliza o 

método do Arco de Maguerez com foco na aquisição  de 

competências e habilidades necessárias à prática do processo de 

Enfermagem. O processo de Enfermagem pode ser visto como um 

conjunto de condutas direcionadas à solução de problemas, no 

qual o profissional se qualifica a administrar e implementar o 

cuidado, pela realização de julgamentos pertinentes e de ações 

com base na razão, seja no âmbito individual ou coletivo [19]. 

O módulo do aprendiz do PenSAE segue o Método do Arco de 

Maguerez, percorrendo as etapas de Observação da Realidade, 

Levantamento dos Pontos-Chave, Teorização, Hipótese de 

Solução e Aplicação à Realidade. Este método adota o princípio 
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da ação-reflexão-ação para formação d

habilidades voltadas à solução de problemas 

A visão geral do ECARE integrado ao PenS

Figura 4. No ambiente, os usuários, aluno e 

PenSAE e realizam suas atividades. A part

foram identificadas como foco, ou seja, a

sensíveis ao contexto, o PenSAE solici

recomendações adequadas ao usuário e p

contextuais relevantes para a realização d

acordo com a atividade, o assistente poderá 

externos ao ambiente como: publicaç

aprendizagem de repositórios virtuais e l

próximas. E recursos internos ao ambiente c

para colaboração, entre outros recursos de ap

 

Figura 4. Visãogeral do ECARE integr

 

Para projetar o assistente, foi utilizada a do

do PenSAE como entrada para o framew

protótipo foi desenvolvido em RubyonRail

PostgreSQL e cobriu as funcionalidades rela

de estudo de caso, percorrendo as cinco 

Maguerez. O assistente foi implemen

recomendação de recursos (objetos de apre

livros) na fase de teorização. 

Na tela da fase de Teorização, após as fas

Realidade e de Pontos-Chave, foi implem

recomendação, conforme Figura 5, no 

informações do perfil do aluno o sistema r

sejam mais adequados ao aluno e aderente a

caso. Nesta fase, o sistema recomenda: obje

disponíveis no repositório virtual ARES (

Educacionais em Saúde) da UNA-SUS2; 

(Biblioteca Virtual em Saúde)3; vídeos digita

YouTube4 e livros presentes nas bibliotecas 

do sistema Pergamum5 da UFPE6. 

 

                                                                    
2Universidade Aberta do SUS - http://ares.un

3 http://www.bireme.br/php/index.php 

4 http://www.youtube.com 

5 http://www.biblioteca.ufpe.br/pergamum/bi

6 Universidade Federal de Pernambuco - http

de competências e 

s [3]. 

nSAE é apresentada na 

 e professor, acessam o 

rtir das atividades que 
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passa as informações 
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 como: cursos, colegas 
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ocumentação existente 

workCEManTIKA. O 

ils e banco de dados 

elacionadas a resolução 

o etapas do Arco de 

entado para realizar 

prendizagem, artigos e 

ases de Observação da 

mentada uma área de 

o qual a partir das 

 recupera recursos que 
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; publicações da BVS 
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unasus.gov.br/ 

biblioteca/ 
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Figura 5. Tela da fase

 

No exemplo da Figura 5, 

apresentadas se basearam no se

nível educacional de graduaç

espanhol, tanto na leitura como

estudar através de recursos de v

caso sobre a atenção de Enfer

frequentar bibliotecas em bus

UFPE. Diante deste context

seguintes recursos, conforme F

português sobre a Saúde da C

tema na biblioteca do Centro de

 

Figura 6. Recome

 

O assistente proposto neste arti

apresentada pelos trabalhos rela

que para fornecer recursos de a

o aprendiz é necessário contex

Além disso, também contribui

contexto computacional defend

um software educacional 

Problematização operacionaliz

recomendando recursos de mod

aprendizagem. 

O ECARE foi projetado com ba

no caso a Metodologia da 

assistentes apresentados, nenh

metodologia de ensino. Os ass

LORS e UbiReCon fazem 

ase de Teorização do Arco. 

, as recomendações que foram 

seguinte perfil do estudante: possui o 

ação; pouco domínio em inglês e 

mo na compreensão; preferência por 

 vídeo; está realizando um estudo de 

fermagem à criança sadia; costuma 

usca de livros e se encontrava na 

xto, o assistente recomendou os 

Figura 6: um vídeo do YouTube em 

Criança e um livro sobre o mesmo 

de Ciências da Saúde da UFPE. 

 
mendações do ECARE. 
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ui com a utilização do conceito de 
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aprendizagem e o ECARE tem como objetivo a recomendação de 

recursos de aprendizagem (cursos, tópicos, colegas, conteúdo, 

etc). Todos os projetos utilizam de alguma maneira o conceito de 

contexto computacional para realizar a recomendação, apesar 

disso nenhum dos trabalhos relatou o uso de processo para o 

desenvolvimento dos seus assistentes.O ECARE foi construído 

utilizado o processo de software CEManTIKA[33]. 

5. EXPERIMENTOS E RESULTADOS 
A fim de avaliar, segundo a percepção dos estudantes, se o 

ECAREfornece auxílio para aprendizagem do Processo de 

Enfermagem no cuidado à saúde da criança, foi realizado um 

experimento preliminar com os seguintes objetivos: 

• Verificar pontos positivos e negativos do assistente de 

recomendação; 

• Identificar possíveis pontos de melhoria para o assistente; 

• Avaliar a utilidade e a usabilidade das recomendações 

realizadas pelo assistente; 

• Avaliar se a recomendação foi realizada em pontos adequados 

do processo de aprendizagem no sistema; 

• Avaliar se a recomendação realizada pelo assistente auxilia o 

aluno no desenvolvimento do estudo de caso em enfermagem. 

Para a validação foram selecionados os alunos do sexto período 

do curso de Enfermagem da UFPE, totalizando uma amostra de 

20 estudantes, aos quais o ECARE integrado ao PenSAE, foi 

disponibilizado via internet, permitindo que os alunos pudessem 

acessar o sistema, realizar a problematização do estudo de caso, e 

posteriormente, responder a um questionário eletrônico objetivo 

com as questões da avaliação. 

No processo de validação o aprendiz percorre as cinco fases do 

Arco de Maguerez, através do PenSAE e recebeàs recomendações 

fornecidas pelo ECARE de acordo com o seu perfil educacional. 

Ao fim do Arco, como instrumento de validação, foi aplicado um 

questionário objetivobaseado em uma escala tipo Likert. As 

escalas de Likert foram elaboradas por RensisLikert em 1932 e 

permitem aferir o grau de concordância ou discordância dos 

entrevistados com as declarações relativas a uma determinada 

atitude que está sendo avaliada [5]. Neste trabalho, os alunos 

indicaram seu grau de concordância com as declarações relativas 

às recomendações fornecidas pelo assistente, assinalando uma das 

três possibilidades: Sim (3); Parcialmente (2); e Não (1). Para 

análise dos itens Likert, foi realizada uma adaptação da 

abordagem quantitativa do Ranking Médio (RM), proposto 

por[23]. Nesta adaptação, atribui-se um valor de 1 a 3 para cada 

resposta, a partir da qual é calculada a média ponderada para cada 

item, relacionando à frequência das respostas. Desta maneira foi 

obtido o RM através das seguintes fórmulas: 

é   =  .  

 é  = 
  

= frequência observada de cada resposta para cada item 

= valor de cada resposta 

 = Número de aprendizes 

Quanto mais próximo de três (3) o RM estiver maior será o nível 

de concordância dos aprendizes com cada item. E quanto mais 

próximo de um (1) menor o nível de concordância. 

5.1. Análise dos Resultados de Avaliação  
Para analisar os itens do questionário de validação foi calculado o 

Ranking Médio de cada item, conforme mostrado na Figura 2, 

onde se percebe um nível de concordância geral dos estudantes, 

em relação aos itens avaliados do PenSAE integrado com o 

ECARE, na média de 2,56. 

 

 
 

Figura 7.  Ranking Médio dos itens de validação. 

 

O questionário de validação era composto pelas seguintes 

perguntas: 

1. Você considera que a recomendação foi de fácil visualização? 

2. Você considera que as recomendações fornecidas pelo 

assistente são de clara identificação? 

3. Você considera que o assistente consegue fornecer 

recomendações relevantes em momentos propícios? 

4. Você acessaria as recomendações fornecidas pelo assistente? 

5. O conteúdo recomendado se mostrou adequado ao seu nível 

educacional? 

6. Você considera que as recomendações do assistente são 

adequadas ao estudo de caso? 

7. Você considera que a recomendação de um livro em uma 

biblioteca próxima o incentivaria a busca-lo? 

No primeiro item foi perguntado aos estudantes se eles 

consideraram que as recomendações fornecidas pelo assistente 

foram de fácil visualização.  Este item apresentou um RM de 2,75, 

nos quais 75 % dos estudantes afirmaram que sim, enquanto 25% 

afirmaram que parcialmente e nenhum aluno afirmou que não. 

Ao avaliar o resultado doquanto é claro para o estudante o que 

está sendo recomendado, verificou-seque a maioria, 50%, 

considerou parcialmente verdadeira esta afirmativa; os que 

afirmaram que sim, foram 45%; e os que afirmaram não, 5%. 

Uma das possíveis causa para o RM de 2,4, pode ser a falta de 

informações sobre o tipo de recurso que está sendo recomendado. 

Analisando as respostas sobre o momento em que as 

recomendações são fornecidas, 55% dos estudantes afirmaram que 

a recomendação é realizada em um momento propício, 35% 

afirmaram parcialmente e 10% afirmaram que não, obtendo um 

RM de 2,45. 

2,75

2,4 2,45
2,65 2,6

2,35

2,75

2
2,2
2,4
2,6
2,8

1 2 3 4 5 6 7

Ranking Médio
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Perguntou-se aos estudantes se eles acessariam as recomendações 

fornecidas pelo assistente para auxiliar na realização do estudo de 

caso. Para este item, obteve-se um RM de 2,65, dos quais 75% 

dos estudantes afirmaram que acessaria as recomendações, 15% 

afirmaram que parcialmente, enquanto 10% não acessariam. 

Em relação a adequação das recomendações ao contexto 

educacional do estudante, foi realizado o seguinte 

questionamento: O conteúdo recomendado se mostrou adequado 

ao seu nível educacional? De acordo com resultados (RM de 2,6), 

a maioria, 70% dos estudantes afirmaram que a recomendação foi 

adequada ao seu nível educacional, vinte 20% afirmaram que a 

recomendação foi parcialmente adequada e somente 10% não a 

consideraram adequadas. 

Os estudantes também avaliaram se as recomendações se 

mostraram adequadas ao estudo de caso. Este item apresentou o 

pior RM dos itens avaliados, com valor de 2,35, nos quais 50% 

dos estudantes consideraram que as recomendações foram 

adequadas, 35% consideraram parcialmente adequadas e 15% não 

consideraram adequadas. 

O último item analisado, com RM de 2,75 e demostrando 

concordância com a afirmativa, foi sobre o interesse do estudante 

em ir a uma biblioteca em busca de um livro recomendado pelo 

assistente. A grande maioria, 80% dos estudantes,afirmou que a 

recomendação de um livro, que o auxilie na resolução do estudo 

de caso e que esteja em uma biblioteca próxima, os incentivariam 

a ir buscá-lo; 15% afirmaram parcialmente e somente 5% 

afirmaram que não lhe incentivaria a ir a uma biblioteca. 

Diante do exposto, pode-se considerar que houve uma boa 

aceitação, por parte dos estudantes,da proposta do ECARE 

integrado ao PenSAE. Os pontos positivos indicaram que as 

recomendações sensíveis ao contexto do assistente podem ser 

úteis e motivadoras para auxiliar o aluno na resolução do estudo 

de caso, e que a recomendação de livros presentes em bibliotecas 

próximaspodeincentivar os alunos a frequentaremmais estes 

espaços. 

6. CONCLUSÕES 
A educação tradicional trata o aprendiz como um simples receptor 

e armazenador de informações, sendo que muitas destas 

informações não são associadas à realidade e experiência prática 

do aprendiz. No ensino tradicional, os professores assumem o 

papel principal no processo ensino e aprendizagem, disseminando 

informações que os estudantes passivamente tentam absorver e 

utilizar na resolução de problemas que nem sempre são 

compatíveis com os encontrados na realidade profissional. Na 

educação ativa, os estudantes são encorajados a buscar o 

conhecimento para resolução de problemas, construindo e 

validando seus próprios modelos mentais. 

Neste cenário, a utilização de TIC e os avanços da internet no 

domínio da Educação vêm disseminando a utilização dos 

ambientes virtuais de aprendizagem.   Nestes ambientes a 

tecnologia é empregada para dar suporte as atividades 

educacionais, fornecendo ferramentas que facilitam a 

aprendizagem dos alunos. Os ambientes educativos, que utilizam 

como método de ensino a problematização, têm a vantagem de 

estimular o aprendizado ativo do estudante, promovendo a sua 

autonomia no processo de construção do conhecimento. Com o 

propósito de auxiliar o aluno na busca do conhecimento 

necessário para seu processo de aprendizagem dentro de um 

ambiente virtual de aprendizagem, surgem os sistemas de 

recomendação educacionais. Esses sistemas tem o objetivo de 

promover o uso eficiente dos recursos disponíveis em um 

ambiente de aprendizagem. Com este fim, é necessário que os 

sistemas de recomendação empregados nestes ambientes 

incorporem informações contextuais de alunos e professores, 

fornecendo recomendações adequadas a suas características 

individuais. 

Os trabalhos existentes nesta linha têm focado na recomendação 

de recursos de aprendizagem sem a preocupação com metodologia 

de ensino. Diante deste cenário, este trabalho exploroua utilização 

dos conceitos de contexto computacional na construção de um 

assistente de recomendação que auxiliem no processo de 

aprendizagem ativa. Para isso foi projetado e desenvolvido o 

ECARE, um assistente de recomendaçãosensível ao contexto de 

recursos de aprendizagem,que funciona como um serviço e que 

pode ser integrado a qualquer ambiente virtual ou software 

educativo, recebendo as solicitações e as informações contextuais 

necessárias e fornecendo recomendações de acordo com o tipo de 

recurso de aprendizagem desejado. A fim de avaliar o assistente, 

inicialmente o mesmo foiintegradoao software educativo 

PenSAE,o qual utiliza a Metodologia da Problematização como 

método de ensino,seguido de uma avaliação quantitativa 

realizadasegundo a percepção dos aprendizes e a qual indicou que 

as recomendações sensíveis ao contexto são úteis e 

motivadoraspara os aprendizes em ambientes de aprendizagem 

ativa. 
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ABSTRACT 
 

The educational games should be considered as an useful and 

highly-acceptable tool for children to achieve the goal of health 

education. Taking into consideration the usage of technology by 

children, it is believed that the use of educational games can be a 

powerful strategy for health education of children and behavioral 

change, especially regarding obesity, since there is a significant 

growth of this disease in Brazil. This study presents the 

Digestower, an educational and technological game. The game 

was developed for children, aiming to encourage healthy eating 

and physical exercise in order to assist in confronting obesity in 

children. This article presents the main functionalities of this 

game, its development and the results of the creation of the first 

prototype of the game. It is believed that the results of this study 

should provide evidence to support the importance of innovative 

strategies in health, as well as to encourage other educational 

games for health. 

 

RESUMO 
 

O uso de jogos educacionais pode ser uma ferramenta útil e de 

boa receptividade por parte de crianças para atingir o objetivo da 

educação em saúde. Considerando a utilização de tecnologias pelo 

público infantil, acredita-se que a utilização de jogos educacionais 

possa ser uma estratégia potente para a educação em saúde de 

crianças e para mudança de comportamentos, particularmente 

com relação à obesidade, uma vez que há um aumento 

significativo desta doença no Brasil. Este estudo apresenta o 

Digestower, um jogo educacional e tecnológico, voltado para o 

público infantil, com o objetivo de estimular a alimentação 

saudável e o exercício físico, visando auxiliar no enfrentamento 

da obesidade em crianças. Neste artigo são apresentados as 

principais características do jogo, o seu desenvolvimento e os 

resultados da criação do primeiro protótipo do jogo. Espera-se que 

os resultados deste estudo forneçam evidências que sustentem a 

importância de estratégias inovadoras na área da saúde, bem como 

incentive outros jogos educacionais para a saúde. 

 

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 

Documentation, Performance, Design, Experimentation. 

 

Palavras Chaves 
Obesidade Pediátrica. Informática em saúde. Jogos de vídeo.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Os panoramas mundial e brasileiro da obesidade têm se revelado 

como um novo desafio para a saúde pública, uma vez que sua 

incidência e prevalência têm crescido de forma alarmante nos 

últimos 30 anos [18].  

A promoção da saúde é uma estratégia defendida pela 

Organização Mundial de Saúde com vistas à melhoria da 

qualidade de vida e saúde da população. Percebe-se a necessidade 

de atividades de educação em saúde e algumas estratégias 
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diferenciadas podem ser utilizadas principalmente com crianças, 

como é o caso dos jogos [24].  

Há diversos jogos lançados no mercado visando promover a saúde 

e melhor condicionamento físico, bem como alguns jogos que 

abordam a saúde e bem estar como temática central [12,14,22].  

As gerações dos últimos 30 anos nasceram e cresceram em um 

mundo cercado pelas tecnologias digitais, estando acostumadas, 

desde a infância, a navegar no ciberespaço e com uma linguagem 

hipermidiática e interativa, dificultando a adaptação destes a um 

sistema de ensino tradicional [20]. Dessa forma, se faz necessário 

que os programas de prevenção e promoção de saúde se atualizem 

através dos recursos tecnológicos como, filmes, desenhos, jogos, 

que utilizem imagens, sons e textos simultaneamente.  

Nesse contexto, os jogos educacionais e a aprendizagem baseada 

em jogos ganham destaque cada vez maior, por estarem mais 

alinhados com esses novos estilos de aprendizagem e com as 

necessidades das novas gerações. 

O uso de jogos e atividades lúdicas pode ser uma ferramenta útil e 

de boa receptividade por parte de crianças para atingir o objetivo 

de educação em saúde. A abordagem educacional baseada em 

jogos eletrônicos pode integrar características lúdicas a conteúdos 

específicos, motivando assim o processo de aprendizado da 

criança [12]. 

O ambiente lúdico promove a aprendizagem, pois as crianças 

enfrentam desafios, testam limites, solucionam problemas e 

formulam hipóteses. Com o jogo a criança dirige seu 

comportamento através do significado da situação. Isto é uma 

maneira de adquirir conhecimentos de forma leve, espontânea e 

ao mesmo tempo regrada [24]. A utilização dos jogos reforça a 

exploração e a construção do conhecimento conquistando um 

espaço definitivo na educação infantil [8].  

Assim, surge a importância da inserção de jogos educacionais na 

área da saúde. Considerando a utilização de tecnologias por 

crianças e adolescentes, acredita-se na potencialidade desses 

recursos para a mudança de comportamentos nessa população, 

particularmente com relação à obesidade infantil.  

A partir disso, acredita-se que a utilização de jogos educacionais 

possa ser uma estratégia potente para a educação em saúde de 

crianças, uma vez que o brincar faz parte da sua rotina. 

É nesse contexto que iniciou-se uma parceria entre o  

Departamento de Enfermagem e o Laboratório de Objetos de 

Aprendizagem (LOA) e ao longo do ano de 2014 estes vêm 

desenvolvendo suas pesquisas com vistas à utilização de jogos 

para promoção da saúde, como objetos capazes de proporcionar 

um aprendizado lúdico ao jogador. 

Para a concepção do jogo educativo aqui proposto utilizou-se de 

tecnologias digitais com a finalidade de promover a educação em 

saúde para esse público, considerando também a característica 

atrativa dos jogos digitais para as crianças. 

O objetivo deste artigo é descrever as principais características do 

jogo educacional Digestower, bem como relatar os resultados 

parciais da elaboração de seu protótipo.  

O restante desse artigo é organizado como segue. A Seção 2 

apresenta a fundamentação teórica desse trabalho. Seção 3 

apresenta os trabalhos relacionados.  Seção 4 descreve a 

metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho. Seção 5 

apresenta o processo de design do jogo Digestower. Finalmente, a 

Seção 6 apresenta as considerações finais do trabalho. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O presente artigo enfoca três temáticas: obesidade infantil, design 

de jogos e os jogos digitais educacionais. A seguir serão 

aprofundados estes conceitos.  

 

2.1. Obesidade infantil 
 

A obesidade pode ser definida como o acúmulo de tecido 

gorduroso tanto o localizado como generalizado, que é provocado 

pelo desequilíbrio nutricional, podendo ou não estar associado a 

distúrbios genéticos ou endocrinometabólicos [1]. 

A obesidade está aumentando dramaticamente em um contexto 

mundial e há previsão de que, no ano de 2030, 1.12 bilhões de 

pessoas serão portadoras de obesidade e 2.16 bilhões terão 

sobrepeso [7]. 

Houve também um grande aumento na prevalência de excesso de 

peso e de obesidade em crianças em todo o mundo, incluindo o 

Brasil [3,10,25,26]. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), uma em cada três crianças de 5 a 9 anos está acima 

do peso [16]. Além disso, 10% das crianças de todo o mundo, em 

idade escolar já apresenta um excesso de peso [11]. 

O aumento significativo da obesidade infantil está diretamente 

relacionado a mudanças no estilo de vida. As crianças estão mais 

sedentárias e apresentam maior dificuldade de brincar nas ruas, 

devido à falta de segurança. Outra mudança importante diz 

respeito aos hábitos alimentares, já que houve um aumento no 

consumo de enlatados, fast food, alimentos ricos em carboidratos, 

gorduras e calorias e diminuição da ingestão de frutas e verduras 

[3,13]. 

Altas taxas de prevalência de sobrepeso e obesidade, juntamente 

com os seus riscos à saúde tornam a doença um desafio para a 

saúde pública mundial [7].   

 

2.2. Design de Jogos 
 

De acordo com Salen e Zimmerman [19] um jogo pode ser 

definido como "um sistema no qual os jogadores se envolvem em 

um conflito artificial, definido por regras, que implica um 

resultado quantificável". 

No escopo da literatura de game design, destacamos o trabalho de 

Jesse Schell [21] que define a tétrade elementar de um jogo um 

jogo, ou seja, os quatro elementos principais que compõem um 

jogo:  

• Estética é o elemento mais visível ao jogador e representa os 

sons, aparências que o jogo deve transmitir; 

• Mecânica define os procedimentos do jogo. Como o jogador 

irá se comportar, o que acontece com ele e o objetivo do jogo; 

• Narrativa representa a história que será contada no jogo; 

• Tecnologia, o elemento menos visível ao jogador, representa 

o meio físico que permite a existência do jogo.  
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De acordo com Schell [21] "A tecnologia é essencialmente o meio 

em que estética acontece, em que a mecânica ocorrerá e por meio 

da qual a narrativa será contada". Segundo esse autor, todos esses 

elementos são fundamentais para um jogo, e todos têm a mesma 

importância. 

Ainda, o processo de game design para jogos educacionais, 

precisa ocorrer de forma diferenciada quando comparados ao 

modo como os jogos comerciais são desenvolvidos. Dentre os 

membros da equipe, é necessário que haja a presença e interação 

de educadores capazes de trabalhar conjuntamente no 

planejamento do jogo, para que a inserção do aspecto educacional 

ocorra desde o início e unido aos demais elementos básicos da 

jogabilidade. De acordo com Klopfer [9] os bons jogos 

educacionais precisam considerar ao mesmo tempo tanto os 

conteúdos quanto a jogabilidade, com flexibilidade suficiente para 

iterar entre um ou ambos aspectos simultaneamente. 

 

2.3. Jogos digitais educacionais  
 

Prensky [17] observa a necessidade de se rever as teorias e 

práticas educacionais para que estejam mais adequadas a novos 

estilos de aprendizagem, e defende que essas práticas sejam 

baseadas em jogos digitais, justamente por estarem alinhadas com 

as necessidades e os estilos de aprendizagem da geração atual e 

futura; por motivar pela diversão; e por ser versátil, podendo ser 

adaptada a diferentes disciplinas, informações ou habilidades a 

serem aprendidas. 

Os jogos digitais trazem uma experiência que muitas vezes 

perpassam o entretenimento e, pelo seu fator de interação, se 

mostram como experiências capazes de imergir o jogador em uma 

vivência significativa. 

A aprendizagem baseada em jogos também é defendida por 

Squire [23] como uma forma de engajar crianças em atividades 

significativas e permitir que assumam novas identidades, 

explorem mundos e aprendam. 

Segundo Gee [6], os bons jogos trazem bons princípios de 

aprendizagem, caso contrário os jogadores não aprenderiam a 

jogá-los e perderiam o interesse por eles. Gee [6] analisa os 

princípios de aprendizagem dos bons jogos e como esses 

princípios podem ser explorados em um contexto educacional.  

Estudos ainda apontam que os jogos podem contribuir com 

aspectos psicológicos, uma vez que podem funcionar como 

estimulantes à cognição; ao desenvolvimento de destrezas 

cognoscitivas, à construção de uma lógica para diferentes saberes 

(afetivos, cognitivos, sociais, culturais, etc); ao desenvolvimento 

dos meios de expressão e da criatividade através da diversidade de 

narrativas encontradas; aos conteúdos tratados em jogos sérios ou 

educativos que incorporam princípios de aprendizagem 

específicos [2]. 

 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Para a formulação tanto do conteúdo pedagógico quanto da 

estruturação da mecânica, foi realizada uma pesquisa de jogos que 

apresentam ideias semelhantes as do jogo proposto neste artigo.  

Com relação ao conteúdo, há dois jogos relacionados, The Quest 

to Lava Mountain e Escape from Diab, trazendo à tona a temática 

de alimentação saudável e exercício físico. Já quanto à mecânica 

há dois jogos similares ao proposto neste artigo, o Defense Grid e 

Kingdom Rush, com o estilo de tower defense.   

• The Quest to Lava Mountain1: Jogo teoricamente 

fundamentado, 3D e imersivo, de ação e aventura voltado 

para web. Tem como público-alvo as crianças de 8 a 12 anos 

e foi desenvolvido pelo Instituto Cooper e o Departamento 

de Agricultura do Texas para promover hábitos alimentares 

mais saudáveis entre as crianças. O jogo traz uma abordagem 

única à nutrição, pois utiliza o conhecimento do tema para 

ajudar os participantes a entenderem como otimizar sua 

saúde. Os jogadores escolhem um avatar e completam 

missões para avançar no jogo, com aproximadamente 10 

horas de duração.  

 

• Escape from Diab2: Jogo 3D de aventura sobre alimentação 

saudável e exercício físico voltado para web. No jogo, o 

jogador luta contra o malvado rei Etes para transformar a 

cidade de Diab de volta para a Cidade Dourada que era antes. 

O rei se livrou de qualquer possibilidade de exercício na 

cidade e, em vez disso, está alimentando a população com 

quantidades ilimitadas de junk food grátis. A única maneira 

de ganhar a luta é fazendo escolhas saudáveis relacionadas 

ao estilo de vida, como comer corretamente e praticar 

exercícios, a fim de derrotar o rei Etes e seus guardas. O jogo 

foi concebido como uma aventura épica, comparável à 

experiência de jogos comerciais. Escape From Diab 

incorpora uma ampla diversidade de ações para mudanças de 

comportamento envoltas em torno de uma história cativante. 

• Defense Grid - The Awakening3: Jogo classificado como 

Tower Defense, desenvolvido pela Hidden Path 

Entertainment para Windows e Xbox 360. O jogador deve 

defender os núcleos de energia, que geralmente estão 

localizados em uma estação de energia, dos inimigos 

invasores usando dez diferentes torres de defesa. A 

construção das torres está delimitada a algumas áreas 

específicas (slots) e a chave para vencer o jogo está na 

escolha estratégica das torres de defesa. Os inimigos 

"insectoids" chegam em grupos (ondas) e percorrem um 

caminho pré-determinado a fim de chegar no núcleo de 

energia. Ao destruir os inimigos ganha-se recursos, que 

podem ser usados para construir mais torres e atualizar as 

torres já posicionadas e subir o nível das fases. 

• Kingdom Rush4: Jogo de estratégia defensiva on-line e 

gratuito desenvolvido pela Ironhide Game Studio para 

Windows. Neste jogo, o reino está sendo atacado e o jogador 

precisa defender o seu reino contra hordas de orcs, trolls, 

magos do mal e outros demônios, armado com um poderoso 

arsenal de guerreiros, arqueiros e magos próprios. Os 

cenários variam entre montanhas, florestas e terrenos 

baldios. É possível alocar suas torres em locais específicos, 

convocar tropas adicionais, recrutar guerreiros élficos e 

enfrentar monstros lendários. Além do uso das torres o 

jogador poderá destruir seus inimigos com poderes especiais 

e chuva de fogo.  

                                                
1 https://thequesttolavamountain.com/ 
2 http://www.escapefromdiab.com/ 
3 http://www.hiddenpath.com/games/defense-grid/ 
4 http://www.kingdomrush.com/home.html 
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O Jogo Digestower se destaca por unir a temática de alimentação 

saudável à mecânica de jogos Tower Defense, uma vez que não 

foram encontradas outras aplicações deste tipo na literatura 

pesquisada. Além disso, com vistas a estimular o aprendizado do 

jogador e incentivar mudanças de comportamento, houve uma 

grande preocupação em aliar os objetivos educacionais à 

jogabilidade, portanto o jogo contou com a participação de 

educadores e profissionais da área da saúde desde a concepção do 

mesmo. 

 

Observou-se também que os jogos acima descritos possuem 

objetivo comercial e são elaborados para a aquisição por  meio da 

compra, fazendo com que o público alvo não obtenha acesso livre 

a tais jogos. Assim sendo, este é um dos maiores diferenciais do 

jogo proposto neste estudo, por ser um jogo gratuito, o 

Digestower pode ser um recurso didático tecnológico acessível a 

ser utilizado em escolas e unidades de saúde, além de ser 

reutilizado para a produção de outros jogos na área por meio do 

acesso de seu código fonte5.  

 

4. METODOLOGIA 
  
Trata-se de uma pesquisa não-experimental, aplicada e descritiva 

que apresentou como finalidade a criação de um jogo educacional, 

visando a educação em saúde de crianças com histórico de 

obesidade e também para prevenção da doença. 

Os trabalhos de Novak [15] e Schell [21] foram escolhidos para o 

delineamento metodológico do jogo e auxílio à construção dos 

documentos necessários. O roteiro utilizado para elaboração dos 

documentos foi desenvolvido juntamente a uma equipe 

interdisciplinar. 

A produção do jogo Digestower tem sido realizada por quatro 

estudantes de graduação (Ciência da computação, Enfermagem, 

Imagem e Som e Música) e uma aluna de mestrado em 

Enfermagem, sob a coordenação de docentes das áreas de 

Computação e Enfermagem.  São realizadas reuniões semanais da 

equipe em que são discutidos e compartilhados os avanços de 

cada membro do grupo, tanto no sentido de partilhar o 

desenvolvimento do jogo quanto às pesquisas relacionadas à parte 

educacional.  

Por se tratar de um grupo misto, o jogo tem sido desenvolvido 

segundo uma abordagem colaborativa e equilibrada: enquanto os 

programadores e os ilustradores se empenham na elaboração de 

uma mecânica divertida e funcional ao jogador, os docentes e 

alunos responsáveis pelo conteúdo constroem um sistema de 

aprendizagem significativo e didático, de forma que não seja 

ofuscada pela narrativa e por outros elementos, considerado o 

maior desafio do projeto. 

O jogo tem contado com a colaboração de professores da área da 

saúde na revisão dos conceitos educacionais presentes no projeto. 

Para tanto, foram disponibilizados aos professores um espaço 

virtual e um questionário on-line, por meio dos quais os 

professores têm contribuído com dúvidas, críticas e sugestões. 

Esses espaços têm sido importantes também para a avaliação de 

                                                
5 O jogo, bem como todos os seus componentes, ficarão 

disponíveis para a comunidade como Recursos Educacionais 

Abertos [REA] no Repositório Digital Livre Saber, repositório 

digital de acesso livre da SEaD/UFSCar, onde há um acervo de 

objetos educacionais multimídia produzidos como recursos 

educacionais abertos. 

questões específicas referentes à utilização do jogo enquanto 

recurso didático.  

Realizaram-se estudos e pesquisas nas áreas de design e avaliação 

de jogos educacionais, por meio de encontros semanais com a 

participação dos estudantes e docentes do projeto. Também foi 

realizado um levantamento de demandas de conteúdo e a partir da 

utilização de ciclos iterativos fez-se a concepção e construção do 

jogo com base nas demandas identificadas.  

Para o desenvolvimento do jogo a equipe contou com um 

conjunto de atividades, como brainstorm; pesquisas 

bibliográficas; elaboração de roteiro e documentações; 

desenvolvimento de componentes audiovisuais; codificação e 

testes. Também, ao longo do desenvolvimento do jogo, estão 

previstas avaliações por especialistas em jogos, usabilidade e 

conteúdo específico, bem como avaliações por professores da área 

da saúde considerados especialistas em conteúdo.   

  
5. ELABORAÇÃO DO JOGO DIGESTOWER 
 
O desenvolvimento do jogo está ocorrendo em etapas. Fez-se um 

levantamento de conceitos e conteúdos referentes ao problema de 

pesquisa proposto a partir de uma revisão da literatura sobre as 

temáticas de obesidade, jogos educacionais e aprendizado infantil. 

Neste capítulo serão descritas as etapas de desenvolvimento do 

jogo até o momento: conceito, pré-produção e prototipação. 

Também será demonstrado como  vem ocorrendo o processo de 

avaliação do jogo. 

5.1. Conceito 
 

O desenvolvimento do conceito se inicia quando a ideia é criada e 

termina quando se decide planejar o projeto [15]. A seguir serão 

descritos os componentes principais do documento de conceito: 

 

• Resumo do jogo 
Jogo do tipo tower defense que se passa dentro do sistema 

digestório da personagem principal. A criança faminta vai até a 

geladeira escolher o que comer e o jogo tem início. Os alimentos 

são os elementos de dificuldade do jogo, também conhecidos 

como "inimigos"6 nos jogos de tower defense, e as enzimas 

digestivas são as torres. O jogo conta com três fases e 10 níveis.  

Ao iniciar o jogo há uma breve explicação do que são os 

alimentos, com ilustrações dos mesmos e a classe que os 

representa (carboidratos, proteínas e gorduras). Ao longo do jogo 

é ilustrado o sistema digestório e seus principais órgãos. Também 

há momentos de explicações fisiológicas sobre a digestão de cada 

classe alimentar. Ao final de cada fase há uma conclusão geral 

sobre os alimentos e com relação à saúde da personagem.  

• Objetivos educacionais 
Como objetivos educacionais para o jogo elegeu-se:  

 Compreender a importância da alimentação saudável; 

 Compreender a importância do exercício físico;  

 Compreender e diferenciar onde e como cada alimento é 

digerido e sua composição;  

 Compreender que a gordura em excesso é prejudicial; 

                                                
6 “Inimigos”, no contexto de jogos do estilo tower defense, são os 

elementos que vêm em ondas e precisam ser destruídos pelas 

torres. 
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 Compreender o local adequado da digestão e a ação das 

enzimas no sistema digestório. 

  

O aprendizado seguirá uma curva de dificuldade gradativa, 

começando do mais básico, como apresentação dos alimentos da 

classe de carboidratos e somente o ambiente da boca e esôfago, 

até o nível mais avançado, já com a presença de outros órgãos 

pertencentes ao sistema digestório (como o estômago e 

posteriormente o intestino). A Tabela 1 apresenta a matriz de 

aprendizagem do jogo Digestower. 

 
Tabela 1 - Matriz de aprendizagem do jogo Digestower. 

Fases Objetivo educacional 
Fase 1:  
Fase da 

Boca 

- Compreender a composição dos carboidratos 

- Compreender a anatomofisiologia da boca e esôfago 

- Compreender e analisar qual o local adequado para 

digestão de carboidratos 

Fase 2:  
Fase do 

Estômago 

- Compreender a composição das proteínas 

- Compreender a anatomofisiologia do estômago 

- Compreender  e analisar qual o local adequado para 

digestão de proteínas 

Fase 3: 
Fase do 
Intestino 

- Compreender a composição dos lipídeos 

- Compreender a anatomia e fisiologia do intestino 

- Compreender e analisar qual o local adequado para 

digestão de todas as classes alimentares: carboidratos, 

proteínas e lipídeos. 

- Compreender que a gordura em excesso é prejudicial 

- Compreender a importância do exercício físico  

 
• Gênero 

 O jogo é classificado como educacional e considerado um 

Tower Defense, por ter uma mecânica focada na gestão de 

recursos e unidades como método de defesa [27]. 

 

• Público-alvo 
 O público-alvo são crianças escolares (8 a 12 anos). 

 

5.2. Pré-produção e documentação do jogo 
  

Após ter despertado o interesse e desenvolvido a ideia do jogo no 

conceito, deve-se desenvolver a proposta e adentrar na fase de 

planejamento deste desenvolvimento, que é a fase de pré-

produção [15].  

Com a delimitação do público-alvo e os objetivos educacionais do 

projeto, a equipe iniciou o processo de planejamento e concepção 

do jogo. Com isso, foram realizadas várias sessões de brainstorm 

entre os alunos do projeto e os professores para definir os 

principais elementos do jogo. Nesses encontros, foi tido como 

base de design a Tétrade Elementar proposta por Schell [21], na 

qual foi possível conceber os primeiros modelos de estética, 

mecânica, narrativa e tecnologia a serem utilizados. 

Como maneira de organizar esse processo, foi criado um 

Documento de Game Design (Game Design Document) no qual 

foi possível registrar coletivamente as principais ideias e decisões 

referentes ao processo de design do game, além de contribuir para 

a memória e comunicação entre os membros do grupo [21]. Nesse 

documento, foram organizados elementos como Enredo 

(narrativa, personagens, ambientação do jogo, contexto, 

tom/humor), Interatividade (perspectiva do jogo, interface), 

Matriz de Jogabilidade e de Aprendizagem (como o jogador 

assimila o conteúdo educacional e a jogabilidade) e Apêndices 

(exemplos de jogabilidade, jogos inspiradores, modelos 

semelhantes de mecânica e trabalhos afins). 

A seguir serão apresentados os elementos da jogabilidade 

resultantes das etapas do processo de design: 

1) Narrativa 
O jogo tem uma narrativa sem diálogo. O plano de fundo é o 

próprio sistema digestório humano. Como protagonista há uma 

criança em idade escolar e como obstáculos há os alimentos e a 

gordura (considerado um obstáculo extra).  

Haverá uma animação inicial com a personagem e ao final do 

jogo. No início mostra a criança com fome e abrindo a geladeira e 

ao final mostra a criança satisfeita e escovando os dentes. 

 
2) Estética 
O jogo é considerado assimétrico. O ritmo é determinado pelas 

ondas de alimentos e um chefão (desafio final representado em 

um personagem), que será um alimento complexo composto de 

todos os grupos alimentares.  

 

Figura 1. Mapa do jogo e percurso dos alimentos. 
 

O tom é lúdico, educativo e realista (considerando a proporção 

dos órgãos do sistema digestório) e conta com desenhos 

cartunescos. Contudo, os alimentos não estarão em proporção ou 
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formato realista, visando melhor identificação no mapa do jogo 

(Figuras 1 e 2). As torres representarão as enzimas do sistema 

digestório e também não terão um formato fidedigno às enzimas 

reais (Figura 3).  

 

 

 
Figura 2. Exemplos de alimentos do jogo. 

 

 
 

Figura 3. Torres do jogo (enzimas digestivas). 
 

3) Mecânica 
O espaço corresponde aos órgãos do sistema digestório (boca e 

esôfago; estômago; intestino delgado). Como objetos do jogo 

pode-se citar: 

o Torres (representando as enzimas digestivas); 

o Alimentos (provenientes dos grupos alimentares de 

carboidratos, proteínas e lipídeos);  

o Gordura (alguns alimentos da classe de lipídeos liberarão 

gorduras de baixa densidade, consideradas maléficas à saúde, 

e estas ficarão acumuladas nos órgãos, dificultando a 

passagem dos demais alimentos);  

o Mapa/Caminho;  

o Barras (Saúde; Energia, Vitamina; Gordura); 

o Especiais (recursos disponíveis para auxiliar o jogador a obter 

a digestão dos alimentos mais rapidamente ativados a partir 

do preenchimento da barra de vitaminas). Há dois tipos de 

especiais:  

1. O uso de itens digestivos em maior quantidade (saliva 

ou ácido clorídrico). Quando esses especiais são 

ativados há uma liberação de itens digestivos em grande 

quantidade por um curto período de tempo, auxiliando a 

digestão dos alimentos que forem afetados por eles;   

 

2. A realização de atividade física pela personagem. Ao 

ativar o especial de atividade física há uma animação da 

personagem principal se exercitando e isto faz com que 

a gordura acumulada ao longo do caminho seja 

destruída, liberando novamente os espaços bloqueados 

por ela e consequentemente facilitando a digestão.  

 

O jogo possui as regras de um jogo Tower Defense. Neste tipo de 

jogo, os alimentos, também conhecidos como“inimigos”7, surgem 

em grupos e deslocam-se para o final da fase, onde se encontra o 

alvo principal. O jogador conta com um espaço limitado e precisa 

atuar com uma estratégia defensiva [27].  

O jogador acumula recursos para comprar ou evoluir suas torres, 

escolhendo dentre os espaços disponíveis da arena de jogo. Estas 

unidades irão atacar os "inimigos" que passam próximos a elas e o 

jogador precisa se concentrar na distribuição de suas defesas de 

maneira eficiente, já que cada tipo de unidade possui vantagens 

ou desvantagens contra cada tipo de "inimigo" [27]. 

Durante o jogo proposto neste estudo o jogador pode escolher e 

evoluir suas torres (enzimas), escolher os locais adequados para 

cada torre, escolher os itens especiais e o melhor momento para 

execução de cada especial (por exemplo, se há muitos alimentos 

da classe de proteínas o jogador pode utilizar o especial de ácido 

clorídrico a fim de facilitar a digestão, pois este elemento auxilia 

na digestão proteica). 

Se uma grande quantidade de alimentos alcançarem o final da fase 

sem estarem totalmente digeridos, a barra de indigestão é 

preenchida e o jogador perde, mas se as torres digerirem os 

alimentos e a barra não for totalmente preenchida, o jogador 

vence. 

 

4) Tecnologia 
Optou-se pelo uso da tecnologia Unity8. Esta traz um conjunto de 

funcionalidades que facilitam e agilizam a criação de jogos em 

duas dimensões, permitindo maior praticidade quanto à 

programação.   

Foi utilizado também o JavaScript, uma linguagem interpretada 

que normalmente é usada para executar scripts do lado do cliente 

(usuário) apenas, sem necessidade de comunicação com o 

servidor. Devido ao fato de ter-se suportado por quase a totalidade 

de navegadores, é um boa opção para atingir uma grande base de 

usuários.  

O jogo será produzido primeiramente para computadores e 

posteriormente será adaptado para tablets.  

 

5.3. Primeiro protótipo 
  

Após o planejamento e estudo detalhado de como os elementos 

básicos constituiriam a jogabilidade, foi dado início à fase de 

implementação do jogo. O desenvolvimento e codificação do 

jogo, bem como as produções do conteúdo, elementos visuais e 

planejamento das fases aliadas aos objetivos educacionais, 

ocorreram de forma conjunta, em um processo de intensa reflexão 

e atualização do design.  

Ao final de um semestre de trabalho, o grupo conseguiu produzir 

o primeiro protótipo do jogo, com uma fase completa (composta 

                                                
7 No caso do Digestower, são alimentos que devem ser digeridos. 
8 http://unity3d.com/ 
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de 3 níveis de dificuldades variadas), esquema de pontuação por 

cada alimento (que elevam a barra de Saúde), narrativa e demais 

elementos básicos, como menus, tela inicial e tutorial.  

 

5.4. Avaliação 
O jogo vem sendo avaliado ao longo de seu desenvolvimento 

tanto pela equipe interna do LOA como também por professores 

especialistas no conteúdo específico. Além dos testes do protótipo 

realizados para a validação de requisitos, usabilidade e 

jogabilidade, algumas avaliações estão sendo conduzidas, com 

base no método de avaliação de jogos educacionais EGameFlow,  

uma escala avaliativa para medir a satisfação e aprendizagem dos 

jogos [4] e nos princípios de aprendizagem de  James Paul Gee 

[5,6]. Dentre alguns itens avaliativos proposto pelo método 

EGameFlow, foram considerados os seguintes ao jogo 

Digestower: 

 

• Concentração: o jogo atrai minha atenção? O número de 

tarefas é adequado? A maior parte das tarefas do jogo estão 

atreladas ao objetivo educacional? 

• Clareza dos Objetivos: o jogador consegue compreender os 

objetivos educacionais por meio do game? Os objetivos gerais 

estão claros e são apresentados no início do game? 

 

• Feedback: o jogador recebe o feedback de seu progresso e 

desempenho? Ele é notificado sobre novas tarefas assim que 

cumpre outros desafios? Ele recebe informações sobre 

pontuação ou level? 

 

• Desafio: o jogador experimenta o jogo sem sentir entediado 

ou ansioso demais? A dificuldade é adequada, sem ser muito 

fácil ou muito difícil? O jogo oferece "dicas" para auxiliar o 

jogador a vencer os desafios? As habilidades do jogador 

gradualmente são aprimoradas através dos desafios do jogo? 

 

• Autonomia: o jogador pode controlar o menu (como opções 

de "Começar", "Parar", "Salvar")? O jogo oferece suporte aos 

erros do jogador? O jogador se sente no controle do jogo? 

 

• Imersão: durante o contato com o jogo, o jogador conseguiu 

se esquecer de seus problemas pessoais, do tempo e das coisas 

que estavam à sua volta? O jogador se sentiu emocionalmente 

envolvido com o game? 

 

• Aprimoramento do Conhecimento: o jogo aperfeiçoou o 

conhecimento do jogador? Ele foi capaz de assimilar as ideias 

básicas do conhecimento ensinado? O jogador foi capaz de 

aplicar o conhecimento aprendido no jogo em seu cotidiano? 

O jogo motiva o jogador a buscar mais conhecimentos sobre o 

conteúdo ensinado? 

 

Dentre os 16 princípios destacados por Gee [5,6] Digestower se 

concentrou em apenas alguns pontos específicos por condizerem 

tanto ao processo de aprendizagem quanto ao perfil do jogo. Os 

princípios destacados são:  

 

• Co-Design: O jogo dá a possibilidade do jogador ser bastante 

ativo e participante, podendo trilhar seu próprio caminho de 

finalizar a fase (a partir de torres diferenciadas, não haverá só 

uma opção de escolha de torres para vencer a fase). 

• Frustração Prazerosa: outro elemento importante 

considerado durante o processo de produção do jogo, foi a 

questão de oferecer uma experiência frustrante porém 

prazerosa. Esse princípio trazido por Gee [6] baseia-se em 

estabelecer uma dificuldade em que o jogador se sinta 

desafiado, porém motivado a continuar jogando, mesmo que 

falhe algumas vezes.  
 

• Informação sob Demanda: Gee [6] traz o conceito de "Just-

in-Time" e "On Demand", os quais fazem menção às 

informações que são apresentadas ao jogador no momento em 

que ele as necessita. Esse princípio relaciona-se ao processo 

de aprendizagem ao longo do jogo, com a apresentação de 

novos conceitos sobre digestão e alimentação saudável em 

momentos estratégicos em que o jogador já possui treino e 

habilidades suficientes para assimilar um novo conhecimento 

(ex: introdução de uma nova classe alimentar ou uma nova 

torre digestiva). 

 

• Sandbox: De acordo com o autor, o uso de um tutorial é 

benéfico ao aprendizado, pois os aprendizes são inseridos em 

uma situação real do jogo porém com riscos controlados, 

assim eles aprendem bem e têm a sensação de triunfo.  

Acreditamos ser indispensável a utilização de uma fase 

tutorial para que o jogador possa se familiarizar com a 

temática e a jogabilidade, sendo assim disponibilizamos uma 

fase com 3 níveis de dificuldades variadas como tutorial.  

• Problemas bem ordenados: os problemas enfrentados 

pelos jogadores estão ordenados de modo a que a resolução 

dos primeiros leve os jogadores a formular hipóteses que os 

ajudem na resolução de problemas posteriores, mais difíceis; 

• Pensamento sistêmico: o jogo incentiva o jogador a 

pensar sobre as relações entre os eventos, os fatos e as 

habilidades nele existentes. 

 
O processo de avaliação do jogo Digestower tem ocorrido tanto 

na modalidade on-line quanto presencialmente. Na modalidade 

on-line foi disponibilizado um questionário para aos professores 

da área da saúde especialistas em conteúdo. Com este 

instrumento, tem sido possível coletar as impressões dos 

professores acerca da narrativa, jogabilidade e conteúdo 

educacional do mesmo. Nesses questionários estão sendo 

apresentadas questões referentes aos elementos básicos do jogo, 

como: Interface; Estética; Narrativa e aspectos educacionais.  

O questionário foi escolhido como instrumento de coleta de dados 

por ser um meio rápido e prático, além de permitir que os 

jogadores/avaliadores respondam diretamente as perguntas 

quantificadas sobre determinados elementos do jogo [21] em seu 

tempo e privacidade. 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste artigo foi possível delimitar algumas etapas do processo de 

desenvolvimento do jogo Digestower e principais resultados, 

partindo de uma pesquisa centrada na literatura referente aos 

games baseados para educação até o processo avaliação como um 

procedimento eficaz para mensurar a eficácia do jogo enquanto 

meio de aprendizado. 

Após a realização de todo o processo de design, a equipe do 

Digestower visa prosseguir com o desenvolvimento do jogo no 

sentido de aprimorar a jogabilidade, bem como promover a 
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continuação da narrativa, ilustração de novos efeitos especiais, 

inserção de níveis de dificuldades maiores aliados ao progresso do 

jogador e aperfeiçoamento da linguagem e transmissão de 

informações ao longo do jogo ao público-alvo. 

Ademais, a equipe ainda prevê a análise dos resultados das 

avaliações pelos especialistas em conteúdo e a realização de 

avaliações com especialistas da área computacional para verificar 

quesitos técnicos do jogo, bem como testes para avaliação da 

usabilidade atrelada aos objetivos educacionais.  

Também, visa-se estudar possibilidades de adaptação do jogo a 

alunos com deficiência visual, de modo que consigam igualmente 

se divertir e aprender e, por fim, garantir o reuso do jogo por meio 

do livre acesso de seu código fonte, de forma que o projeto possa 

ser reutilizado para a produção de outros jogos relacionados ao 

tema. 

O objetivo final, portanto, concentra-se em oferecer um jogo 

educacional de qualidade para que crianças escolares possam 

utilizá-lo como uma maneira divertida e atraente de aprender 

sobre a digestão humana, alimentação saudável e exercício físico, 

promovendo assim a saúde. 

Acredita-se que os jogos tecnológicos aliados à educação são 

mais um meio para se realizar a prevenção e auxiliar no 

enfrentamento da obesidade infantil. A nova geração de crianças 

está envolvida e acostumada a utilizar o ciberespaço, preferindo 

novas tecnologias a um sistema de educação tradicional. Assim, a 

proposta de desenvolvimento de um jogo educacional se faz 

bastante pertinente, pois entra como uma estratégia inovadora a 

fim de compor como uma das intervenções de enfrentamento da 

obesidade infantil. 
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ABSTRACT 
The demands of contemporary society have not been answered by 

the traditional teaching strategies characterized by unidirectional 

transmission of knowledge, supported by technology or not. This 

paper presents and discusses the foundations of a model that aims 

to facilitate the social construction of meaning from the concept of 

feedback that characterizes the dynamics and sustains the 

interaction in the learning space. The model is presented, 

including the system that supports its deployment. Preliminary 

results of applying the model suggest its viability and potential to 

constitute genuinely collaborative environments for active 

learning. 

RESUMO 
As demandas da sociedade contemporânea não têm sido 

respondidas pelas estratégias tradicionais de ensino, 

caracterizadas pela transmissão unidirecional de conhecimento, 

apoiada ou não pela tecnologia.  Este trabalho apresenta e discute 

as bases de um modelo que visa facilitar a construção social de 

significado a partir do conceito de feedback que caracteriza a 

dinâmica e sustenta a interação no espaço de aprendizagem. O 

modelo é apresentado, incluindo o sistema que sustenta sua 

implantação. Resultados preliminares da aplicação do modelo 

sugerem sua viabilidade e potencial para constituir ambientes 

genuinamente colaborativos de aprendizagem ativa. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in 

Education– Collaborative Learning 

Termos Gerais 
Human Factors, Design, Experimentation 

Palavras Chaves 
Blended Learning, Active Learning, Lean Thinking, Digital Social 

Network, Feedback, Collaborative Learning 

1. INTRODUÇÃO 
A sociedade pós-industrial demanda profissionais altamente 

qualificados e capazes trabalhar em equipe para resolver 

problemas autênticos de forma criativa e autônoma. O ensino 

tradicional, ao se basear em um modelo no qual a informação é 

difundida unidirecionalmente, a partir de uma única fonte para 

vários receptores, ainda não aproveita adequadamente o capital 

humano presente na diversidade dos envolvidos. Esse modelo, 

ainda que aprimorado por novas tecnologias e formas de 

comunicação, nem sempre consegue motivar os envolvidos ou 

promover sua emancipação. 

Diversos estudos têm apontado os ganhos obtidos com métodos e 

técnicas que ampliam o feedback aos envolvidos no contexto de 

aprendizagem. O Just-in-Time Teaching [13] trabalha com um 

ciclo de feedback entre a preparação do aluno antes da aula e a 

aula propriamente dita. Há mais de 20 anos um grupo de Harvard 

liderado pelo professor Eric Mazur tem conduzido experimentos 

que apontam os benefícios da colaboração e interação entre pares, 

inclusive para turmas grandes [[2], [3]]. Por outro lado, os 

processos ágeis [[1], [6]] aplicados na industria de software tem 

comprovado a eficiência da colaboração de times pequenos, 

heterogêneos e auto-organizados capazes de buscar o 

conhecimento que necessitam para resolver desafios e 

incrementalmente agregar valor não apenas ao produto 

desenvolvido, mas também aos envolvidos e ao processo como 

um todo, através de feedback contínuo e melhorias constantes. 

Além disso, é cada vez mais comum o uso de ferramentas da Web 

2.0 para aprender coisas, em sistemas informais e colaborativos. 

Essas ferramentas e os chamados software sociais têm tornado 

possível a colaboração em escala sem precedentes e contribuído 

para modificar o quadro da unidirecionalidade do fluxo de 

informações. 

Acreditamos que o ciclo de feedback usado nos processos ágeis 

para criar um ambiente de melhoria contínua pode ser aplicado no 

contexto educacional. Ilustramos esse processo com um diálogo 

entre um professor, que precisa saber o que o aluno já sabe ou não 

sabe para poder intervir com nova informação; e um aluno que 

precisa expressar suas hipóteses a partir da informação recebida 

para verificar seu entendimento, separando o que funciona e o que 

não funciona. No contexto da aprendizagem mediada por 

tecnologia, Seymour Papert [14] já discutia esse processo em que 

o diálogo ocorre entre um estudante e um objeto que responde a 

comandos para se movimentar, com a facilitação de um professor, 

e como esse processo permite depurar as hipóteses dos 

envolvidos. 

 

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. 
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Este trabalho propõe investigar como o processo ágil pode 

inspirar uma abordagem baseada em colaboração entre pares e em 

feedback contínuo aplicados ao contexto educacional do ensino 

superior. Um sistema visando apoiar um ciclo continuo de 

feedback em ambientes de ensino presenciais, a distância, ou 

híbridos é sugerido; tal  sistema deve promover a colaboração na 

criação e negociação de significado entre os envolvidos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO-
METODOLÓGICO 

Facilitar a construção social de significado em um contexto de 

aprendizagem envolve situar os envolvidos em um ambiente onde 

um processo de feedback caracteriza a dinâmica do espaço e 

sustenta a interação. Três abordagens são centrais para 

caracterizar o ambiente que almejamos e são brevemente 

discutidas a seguir. 

2.1. Just-in-Time Teaching 
O Just-in-time Teaching (JiTT) [[12], [13]] é uma estratégia 

pedagógica caracterizada por um ciclo de feedback em que a 

preparação dos alunos fora da sala de aula afeta o que ocorre 

durante o período em que se encontram juntos dentro da sala de 

aula, e vice-versa. Os principais objetivos dessa abordagem são: 

aproveitar melhor o escasso tempo em que alunos e professores 

podem trabalhar juntos; ajudar o aluno a organizar melhor o 

tempo fora da sala de aula para maximizar o aprendizado; criar e 

manter um espírito de equipe, estudantes e professores trabalham 

juntos para alcançar um objetivo comum: a construção de 

conhecimento. 

Esse processo geralmente é amparado por ferramentas na Web. É 

disponibilizado material de apoio adequado para utilização pelos 

alunos durante a preparação para aula, acompanhado de algumas 

questões conceituais. No caso de questões abertas, devem ser 

respondidas textualmente, de forma concisa, como se fosse um 

memorando dirigido a alguém que não é da área. Essa atividade 

deve ser entregue com antecedência para que o professor possa 

escolher respostas que sirvam de modelo ou que contenham erros 

comuns a serem discutidos em sala. Além disso, uma questão 

aberta onde o aluno reporta qual foi sua maior dificuldade, ou se 

não houver, que ponto considerou mais interessante, ajuda o 

professor a preparar uma aula mais focada nas necessidades dos 

alunos (Figura 1, à esquerda). O progresso realizado durante a 

aula pode afetar a indicação dos próximos textos e atividades a 

serem realizadas como preparação para a aula seguinte. 

Portanto, a abordagem depende do comprometimento das partes 

em cumprir com as suas demandas e do suporte das ferramentas a 

elas. 

2.2. Peer Instruction (PI) 
Mazur [9] revela sua frustração ao constatar quanto sua aula se 

aproximava da anedota em que uma aula se caracteriza apenas 

pela transferência de anotações do quadro do professor, para o 

caderno dos alunos, algumas vezes, sem passar pelo cérebro de 

nenhum dos dois. Introduzindo então, em Harvard 1991, a 

abordagem PI que se caracteriza pela apresentação concisa sobre 

um conceito central ao tópico da aula seguida por discussão entre 

pares estimulada por um ou mais testes conceituais 

(ConcepTests). Esse processo se repete a cada conceito. 

ConcepTests são desafios elaborados para verificar a capacidade 

de aplicação de conceitos em cenários diversos. Não visam testar 

a memória; assim, fórmulas e informações são fornecidas. As 

múltiplas opções são elaboradas de forma clara e direta visando 

explorar confusões conceituais frequentes, favorecendo o debate 

que segue. Após breve exposição do conceito, o professor 

apresenta um ConcepTest; depois de um momento de reflexão 

individual os alunos votam em uma das alternativas de resposta; 

se houver discrepância nas respostas, ocorre a discussão entre 

pares com opiniões divergentes, que tentam explicar os conceitos 

básicos que os levaram a escolher uma alternativa; nova votação 

verifica se o impasse foi resolvido; o instrutor conclui com uma 

explicação e segue para o próximo conceito (Figura 1, à direita).  

Figura 1. JiTT (esquerda) como preparação para uma aula usando PI (direita). Após uma votação pela resposta de um teste 

conceitual pode ocorrer: (a) discussão em pares se houver uma divergência equilibrada ou (b) sem discussão, o professor explica 

brevemente a resposta pois a maioria entendeu, ou revisa o conceito se quase ninguém entendeu. (Fonte: Turn to Your Neighbor, 

http://peerinstruction.files.wordpress.com/2012/09/screen-shot-2012-09-04-at-6-17-05-pm.png). 
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Durante essas duas décadas sistemas computacionais foram 

criados para apoiar esse processo. O Interactive Learning Toolkit 

é uma ferramenta mantida pelo grupo para compartilhamento de 

ConcepTests entre professores. Foi então sucedido por uma 

versão mais moderna com novos recursos, o Learning Catalytics, 

que recentemente foi adquirido pela Pearson PLC uma editora 

multinacional britânica da área de educação. Com a ajuda dessas 

ferramentas dados vem sendo coletados em uma gama variada de 

disciplinas onde o método tem sido utilizado, após seu surgimento 

no ensino de física básica em Harvard. Uma revisão foi conduzida 

após 10 anos de uso [2], constatando que o ganho médio de 

desempenho dos alunos submetidos a testes conceituais antes e 

depois de receberem aula nesse modelo é aproximadamente o 

dobro, quando comparado com dados de semestres onde o curso 

foi ministrado no modelo tradicional, o que está de acordo com o 

estudo apresentado em Hattie [5]. 

Trabalho mais recente do grupo mostra que além desse ganho, as 

técnicas mais interativas contribuíram para eliminar o 

desnivelamento que existia entre gêneros no desempenho dos 

alunos durante o semestre [8]. Outro trabalho mostra que o tempo 

de resposta dos estudantes é inversamente proporcional ao seu 

nível de confiança; que esse tempo aumenta após a instrução, 

tanto para respostas corretas quanto incorretas; e que os 

estudantes levam mais tempo para arriscar respostas incorretas, 

indicando que elas não são escolhas automáticas [7]. 

 

2.3. Lean e Métodos Ágeis  
 

Lean é um conceito centrado em eliminar os desperdícios em 

todas as suas formas em uma organização e agregar valor para 

todas as partes interessadas. Para isso é necessário empoderar os 

envolvidos para que se tornem solucionadores de problemas em 

aprendizado contínuo e em busca constante por melhorias dos 

processos e produtos. Os princípios fundamentais são melhoria 

contínua e respeito por todas as partes interessadas. 

O objetivo do Lean é maximizar a qualidade do resultado, 

enquanto diminui o custo e o tempo necessário para obtê-lo. Para 

isso se baseia em práticas tais como: qualidade intrínseca, 

fundamentada em padrões e estabilidade dos processos, sempre 

que um problema é detectado todo o sistema foca em solucioná-lo 

em sua causa; desenvolvimento estratégico em ciclos de 

planejamento, execução, inspeção e adaptação (PDCA, Plan, Do, 

Check, Act or Adjust) apresentado na forma de histórias concisas 

capazes de motivar corações e mentes de todos os envolvidos; 

just-in-time, o fluxo do trabalho é ditado pela capacidade do 

consumidor, que puxa do fornecedor na medida necessária, em 

um processo transparente, e o fluxo fica visível para todos os 

envolvidos. Em 2003 o pensamento Lean foi adaptado para o 

desenvolvimento de software [15]. 

Já os métodos ágeis foram popularizados no mundo do 

desenvolvimento de software em sua forma mais conhecida Scrum 

criado por Sutherland, J. [18] e Schwaber, K. [17] culminando na 

assinatura do Manifesto Ágil1 em 2001, que entre outros 

princípios se destaca por colocar os indivíduos e suas interações 

antes de processos e ferramentas, e considerar que responder a 

mudanças é mais importante que seguir um plano. Além disso, o 

Scrum se destaca por alavancar agregação incremental de valor 

                                                                 

1 http://agilemanifesto.org/ 

através de pequenos times heterogêneos e auto-organizados e pela 

troca constante de feedback entre os envolvidos. 

Os métodos ágeis têm o objetivo de produzir melhoria contínua 

em intervalos regulares de tempo, através de trabalho colaborativo 

que produz incrementos potencialmente entregáveis em direção à 

materialização de um produto ou visão de negócio. 

Seu ciclo principal consta de planejamento, execução e 

demonstração e é alimentado pelos itens de uma lista de tarefas 

ordenada pelo valor que cada item traz para o produto final. A 

cada ciclo ocorre também uma retrospectiva, onde se busca 

ressaltar o que foi positivo e descobrir o que deve ser melhorado, 

estabelecendo um compromisso concreto a ser seguido pelos 

envolvidos para melhorar já o próximo ciclo (Figura 2). 

Figura 2. Ciclo clássico de iteração do Scrum (acima), onde 

o produto recebe melhorias incrementais, acrescido de um 

segundo ciclo (abaixo) para evidenciar que também a capacidade 

do time é ampliada a cada iteração (David Harvey, 2009, 

http://www.teamsandtechnology.com/dh/blog/2009/10/20/the-

scrum-picture-is-wrong-scrumgathering). 

 

3. O MODELO SMCL 
Inspirado no processo ágil e nas metodologias do JiTT e do PI, o 

Social Meaning-Construction Loop (SMCL) é um modelo 

proposto para o design de sistemas de ensino presencias, a 

distância ou híbridos, que, por meio de feedback contínuo e da 

colaboração entre pares, objetiva promover a  construção e 

negociação de significado entre os envolvidos no contexto de 

aprendizagem.  

O SMCL é composto por três momentos, que podem ser 

considerados de forma independente ou articulados em um ciclo 

de transformação: a Ideia, o Artefato e o Feedback.  

Ideia é uma visão que indica o que buscamos ao aplicar o modelo; 

pode ser vista como uma versão bem genérica do planejamento 

ágil; pode ser apenas o objetivo do próximo passo, ou de mais 

longo prazo. Artefato é a concretização ou pelo menos um 

incremento compartilhável na direção da Ideia. Por exemplo, um 
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discurso, um artigo, uma funcionalidade nova em um software, 

etc. Feedback é uma medida do quanto a realidade acomoda nossa 

Ideia, baseado em fatos coletados a partir do compartilhamento do 

Artefato. O Feedback pode ser entendido como uma 

generalização da revisão do processo ágil; por exemplo, aplausos 

após o discurso, comentários dos revisores sobre o artigo, se o 

computador roda o software como o esperado, ou ainda melhor se 

o usuário consegue atingir seus objetivos através do software 

criado.  

A Figura 3 ilustra o ciclo de interação do SMCL: a partir de uma 

Ideia, é possível proceder para a criação de um Artefato, o qual, 

uma vez compartilhado com pares ou experimentado na prática, 

permite o recebimento de Feedback e, finalmente, a reflexão que 

pode gerar uma melhoria da ideia para a próxima iteração ou uma 

ideia completamente nova para um novo ciclo paralelo ou 

independente.  

 

Figura 3. O modelo de Social Meaning-Construction Loop. 

 

O ciclo do SMCL pode envolver um desenvolvimento iterativo 

e/ou recursivo.  

A iteração se verifica quando a reflexão atuada a partir do 

Feedback leva à geração ou modificação de uma ideia que reativa 

um novo ciclo de criação e compartilhamento. Por exemplo, 

durante a execução de um projeto os alunos recebem feedback de 

uma ferramenta que calcula o tempo necessário para interagir com 

o sistema, ou o resultado de uma inspeção heurística de 

usabilidade do seu projeto, refletindo no que melhorar na próxima 

interação. 

A recursão se verifica quando um Artefato se concretiza como 

nova Ideia, iniciando um ciclo secundário de criação de outro 

Artefato, compartilhamento de Feedback e reflexão. Os resultados 

dos ciclos secundários podem ainda convergir no ciclo principal 

como Feedback para as instâncias precedentes. Por exemplo, a 

existência de um Artefato “interface de usuário” pode levar a ideia 

de um novo ciclo que origina um Artefato “relatório de inspeção 

heurística de usabilidade”, que retorna então como um  Feedback 

para o ciclo que o originou. Esse segundo ciclo tem vida 

independente e pode evoluir iterativamente ou ainda dar origem a 

novos ciclos. 

O ciclo de construção de significado representado pelo SMCL é, 

portanto, baseado em elementos colaborativos e participativos. As 

atividades de elaboração de uma Ideia e criação de um Artefato se 

completam por meio do compartilhamento dos Artefatos no 

ambiente social e pela expressão do Feedback dos outros 

usuários. Desta forma, o individual e o coletivo se misturam 

confluindo na reflexão, pessoal e em grupo, que permite definir a 

construção de significado como social. 

É interessante ressaltar também que ao mesmo tempo em que se 

cria e evolui ideias, artefatos e dados, ocorre a evolução dos 

envolvidos no processo, bem como do processo em si e do 

contexto onde tudo isso ocorre. 

Além do aspecto social, o SMCL se configura também como ciclo 

ubíquo, que pode ser reproduzido em aulas presencias, nas quais a 

processo acontece inteiramente dentro da sala de aula, em 

atividades a distância, conduzidas por meio de um sistema web, 

ou em forma híbrida, combinando as duas modalidades 

precedentes. 

4. O ESTUDO  
Para experimentar a aplicação do modelo SMCL e do sistema de 

colaboração online instanciado para suportá-lo em um contexto 

educativo, foi conduzido um estudo exploratório durante um 

semestre da disciplina de graduação “Construção de Interfaces 

Humano-Computador” do Instituto de Computação da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Dos 45 alunos 

matriculados na disciplina, 3 não frequentaram as aulas, 3 

desistiram antes de completar 10% da disciplina e outros 2 

desistiram antes de completar ⅓. O número de participantes 

considerado para o estudo é portanto N=37 alunos, ou seja 

aqueles que participaram e concluíram a disciplina. Os 

participantes eram compostos por alunos oriundos do curso de  

engenharia de computação (80%)  e   do curso de ciência da 

computação (20%). A maioria dos participantes estava no 5º 

semestre do curso (75%) e o restante em semestres posteriores do 

respectivo curso (25%). Três alunos, em período de intercâmbio, 

eram provenientes de universidades de países da América Latina e 

falavam português como segunda língua. Um aluno brasileiro 

esteve em intercâmbio no exterior e realizou parte da disciplina a 

distância. 

A disciplina fornecia 4 créditos, com uma carga horária total de 

60 horas, dividida em duas aulas semanais de 2 horas cada. A nota 

final teve como componentes 2 provas individuais (30%), 3 

projetos em equipe (50%) e um conceito relativo à participação 

tanto presencial em sala, quanto virtual utilizando o sistema de 

colaboração online (20%). 

Em cada prova individual, os estudantes eram chamados a 

responder a um total de 6 questões: 5 questões de múltipla 

escolha, elaboradas segundo o formato do Exame Nacional para 

Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP), 

valendo metade da nota, e uma questão aberta, composta por 4 ou 

5 subitens, envolvendo habilidades e conceitos desenvolvidos nos 

projetos em equipe e valendo a outra metade da nota. Entre as 

questões de múltipla escolha, uma delas era escolhida entre as 

questões elaboradas diretamente pelos alunos na atividade Quiz, 

detalhada mais adiante.  

Os projetos em equipe foram desafios baseados em problemas de 

design com objetivo de desenvolver na prática a teoria estudada 

nas aulas teóricas. Cada equipe era composta em média por quatro 

alunos, responsáveis pela execução das atividades necessárias à 

solução do problema de design, pela defesa de suas ideias em uma 

miniconferência com apresentações curtas (aproximadamente 5 

minutos) seguidas por perguntas e sugestões dos pares e 

instrutores, além de um relatório fundamentando conceitualmente 

as soluções propostas e os métodos utilizados pela equipe. 
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O conceito de participação foi determinado pelo empenho na 

colaboração e na produção de feedback, tanto presencialmente 

durante as aulas quanto virtualmente através das discussões e 

atividades no sistema online de apoio à disciplina (Tabela 1). 

Esses conceitos foram publicados no sistema tão regularmente 

quanto possível para que servissem de feedback formativo. Além 

dos conceitos várias mensagens de feedback individual ou 

coletivo, foram publicadas sistema.  

Tabela 1. Rubrica usada para avaliar a participação dos 
alunos2 

Conceito Critério Indicadores 

0 Esforço nulo  - Não entregou no prazo. 

1 
Esforço 

mínimo 

 - Não conseguiu fazer, mas pelo 

menos indicou a dúvida ou 

impedimento. 

2 

Incorreto ou 

incompleto 

Esforço 

reduzido 

 - Não há evidência de conhecimento 

prévio; 

 - Apresenta equívocos sobre os 

conceitos; 

 - Ausência de qualquer informação do 

texto ou notas de aula. 

3 

Parcialmente 

correto 

ou quase 

completo 

Esforço 

médio 

 - Algum conhecimento prévio e/ou 

uso de terminologia adequada. 

 - Uso pouco adequado de informações 

do texto ou notas de aula. 

4 

Correto ou 

praticamente 

correto 

Esforço 

superior 

 - Explicação completa, com nenhum 

ou poucos erros; 

 - Uso de informações do texto ou 

notas de aulas; 

 - Busca por informação além do 

material de aula. 

 

Individualmente, cada atividade representou uma fração pequena 

da nota final, aproximadamente um décimo, constituindo uma boa 

oportunidade para prática. Os alunos foram instruídos a buscar 

feedback adicional sempre que os conceitos e mensagens não 

fossem suficientes para o entendimento. 

4.1. Uma estrutura para sustentar o SMCL  
Para instrumentar a implementação do SMCL com um modelo 

flexível o bastante para interação e colaborações pretendidas foi 

definido o uso de uma plataforma wiki, geralmente usadas para 

construção colaborativa de base de conhecimento em rede, através 

tanto da edição do conteúdo quanto da estrutura da informação 

como na Wikipedia3. Mais especificamente definimos o 

                                                                 

2 Traduzida pelos autores a partir da adaptação do 

trabalho de deCaprariis, Barman & Magee (2001) realizada por 

Kathy Marrs encontrada na página 17 de Rhem (2010). 

3 www.wikipedia.org 

Wikispaces Classroom4, um provedor de plataforma wiki 

especializado em ambientes educacionais. A plataforma é 

disponibilizada como serviço Web 2.0 livre de custo para 

professores e alunos. A plataforma apresenta as funcionalidades 

básicas esperadas de um wiki, tais como, edição colaborativa de 

páginas, histórico de edições e autoria, páginas facilmente 

interligadas e fórum de discussão por página. Além disso, 

apresenta também algumas facilidades específicas para o contexto 

educacional, como calendário de eventos, gerenciamento de 

projetos e visualização de engajamento dos alunos. O calendário 

facilita o controle de deadlines, permitindo o agendamento de 

mensagens e da restrição das permissões de leitura e escrita dos 

projetos. O gerenciamento de projetos permite a criação de novas 

wikis associadas para cada aluno, para cada grupo ou para a turma 

toda, permitindo grande granularidade no controle do nível de 

colaboração para realização das atividades. Na visualização de 

engajamento é possível acompanhar um gráfico que representa os 

acessos de leitura e de escrita por projeto e usuário em tempo real. 

Tanto professores quanto alunos aproveitaram a possibilidade de 

enriquecer as páginas da wiki com recursos multimídia e Web 2.0 

disponíveis na Internet, ou produzidos especialmente para esse 

fim. As atividades realizadas na wiki foram capturadas por um 

script associado a uma planilha no Google Drive usando RSS 

(Rich Site Summary) disponibilizado pelo Wikispaces Classroom. 

Essa planilha serviu para facilitar a síntese e avaliação do 

conteúdo produzido na wiki para posteriormente serem incluídas 

em novas páginas em forma de tabelas e gráfico usados em aula. 

Essa arquitetura está representada na  Figura 4. 

 

Figura 4. Arquitetura que suportou o SMCL durante o 

estudo. As páginas da wiki são enriquecidas com recursos 

multimídia e Web 2.0. As atividades realizadas na wiki são 

enviadas via RSS para uma planilha que facilita a síntese e 

avaliação do conteúdo produzido para posteriormente serem 

incluidas em novas páginas em forma de tabelas e gráficos. 

 

Para a comunicação foram utilizados principalmente três canais: 

formulários do Google, páginas na wiki e fóruns de discussão. 

Os formulários do Google, embutidos em páginas na wiki, 

permitiram a comunicação privada entre o aluno e o professor. 

Eles foram usados geralmente em enquetes, feedback (aluno para 

professor) ou quando o exercício era procedural e todos os alunos 

precisavam chegar a respostas parecidas.  

As páginas na wiki, onde o aluno teve liberdade para construir 

documentos elaborados com suas respostas às demandas da 

disciplina, incluindo imagens, vídeos, slides e outros recursos da 

Web, foram usadas para os projetos em grupo dos alunos e em 

atividades criativas, onde cada aluno elaborava uma resposta 

                                                                 
4 www.wikispaces.com 
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individual dentro das especificações. Essa modalidade permitiu 

comunicação pública no caso de atividades com toda a turma ou 

restrita em atividades em grupo, por exemplo, durante fases 

“sigilosas” dos projetos em grupo, e convertido em público no 

momento apropriado para receber o feedback dos pares.  

Os fóruns de discussão constituídos por mensagens agrupadas em 

tópicos e suas respostas eram associados a cada página na wiki e 

tinham a mesma visibilidade da página, ou seja, público em 

discussões com toda turma ou restrito ao grupo e posteriormente 

público, dependendo da fase dos projetos. 

Uma ferramenta chamada “Quizer” foi criada para facilitar o uso 

das questões para revisão da matéria. Ao acessá-la  o aluno 

recebia uma questão aleatória do banco de questões, alimentado 

por questões criadas pelos próprios alunos, bastando então clicar 

na alternativa que considerasse correta. Se houvesse discordância 

entre essa seleção e a alternativa apontada pelo autor ao criar a 

questão o sistema abria o fórum de discussão e o aluno podia 

acompanhar os comentários dos outros colegas sobre a questão 

além de registrar sua própria opinião; senão, bastava apenas 

justificar sua resposta e seguir para a próxima questão sorteada. 

4.2. O SMCL em prática 
O modelo do SMCL foi traduzido numa solução prática de forma 

incremental e experimental durante o semestre todo. A aplicação 

do modelo pretendeu levar os elementos de Peer Instruction para 

fora dos limites da sala de aula, com a ajuda de sistemas 

colaborativos, bem como estender o feedback loop presente no 

Just-in-Time Teaching para a maioria das atividades realizadas. A 

comunicação entre os envolvidos ocorreu usando o melhor meio 

possível em um dado instante. Um grupo estudando junto discutiu 

a resposta face à face, mas pode usar o sistema para comparar suas 

respostas com aquelas dos que não estavam presentes ou para 

pedir ajuda externa para sanar uma dúvida. Também foi possível 

que a discussão fosse iniciada remotamente e concluída 

presencialmente, no sucessivo encontro presencial dos 

participantes. 

A rotina de trabalho apresentada para os alunos foi caracterizada 

por três momentos distintos: os “Aquecimentos”, exercícios 

colaborativos efetuados antes das aulas presencias que 

enfrentavam os conteúdos sucessivamente analisados durante as 

aulas, “Aulas de aprendizado ativo”, personalizadas por meio dos 

resultados dos Aquecimentos e, finalmente, revisões dos 

conteúdos estudados por meio de “Quizzes” criados pelos 

próprios alunos. 

4.2.1.  Os Aquecimentos 
Para ajudar os alunos a se prepararem para a aula, e para que a 

aula pudesse ser personalizada para as dificuldades dos alunos 

foram realizados 17 Aquecimentos. Alguns seguiram um modelo 

mais tradicional (7) onde a comunicação se concentra do aluno 

para o professor, geralmente usando formulários, ou seja, 

comunicação privada. 

Outros foram realizados em uma adaptação do JiTT e PI que 

estamos chamando Pervasive Peer Instruction onde a proposta de 

solução é aberta e exige maior criatividade dos alunos. Neste caso, 

a comunicação é pública geralmente usando páginas e/ou fóruns 

no sistema e conta com os comentários dos pares, variando na 

quantidade de comentários esperados, desde opcional, pelo menos 

um ou pelo menos 2 comentários por aluno, para que fosse 

considerado completo o aquecimento. 

4.2.2.  As Aulas de aprendizado ativo 
Todas as aulas teóricas e algumas das aulas práticas que contaram 

com Aquecimentos realizados pelos alunos foram adaptadas 

sempre que possível para aproveitar os exemplos e experiências 

prévias fornecidos por eles. Além disso, as dificuldades apontadas 

ou inferidas a partir de suas respostas permitiu focar a aula nos 

tópicos mais difíceis, com o tempo extra liberado pelo contato 

prévio com o material. Dessa forma toda ementa foi coberta 

durante o semestre. 

Em geral esse conteúdo foi inserido durante as aulas de três 

formas distintas: compilados em gráficos e tabelas que serviram 

de base para discussões com a turma toda; trechos selecionados 

exibidos de forma anônima; ou de forma voluntária quando 

alunos preferiram compartilhar suas dúvidas ou resultados com a 

turma iniciando uma discussão ou ainda em resposta a demandas 

do professor. 

4.2.3.  Os Quizzes 
Com o objetivo de revisar os conceitos vistos em aula e absorver 

o vocabulário da disciplina foi utilizada uma dinâmica de 

elaboração de questões objetivas e a discussão das questões e das 

justificativas para suas respostas. Essa dinâmica, que ficou 

conhecida como “Quiz”, ocorreu cinco vezes durante o período da 

disciplina. 

Em cada uma dessas rodadas, cada aluno devia criar uma questão 

relacionada ao conteúdo visto nas últimas aulas teóricas que ainda 

não haviam sido tratados nas rodadas anteriores. Essa questão 

devia seguir o formato usado no POSCOMP, exame da Sociedade 

Brasileira de Computação que vem sendo usado para seleção de 

candidatos à pós-graduação em universidades brasileiras. Nesse 

formato as questões devem ser objetivas com cinco alternativas, 

sendo que apenas uma é válida como resposta para a questão. 

Além disso, os alunos foram instruídos a serem claros e objetivos, 

usando suas próprias palavras e o vocabulário adquirido nas aulas 

e livros da área; buscar balancear o nível de dificuldade das 

questões, para que um bom aluno que estudasse por outro livro ou 

com outro professor pudesse entender a questão; incluir figuras, 

trechos de código ou citações necessárias para o entendimento da 

questão, sempre citando as fontes completas usadas na elaboração 

de uma questão original e de própria autoria. O autor devia 

informar a alternativa que considerasse correta apenas para o 

sistema, informando para os colegas só depois que eles tivessem 

tido a chance de discutir a questão. 

Na discussão, cada aluno teve que revisar pelo menos duas 

questões elaboradas pelos colegas, com preferência para as que 

ainda não haviam sido respondidas. Para tanto, foi instruído a: 

analisar criticamente o enunciado, quanto à clareza e aderência às 

regras para elaboração; tentar responder a questão, justificando de 

forma concisa, mas suficiente, a existência de apenas uma 

resposta correta; apontar problemas ou dúvidas nas questões ou 

nas respostas que não entendesse ou concordasse. O autor da 

questão ficava ainda responsável por acompanhar a discussão 

tentando responder as dúvidas e sugestões geradas e editando a 

questão para sanar os problemas apontados pelos colegas, caso 

concordasse. 

Além do feedback entre pares, os instrutores categorizaram cada 

questão criada de acordo com a mesma rubrica dos aquecimentos 

(Tabela 1) aplicada com rigor incremental a cada iteração. 
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5. RESULTADOS 
Ao longo do período da disciplina, foram 31 aulas, 12 

predominantemente teóricas, 9 predominantemente práticas, 5 

apresentações de trabalhos pelos alunos, 3 revisões e 2 provas. 

Todas as aulas teóricas e algumas práticas foram precedidas por 

17 atividades preparatórias, os Aquecimentos. Além disso, 5 aulas 

foram precedidas por atividades de revisão, os Quizzes. Todas as 

atividades foram avaliadas com base na rubrica reportada na 

Tabela 1. 

Foram realizadas cinco rodadas do Quiz, em média a cada três 

semanas. Um total de 119 questões foram elaboradas pelos alunos 

dando origem a 245 discussões com 332 mensagens trocadas, 

sendo 20% dessas mensagens feedback dos instrutores em sua 

maioria quanto à qualidade das questões, mas algumas vezes 

guiando a discussão em busca da resposta correta. No total, 49 

questões foram avaliadas com conceito máximo, ou seja, bem 

escritas e com dificuldade razoável; outras 55 foram consideradas 

fáceis ou precisando de correções pontuais e apenas 15 questões 

foram consideradas fora do padrão (. 

Tabela 2. Distribuição do número de questões elaboradas por 
rodada do quiz (vertical) e conceito obtido com a questão 

(horizontal). 

Rodada\Conceito 1 2 2.5 3 3.5 4 Total 

1  2  9  12 23 

2 1 2  6 3 10 22 

3  1 1 7 5 9 23 

4  3 2 6 6 10 27 

5  2 1 6 7 8 24 

Total 1 10 4 34 21 49 119 

 

Ao longo do processo ficou clara a importância de salientar para 

os alunos a relevância da atitude crítica perante tanto às perguntas 

quanto às respostas, uma vez que ambas ainda se encontravam em 

processo de elaboração e melhorias; deveriam ser tratadas de 

maneira mais rigorosa do que geralmente são consideradas 

questões “oficiais” de provas, que supostamente já sofreram 

revisão de pares. Assim, mais importante que “acertar” a resposta 

era discutir sua validade, ou ainda apontar dúvidas para que 

fossem sanadas no próprio sistema, ou levadas para discussão em 

aula. 

A Figura 5 ilustra uma questão elaborada por aluno durante a 

quarta rodada do Quiz sobre a percepção humana e as regras da 

Gestalt e a subsequente discussão (Figura 6), onde as mensagens 

mais acima são mais recentes; assim, a primeira resposta 

(“Alternativa C”) é um pouco vaga, mas um colega fornece uma 

explicação mais completa (“Alternativa D”) que também foi a 

resposta sugerida pelo autor, a discussão se encerra o que indica 

concordância dos pares. Casos mais polêmicos geralmente 

requerem esclarecimentos do autor e em geral foram levados para 

serem resolvidos em aula. Essa questão foi escolhida para compor 

parte da prova com alto índice de acerto, inclusive pelo autor da 

resposta errada. 

 

Figura 5. Exemplo de questão elaborada por um aluno, que 

deu origem a discussão virtual vista na Figura 6 
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Figura 6. Discussão online entre pares a partir da questão 

vista na Figura 5 

6. DISCUSSÃO E DEPOIMENTOS 

Nós usamos uma rubrica que recompensa o esforço conforme 

descrito na Tabela 1 para avaliar a participação. Acreditamos que 

isso pode ter tido um efeito na inicialização do modelo até que 

motivações mais intrínsecas como competência, vínculo e 

autonomia começassem a atuar [[11], [16]]. Nós observamos a 

busca por competência ao perceber o orgulho em apresentar o que 

foi construído; vínculos criados ao compartilhar feedbacks e 

soluções para problemas autênticos e autonomia na busca por 

desafios e soluções alinhados com os objetivos de aprendizado. 

Contribuição da diversidade para o sistema 

Um aprendiz tem que verificar suas hipóteses e construir um 

artefato compartilhável com seus pares, por exemplo, uma questão 

para o Quiz ou a explicação de sua resposta para uma questão do 

Quiz. A partir daí existem três interações possíveis com base na 

diferença de entendimento entre os pares, onde um deles: 

• tem um entendimento superior e pode validar ou apontar 

problemas significativos com o artefato, contribuindo com 

reafirmação no primeiro caso ou sugestões concretas de 

melhoria no segundo; 

• não tem este entendimento e pode pedir maiores 

esclarecimentos iniciando um diálogo que beneficia ambos; 

• tem entendimento equivalente, eles podem raciocinar juntos e 

convergir em reafirmação ou divergir em hipóteses 

contraditórias, precisando então buscar uma terceira parte com 

um argumento convincente, levando a discussão para dentro 

da aula quando necessário. 

Em cada caso ambos se beneficiam dessa dinâmica de interação. 

Quem faz o papel de professor aprende a expressar os conceitos 

de forma mais clara para que faça sentido para os pares. O que faz 

o papel de aprendiz provê desafio e diálogo útil na busca pela 

construção de conhecimento. Nesse exercício eles aprendem a se 

expressar mais claramente e desenvolver o uso do vocabulário e 

dos conceitos da disciplina. 

A seguir, depoimentos que ilustram a experiência com o SMCL do 

ponto de vista dos alunos. 

"A7 - Este foi o aquecimento que deu sentido ao Hall Of Shame, 

aplicamos conteúdo de grande importância a disciplina em algo 

que nós mesmos já havíamos selecionado como problema em um 

momento em que ainda não conhecíamos heurísticas. A maneira 

como foi montado o aquecimento foi muito boa, assim como o 

prazo dado e tempo necessário para completá-lo. 

A8 - A avaliação heurística do wikispace e a apresentação feita, 

apesar de terem consumido uma boa quantia de tempo, tiveram 

um bom prazo e foram muito boas em termos de aprendizado e 

experiência com avaliação heurística. 

Os quizzes também são muito bons, pois são uma ótima forma de 

estudar o conteúdo da disciplina." (aluno 1) 

 

 

“A principal vantagem é que você aprende o conteúdo da 

disciplina, querendo ou não.” (aluno 2) 

 

“Como sempre estamos estudando para disciplina, não acumula 

matéria para prova.”... “Menos aquecimentos (e talvez mais 

quizzes) poderia poupar tempo dos alunos e ter resultar em um 

maior aprendizado” (aluno 3) 

 

“Acredito que o maior problema desse método é que ele exige um 

pouco de criatividade da parte da pessoa e isso é uma coisa que 

nem todos temos [...]” 

 

"Acelerar a revisão, algumas questões não precisam de muito 

tempo para discussão. Seria possível revisar muito mais 

perguntas desse jeito..." (aluno 4) 

 

Os comentários dos alunos 1, 2 e 3 indicam que o Sistema ajudou 

os alunos a organizar seu tempo de estudo e aproveitar melhor o 

conteúdo durante as aulas. 

Já o feedback do aluno 4 indica que o ritmo da aula de revisão não 

atendeu as expectativas dos alunos mais bem preparados. Por 

outro lado a dinâmica foi eficiente no sentido de identificar 

lacunas conceituais, as quais requerem muito tempo para serem 

preenchidas. 

Possíveis trabalhos futuros são a investigação de novas dinânicas 

para a otimização do fluxo, como por exemplo diluir a revisão ao 

longo das aulas, e novas formas de detecção dos erros, por 

exemplo instrumentando o Quizzer para detectar as dúvidas mais 

gerais para trabalhar com o grupo todo e atacando as mais 

individuais pelo sistema ou em plantões de dúvida individuais ao 

final da aula.  

7. CONCLUSÕES 
O modelo de ensino no qual a informação é difundida 

unidirecionalmente, a partir de uma única fonte para vários 

receptores, ainda que apoiado por tecnologia, não aproveita 

adequadamente o capital humano presente na diversidade dos 

envolvidos. Este trabalho discutiu as bases de um modelo que visa 

facilitar a construção social de significado apoiado por um sistema 
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onde um processo de feedback contínuo caracteriza a dinâmica do 

espaço e sustenta a interação.  

O estudo envolveu: caracterização dos elementos necessários à 

colaboração entre pares e feedback contínuo em processo de 

ensino mediado por ferramentas computacionais; design e 

desenvolvimento de um sistema para apoiar e promover a 

colaboração e a criação de significado entre os envolvidos em 

processo de aprendizagem, inspirado no modelo ágil de 

desenvolvimento de software. 

O modelo proposto e experimentado em contexto real de ensino 

sugere seu potencial para: promover a criatividade dos envolvidos 

na busca da solução a desafios/problemas alvo e a análise crítica 

dos desafios e soluções que precisam ser avaliados e refinados em 

processo iterativo até que atinjam a qualidade desejada; 

possibilitar a diversidade de desafios que podem sensibilizar 

diferentes estilos de aprendizado; promover o comprometimento 

entre os aprendizes, pelo fato de trabalharem em seus próprios 

desafios, colocando-os no centro da discussão, levando-os a 

passar de meros consumidores de informação a inovadores e co-

designers ao proporem seus próprios desafios e ativamente 

buscarem solucioná-los; e ainda, promover awareness do 

contexto, do grupo e do seu próprio processo de aprender, por 

meio de feedback contínuo. 
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ABSTRACT 
This paper falls within the scope of discussions about the effective 

contribuition of game-based learning usage in the context of 

teaching and learning processes of specific content and about the 

issues that should be taken into consideration in the development 

of educational games that aim allow significant recreational and 

educational experiences for learners. This paper presents the 

educational game Musikinésia, which have been designed to help 

students of music courses in the identification of a musical 

keyboard, in addition to teaching other basic musical concepts 

such as tempo, accidents and reading in different clefs. The main 

activities of the game development process are presented, 

emphasing the results obtained by testing the first prototype 

(alpha version) of this game. 

 

RESUMO 

O presente trabalho insere-se no âmbito das discussões acerca de 

como a aprendizagem baseada em jogos (game-based learning) 

pode contribuir efetivamente com o processo de ensino-

aprendizagem de conteúdos específicos e dos cuidados 

necessários para o desenvolvimento de jogos educacionais que 

possibilitem experiências lúdicas e educacionais significativas 

para os aprendizes. O artigo apresenta o game educacional 

Musikinésia, projeto esse idealizado para ajudar alunos de cursos 

de música na identificação das teclas de um teclado musical, além 

de ensinar outros conceitos musicais básicos, como andamentos, 

acidentes e leitura em diferentes claves. São apresentadas as 

principais etapas do processo de desenvolvimento do jogo, 

enfatizando os resultados obtidos nos testes realizados com os 

primeiros protótipos do jogo. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.8.0 [Personal computing]: General - games. 

H.3.4 [Information storage and retrieval]: Systems and 

Software - Performance evaluation (efficiency and effectiveness). 

 

Termos Gerais 

Documentation, Performance, Design, Experimentation, Human 

Factors, Languages, Theory, Legal Aspects, Verification. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os games estão presentes no cotidiano das pessoas desde o início 

da década de setenta. Prensky [11] destaca as mudanças no estilo 

cognitivo dos nativos digitais, ou seja, da geração que nasceu na 

era das tecnologias digitais, em um mundo altamente conectado, 

com acesso fácil e rápido a informações e pessoas. Segundo o 

autor, as principais mudanças no estilo cognitivo que podem ser 

identificadas são: processamento de informações em uma 

velocidade mais alta; facilidade de realizar várias atividades em 

paralelo; preferência por gráficos a textos; preferência por acesso 

aleatório e não sequencial; além de serem extremamente 

conectados, ativos e fluentes em diversas tecnologias. O autor 

ainda observa a necessidade de se rever as teorias e práticas 

educacionais para que estejam mais adequadas a esses novos 

estilos de aprendizagem, e defende que essas práticas sejam 

baseadas em jogos digitais, justamente por estarem alinhadas com 

as necessidades e os estilos de aprendizagem da geração atual e 

futura, por motivar, e por ser versátil, podendo ser adaptada a 

diferentes disciplinas, informações ou habilidades a serem 

aprendidas. 

 

A aprendizagem baseada em jogos também é defendida por 

Squire [15] como uma forma de engajar os alunos em atividades 

significativas e permitir que assumam novas identidades, 

explorem mundos e aprendam. Segundo Squire [15], 

  

Há um paradigma emergente de aprendizagem baseada 

em jogos baseada em teorias da cognição situada. Essas 

teorias argumentam que aprendemos melhor quando 

estamos engajados em atividades orientadas a objetivos 

nas quais estamos significativamente engajados e 

convidados a assumir a identidade de especialistas (...). 

Esses jogos nos dão acesso a modos de pensar (incluindo 

conhecimento, habilidades, valores e disposições) de 

especialistas, e nos convidam a experimentar o mundo de 

novas formas (...). Note, no entanto, que isto significa 

mais do que dizer “sinto-me como um cientista neste 

jogo”. Significa fazer coisas que cientistas realmente 

fazem. 

  

Devido à vasta disponibilidade de títulos e gêneros – simulação, 

aventura, puzzle, estratégia, aventura, esporte etc. – os games 

oferecem uma gama de conteúdos a serem explorados de forma 

dinâmica na educação, seja como complemento das disciplinas 

curriculares ou, até mesmo, a tratar de questões socioculturais 

(através dos jogos sérios), retirando o aluno de uma posição 

meramente passiva e o inserindo como agente ativo do 

aprendizado. Segundo Corrêa [2], os games ainda podem 

contribuir com aspectos psicológicos, uma vez que podem 

funcionar como estimulantes à cognição; ao desenvolvimento de 

destrezas cognoscitivas, à construção de uma lógica para 

diferentes saberes (afetivos, cognitivos, sociais, culturais etc.); ao 

desenvolvimento dos meios de expressão e da criatividade através 

da diversidade de narrativas encontradas nos games; aos 

conteúdos tratados em jogos sérios ou educativos que incorporam 

princípios de aprendizagem específicos (identidade, interação, 

riscos, customização, desafios sociais, etc.) e a games que podem 

trazer contextos ou narrativas a serem debatidas dentro das 

disciplinas curriculares (artes, história, geografia, educação física, 

ciências, etc.). 

 

Ademais, os games por si mesmos já trazem sistemas que 

precisam ser aprendidos para serem dominados. Segundo Gee [6], 

os bons jogos trazem bons princípios de aprendizagem, caso 

contrário as pessoas não aprenderiam a jogá-los e perderiam o 

interesse por eles. O autor analisa os princípios de aprendizagem 

realizando uma comparação como alguns conteúdos são 

ensinados nas escolas e como games apresentam-se como 

sistemas a serem aprendidos, afirmando que, se as escolas 

pautassem seus planejamentos de ensino na mesma lógica dos 

games, ou seja, em focar mais na solução de problemas do que 

meramente na aquisição de informações, os alunos poderiam 

desfrutar de um aprendizado mais significativo e, por que não, 

divertido. 

 

É nesse contexto que o Laboratório de Objetos de Aprendizagem 

(LOA)1 da UFSCar vem desenvolvendo suas pesquisas 

concentradas na utilização dos games como objetos capazes de 

proporcionar um aprendizado lúdico ao estudante/jogador. A 

equipe vem trabalhando no desenvolvimento do jogo Musikinésia, 

game educacional para computadores e tablets idealizado para 

ensinar e aprimorar o conhecimento dos jogadores acerca de 

teclado musical, além de trabalhar outros conceitos musicais 

básicos, como leitura de pentagrama nas claves de sol e de fá, 

acidentes (sustenidos e bemóis) e variação de andamentos. O 

game inicialmente foi pensado para atender somente alunos de 

cursos de Música, no entanto, por oferecer tutoriais introdutórios 

de conceitos musicais, ele poderá ser acessível a diversos públicos 

que tenham interesse em aprender música e teclado. 

 

No presente artigo será destacado o processo de testes do game 

como uma prática fundamental para a verificação da qualidade 

dos elementos de jogabilidade e o grau de efetividade do game no 

cumprimento de seus objetivos de ensinar as teclas do teclado 

musical de modo eficiente e lúdico. Desse modo, esse trabalho 

está dividido em diferentes seções, assim como relatadas a seguir. 

 

Na seção 2 é apresentada a metodologia do trabalho. Na seção 3 é 

realizada a fundamentação teórica, com uma breve análise de 

como os jogos educacionais podem ser pensados para atender 

eficientemente as demandas educacionais do alunado, levando em 

consideração a realização de testes como um importante processo 

para verificação da qualidade do game enquanto recurso didático 

e lúdico. Na seção 4 são apresentados os trabalhos que serviram 

como base referencial e metodológica para a realização do design, 

da avaliação e dos testes do jogo. Na seção 5 é realizada a 

apresentação do jogo Musikinésia mostrando seu processo de 

design.  Na seção 6 são relatados os resultados obtidos a partir dos 

testes utilizando o protótipo. Na seção 7 são apresentadas as 

considerações finais do trabalho, com as conclusões obtidas a 

partir de todo o processo de testes e o quanto contribuíram para a 

verificação da qualidade do game, além de apresentar as etapas a 

serem desenvolvidas no futuro. 

 
2. METODOLOGIA DO TRABALHO 
 

As seguintes ações metodológicas foram desenvolvidas ao longo 

do projeto, não necessariamente nesta sequência: 

  

                                                
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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1. Estudos e pesquisas nas áreas de design e avaliação de 

jogos educacionais, realizados por meio de encontros 

semanais com a participação dos estudantes e docentes 

do projeto; 

2. Pesquisa sobre o conteúdo específico e trabalhos 

relacionados; 

3. Levantamento de demandas por recursos educacionais 

abertos junto com professores do Ensino Técnico e de 

graduação em Música; Concepção do jogo com base em 

demandas identificadas (brainstorm; definição inicial de 

mecânica, narrativa, arte, tecnologia); 

4. Criação de um protótipo de alta fidelidade e realização 

de sessões de testes com diferentes perfis de usuário (no 

escopo do público-alvo). Ciclos iterativos de testes, 

análises, refinamentos do design/protótipo. 

 

O desenvolvimento do projeto tem sido realizado por quatro 

estudantes de graduação (cursos de Música, Computação, 

Audiovisual) e um aluno de mestrado em Educação, sob a 

coordenação de docentes das áreas de Música, Computação e 

Educação. São realizadas reuniões semanais da equipe, quando 

são discutidos e compartilhados os avanços de cada membro do 

grupo, tanto no sentido de partilhar o desenvolvimento do jogo, 

quanto as pesquisas relacionadas aos aspectos educacionais. Essas 

reuniões são importantes para que todos avancem conjuntamente 

no sentido de projetar um game que propicie uma experiência 

agradável e educativa ao jogador. 

 

Por se tratar de um grupo misto, o jogo tem sido desenvolvido de 

forma equilibrada e colaborativa: enquanto os programadores e os 

ilustradores se empenham na elaboração de uma mecânica 

divertida e funcional ao jogador, os educadores e projetistas 

constroem um sistema de aprendizagem significativo e didático, 

de forma que não seja ofuscada pela narrativa e por outros 

elementos. Esse tem sido o maior desafio do projeto. 

 

O projeto ainda tem contado com a colaboração de professores de 

música do ensino técnico e superior na revisão dos conceitos 

educacionais presentes no projeto. Para tanto, foram 

disponibilizados aos professores um espaço virtual e um 

questionário on-line, por meio do qual foi possível obter críticas e 

sugestões desses professores durante a fase de testes, assim como 

veremos na Seção 5. Esses espaços têm sido importantes também 

para a avaliação de questões específicas referentes à utilização do 

game enquanto recurso didático. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O game design e o processo de testes para jogos educacionais 

serão apresentadas nas próximas subseções.  

 

3.1.  Design de jogos educacionais 
Para se entender verdadeiramente o game design, segundo Schell 

[14], é necessário compreender uma incrível teia complexa de 

criatividade, psicologia, arte, tecnologia e negócios (business). 

Nesse sentido, o autor traz o conceito de Tétrade Elementar, o 

qual contribui para a divisão balanceada entre os elementos 

básicos do jogo, os quais são: 

 

● Estética: trata-se do elemento mais visível ao jogador. 

Representa os sons, músicas, aparência, e qual o tipo de 

visual que o jogo deve transmitir; 

 

● Mecânica: define os procedimentos do jogo. Como o 

jogador irá se comportar, o que acontece com ele e o 

objetivo do jogo; 

 

● Narrativa: representa a história que será contada no 

jogo; 

 

● Tecnologia: representa o meio físico que permite a 

existência do jogo. Embora seja o elemento menos 

visível ao jogador, é a tecnologia que sustenta a 

ocorrência dos outros elementos da tétrade [14]. 

 

No que toca aos jogos educacionais, o processo de game design 

precisa ocorrer de forma diferenciada em relação ao modo como 

os jogos tradicionais são desenvolvidos. Dentre os membros da 

equipe, é necessário que haja a presença e interação de 

educadores capazes de trabalhar conjuntamente no planejamento 

do jogo, para que a inserção do aspecto educacional seja, desde o 

princípio, atrelado aos elementos básicos da jogabilidade. 

 

Nesse sentido, Klopfer et. al. [7] fala sobre a forma errônea como 

alguns designers iniciam o processo de planejamento de um game 

educacional, os quais geralmente consideram primeiramente a 

estruturação dos aspectos da jogablidade e, ao final do processo, 

tentam inserir o conteúdo educacional. Nas palavras de Klopfer 

et. al. [7], 

 

Muitos designers instrucionais tradicionalistas 

perguntarão se um jogo educacional particular foi 

desenvolvido com a criação da tecnologia (game) 

primeiro e depois foi escolhido a meta de aprendizagem 

que parecia se encaixar bem com essa tecnologia, ou se o 

os objetivos de aprendizagem foram definidos em 

primeiro lugar e, em seguida, a tecnologia adequada 

(game) foi criado para atender a esse objetivo (forma esta 

como muitos teóricos da educação podem propor como 

deveria acontecer). A resposta a esta pergunta deveria ser 

"Não". Nenhum destes deve vir em primeiro lugar, uma 

vez que ambos devem ser considerados simultâneamente 

[...] Bons jogos educacionais considerarão tanto os 

objetivos/conteúdos e a jogabilidade ao mesmo tempo, 

com flexibilidade suficiente para iterar entre um ou ambos 

aspectos simultaneamente. 

 

O grande desafio no processo de design de jogos educacionais, 

portanto, se concentra em estabelecer um equilíbrio entre as 

propriedades que propiciam a diversão e os conteúdos que 

oferecerão o aprendizado ao jogador. Assim, um jogo educacional 

bem sucedido pode ser pensado como aquele em que é capaz de 

oferecer uma experiência tão imersiva quanto a de um game 

comercial, porém com a adição do conteúdo pedagógico sem que 

haja a desvalorização dos outros elementos básicos de um jogo. 

 

Em relação à esse quesito, vale citar as considerações de Leite e 

Mendonça [8], que defendem a inclusão do fator de aprendizagem 

dentre os elementos básicos encontrados na Tétrade Elementar de 

Schell [14], pois "a aprendizagem se relaciona com as outras áreas 

da tétrade elementar no momento em que é importante que seja 

ensinado o que é necessário ou proposto" [8]. 

 

Outro ponto referencial importante para design de jogos 

educacionais é Gee [5, 6], o qual ressalta os bons princípios de 

aprendizagem contidos em bons games. Dentre os 16 princípios 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

330

destacados pelo autor2, o game Musikinésia se concentrou em 

apenas alguns pontos específicos por condizerem tanto ao 

processo de aprendizagem de teclado quanto ao perfil do jogo. Os 

princípios destacados são: 

 
● Identidade: Gee [5] afirma que os bons jogos são capazes 

de atrair a atenção dos jogadores pela identidade 

estabelecida entre o protagonista do jogo e o jogador. Nesse 

sentido, o game Musikinésia preocupou-se em criar uma 

narrativa em que traz um personagem que descobre um 

teclado mágico porém precisa aprender os conceitos básicos 

de música para tocá-lo. Assim, é possível estabelecer uma 

relação de identidade entre o protagonista do game e o 

jogador iniciante em música. 

 

● Frustração Prazerosa: outro elemento importante, 

considerado durante o processo de produção do jogo, foi a 

questão de oferecer uma experiência frustrante, porém 

prazerosa. Esse princípio trazido por Gee [5] baseia-se em 

estabelecer uma dificuldade em que o jogador se sinta 

desafiado, porém motivado a continuar jogando, mesmo que 

falhe algumas vezes.  
 

● Customização: este modelo ainda não foi implementado na 

atual versão do game, mas almeja-se introduzir 

possibilidades para customizar tanto o protagonista do jogo 

(novas roupas e acessórios) como até novos modelos de 

teclado. 
 

● Informação sob Demanda: Gee [5] traz o conceito de 

"Just-in-Time" e "On Demand", os quais fazem menção às 

informações que são apresentadas ao jogador no momento 

em que ele as necessita. Esse princípio relaciona-se ao 

processo de aprendizagem ao longo do game, com a 

apresentação de novos conceitos musicais em momentos 

estratégicos da narrativa em que o jogador já possui treino e 

habilidades suficientes para assimilar um novo 

conhecimento (ex: introdução de acidentes ou uma nova 

clave musical). 

 

3.2.  Testes para Jogos Educacionais 
O trabalho conjunto entre desenvolvedores, artistas, designers e 

educadores é essencial para que o design e desenvolvimento de 

um jogo educacional de qualidade, contudo, o jogo poderá ser 

disponibilizado ao público-alvo somente após a realização de um 

minucioso processo de testes. 

 

Segundo Fernandes e Dias [3], o processo de testes consiste em 

verificar a utilidade do assunto tratado em questão, seja este um 

objeto, aparato tecnológico, software, game ou quaisquer assunto 

que possa ser avaliado, analisado, supervisionado ou observado  a 

partir de um olhar crítico. Além disso, os testes precisam ser 

"feitos em condição de total controle e capaz de serem 

reproduzidos em qualquer tempo ou lugar para que os resultados 

obtidos sejam válidos e o procedimento possa ser chamado de 

teste" [3].  

 

Em relação aos testes voltados para games, essa etapa pode ser 

considerada como uma das mais fundamentais do processo de 

desenvolvimento de um jogo, pois é nesse momento em que sua 

qualidade será colocada à prova. Igualmente trata-se do momento 

em que os defeitos de jogabilidade serão encontrados, revelando 

                                                
2 Ver Gee [5]. 

detalhes até mesmo não percebidos pelos seus desenvolvedores. 

Segundo Schell [14], ao abordar sobre o desconforto que alguns 

designers enfrentam nessa fase do desenvolvimento, afirma que 

se trata de um momento em que algumas das decisões tomadas 

pelo game designer podem estar completamente erradas. É 

necessário encontrar detalhes com a maior brevidade possível, 

enquanto ainda há tempo para fazer algo sobre eles.  

 

Ademais, segundo Fernandes e Dias [3], em um processo de testes 

é necessário a presença dos testadores, cujo papel desempenhado 

por esse grupo consiste em detectar erros, bugs, problemas de 

interface e demais defeitos que comprometam a jogabilidade. A 

presença dos testadores é fundamental para a averiguação da 

qualidade do jogo, pois serão estas pessoas que informarão aos 

desenvolvedores sobre as modificações necessárias a serem 

realizadas e repensadas para que o jogo possa chegar a seu 

formato idealizado ao público-alvo. Outra figura importante ao 

processo de teste se trata do gerente de testes, o qual é 

responsável pela estruturação de todo o plano de teste juntamente 

com o game designer, com atribuição de tarefas como: elaborar as 

estratégias de testes, organizar os documentos de registros, 

esquematizar os feedbacks obtidos pelos testadores e enviá-los 

para o restante da equipe. 

 

Em relação à seleção dos testadores para jogos educacionais, o 

perfil desse grupo deve ser variado, visto que um jogo 

educacional possui elementos subjetivos e práticos que não se 

resumem apenas aos elementos básicos de jogabilidade, estética e 

narrativa como ocorre na grande maioria dos games tradicionais, 

mas há a existência do fator educacional que precisa ser 

cuidadosamente analisado. Assim, além da presença de pessoas 

com bom conhecimento em jogos eletrônicos e no conteúdo 

específico trazido pelo game, é necessário que haja a participação 

tanto de educadores quanto de pessoas com pouco ou nenhum 

conhecimento sobre o assunto tratado no jogo para que seja 

possível avaliar se o game em questão cumpre com seus objetivos 

educacionais e se será acessível ao público-alvo previsto. O 

feedback obtido pelos testadores contribuirá para agregar 

informações acerca da eficiência do jogo enquanto objeto de 

aprendizagem e ludicidade, além de aliar e balancear esses fatores 

aos demais elementos que constituem o jogo como um todo. 

 

4.  TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Fernandes e Dias [3] trazem um estudo acerca das principais 

etapas do processo de testes para jogos de celulares, no qual 

categorizam as modalidades de testes, os grupos envolvidos e 

como ocorrem suas principais etapas. Embora o artigo tenha o 

foco em processos de testes para jogos de celular, foi possível 

utilizá-lo como base referencial para testes em jogos 

educacionais, cujos processos, de certo modo, assemelham-se ao 

perfil dos agentes que precisam estar envolvidos no processo 

(testadores e gerente de testes), e à organização e planejamento 

dos testes.  

 

Outro ponto referencial importante foi Valle et. al. [17], os quais 

apresentam um processo de avaliação de jogos educacionais a 

partir da extensão de um conjunto de heurísticas avaliativas 

chamada de Heuristic Evaluation for Digital Educacional Games 

(HEDEG). Esse trabalho, além de trazer um exemplo de avaliação 

de um jogo educacional utilizando o conjunto de heurísticas 

expostos, contribuiu para que a equipe do Musikinésia tivesse 

como exemplo um processo de avaliação de um jogo educacional. 
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Motta & Garone [10], trazem um exemplo de design instrucional 

de um jogo para o ensino de música, com enfoque em ditados 

melódicos. Os autores fazem uma abordagem das tecnologias 

como recursos capazes de complementar o processo de ensino de 

música, além de discutirem como os games podem atuar como 

facilitadores no processo de aprendizagem de conhecimentos 

musicais específicos. Nesse sentido, os games justamente 

contribuem com o processo de aprendizagem por serem 

tecnologias digitais dotadas de propriedades sonoro-visuais 

interativos, que acabam funcionando como estímulos à 

assimilação de conteúdos musicais. No caso do Musikinésia, por 

exemplo, essa relação ocorre principalmente no sentido de 

relacionar as teclas do teclado musical às posições de suas 

respectivas notas no pentagrama (estímulos visuais). Além disso, 

os sons funcionam como estímulos capazes de colaborar na 

memorização das teclas, que podem ser associadas conforme o 

jogador interage com o teclado e atenta-se à gradação e diferença 

de alturas entre as teclas (como numa escala natural ascendente de 

Dó a Si, por exemplo). 

 
Leite & Mendonça [8], tendo como base os estudos de Schell [14] 

e Prensky [11], apresentam as diretrizes para o game design de 

jogos educacionais. Esse trabalho faz menção a importantes 

fatores a serem levados em consideração no processo de design de 

bons jogos educacionais, como a inserção do elemento de 

aprendizagem na Tétrade Elementar proposta por Schell [14], o 

qual deve ser considerado tão fundamental quanto os demais 

elementos técnicos do jogo. 

 

5.  PROCESSO DE DESGIN DE 
MUSIKINÉSIA 
 
Podemos afirmar que o design de jogos está no escopo da área de 

design de interação, uma vez que tem como foco a experiência do 

usuário, ou seja, “como as pessoas se sentem em relação a um 

produto e ao prazer e à satisfação que obtém ao usá-lo, olhá-lo, 

abri-lo ou fechá-lo” [13]. O processo de design de interação prevê 

quatro atividades principais, segundo Roger et. al. [13]:  

1. Estabelecer requisitos;  

2. Criar alternativas de design (concepção);  

3. Prototipar as soluções de design propostas;  

4. Avaliar os protótipos.  

 

Estas etapas devem ser desenvolvidas em ciclos evolutivos 

iterativos, tendo como foco a experiência do usuário. Dessa 

forma, o processo de design do Musikinésia tem seguido estas 

quatro etapas. Nas subseções seguintes são apresentadas 

considerações sobre o desenvolvimento de cada etapa no projeto 

em questão, com destaque para a prototipação e avaliação dos 

protótipos por meio de testes e consultas aos professores e 

público-alvo. 

 
5.1. Requisitos 
Como primeira etapa, o professor Glauber Santiago, idealizador 

do projeto Musikinésia, realizou uma clara explanação acerca dos 

propósitos de se realizar um jogo capaz de contribuir com o 

aprendizado musical de um determinado público-alvo (nesse caso, 

alunos de cursos de Música). Portanto, a equipe do LOA foi 

incumbida de desenvolver um projeto de game educacional capaz 

de oferecer uma experiência agradável ao jogador ao mesmo 

tempo em que aprende os conceitos musicais. Assim, foram 

estabelecidas as seguintes diretrizes: 
 

● Considerar os objetivos educacionais e os elementos de 

jogabilidade de forma equilibrada, de modo a oferecer 

uma experiência lúdica de aprendizagem e significativa; 

● Favorecer o reuso, revisão, remixagem e redistribuição 

sem fins comerciais do jogo e de todos os seus 

componentes; 

● Garantir maior acessibilidade do jogo, de forma que ele 

possa ser utilizado e acessado ao maior número de 

pessoas possível. 

  
5.2. Concepção 
Com a delimitação do público-alvo e os objetivos educacionais do 

projeto, a equipe iniciou o processo de concepção do jogo. Com 

isso, foram realizadas várias sessões de brainstorm entre os 

alunos e professores do projeto para definir os principais 

elementos do jogo. Nesses encontros, foi tido como base de 

design a Tétrade Elementar proposta por Schell [14], na qual foi 

possível conceber os primeiros modelos de estética, mecânica, 

narrativa e tecnologia a ser utilizada. 

 
Como maneira de organizar esse processo, foi criado um 

Documento de Game Design (Game Design Document) no qual 

foi possível registrar coletivamente as principais ideias e decisões 

referentes ao processo de design do game, além de contribuir para 

a memória e comunicação entre os membros do grupo [14]. Nesse 

documento, foram organizados elementos como Enredo 

(narrativa, personagens, ambientação do jogo, contexto, 

tom/humor), Interatividade (perspectiva do jogo, interface), 

Matriz de Jogabilidade e de Aprendizagem (como o jogador 

controla o teclado e como assimila o conteúdo musical à 

jogabilidade) e Apêndices (exemplos de jogabilidade, jogos 

inspiradores, modelos semelhantes de mecânica e trabalhos afins). 

 

 
Figura 1. Logo do jogo Musikinésia 

 
Após o planejamento e estudo detalhado de como os elementos 

básicos constituiriam a jogabilidade, foi dado início à fase de 

implementação do jogo. O desenvolvimento e codificação do 

game, bem como as produções das músicas, elementos visuais e 

planejamento das fases aliadas aos objetivos educacionais, 

ocorreram de forma conjunta, sendo um processo de constante 

reflexão e atualização do design. Ao final de um semestre de 

trabalho, o grupo conseguiu produzir um protótipo do game, com 

três fases jogáveis (três músicas de dificuldades variadas), além 

de um sistema de pontuação, ranking, narrativa e demais 

elementos básicos (como menus, tela inicial e tutorial). A seguir 

serão apresentados os elementos da jogabilidade resultantes das 

etapas do processo de design. 
 

5.2.1 Dinâmica 
Com músicas sendo executadas ao fundo, o jogador deverá tocar 

as notas de uma linha melódica utilizando o teclado musical, 

pressionando as teclas correspondentes com o mouse ou com o 

teclado QWERTY (teclado normal dos computadores), como 

mostra a Figura 2. Essas notas atravessarão a tela da direita pra 

esquerda (sentido este para provocar a sensação real de leitura de 

uma pauta musical), e o jogador deverá tocá-las no momento 
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certo, ou seja, quando entrarem numa região delimitada na 

partitura onde será preciso pressionar as teclas correspondentes às 

respectivas notas. Caso o jogador cometa uma quantidade 

específica de erros, ele precisará recomeçar a música. 

  

 

Figura 2: Tela do jogo Musikinésia 
 

5.2.2 Narrativa 
O jogo conta a bem humorada história de Tom, um garoto do 

subúrbio que encontra um teclado musical do falecido avô, 

acompanhado de uma carta em que diz que o instrumento possui 

poderes especiais (musikinésis). No entanto, leigo em música, o 

protagonista decide aprender o instrumento para descobrir seus 

dotes mágicos e, para isso, embarca numa aventura por cinco 

mundos diferentes (Subúrbio, Medieval, Máfia, Pirata e 

Industrial) para adquirir novos conhecimentos musicais por meio 

da realização de vinte missões, que se baseiam em músicas que 

precisam ser tocadas a partir da execução correta das notas de 

uma partitura. Assim, nestas missões ele ajudará diversos 

personagens em situações inusitadas, como desde tocar para um 

mafioso dono de restaurante, até entreter um rei confinado entre 

as monótonas paredes de seu castelo. Cada situação contribuirá 

para o aprendizado musical do protagonista, além de ajudá-lo a 

desvendar o mistério deixado pelo teclado do avô. 

 

Figura 3: Cena de um diálogo entre Tom e seu pai 
 

  

Figura 4: Alguns personagens de Musikinésia (Tom, Dom 
Macarrone, Isaac Diapasão e pai de Tom, respectivamente) 

5.2.3 Estética 
Como visto nas Figuras 2, 3 e 4, o jogo possuirá um visual 2D, 

com gráficos desenhados seguindo o estilo Pixel Art (arte 

pixelizada). Esse estilo de visual foi escolhido por ser considerado 

de processamento leve a computadores e também por ser 

consonante ao tom cômico da narrativa do game. Igualmente o 

jogo terá a preocupação em variar os leiautes do teclado (skins) e 

das fases conforme o jogador progride na narrativa. Por exemplo, 

no mundo “Industrial” (Figura 5) a interface sofrerá uma mudança 

estética concomitante ao contexto de fábricas, ou seja, a partitura 

será representada por uma esteira industrial e, ao invés de figuras 

musicais, serão apresentadas caixas nas linhas e nos espaços que 

representarão a posição da nota que o jogador deverá pressionar: 

 

 

Figura 5: Esboço de variação estética dos níveis. 
  

Essa mudança estética entre os níveis não atrapalhará a leitura das 

notas, uma vez que o jogo não tem como objetivo ensinar a 

duração das figuras musicais, mas a identificação de suas posições 

na pauta e no teclado musical. Ademais, assim como a estética, as 

músicas se baseiam em estilos que estarão em consonância com o 

contexto de cada mundo. 

 

5.2.4 Mecânica 
A mecânica básica do jogo se resume no ato de pressionar as 

teclas correspondentes às notas que atravessam uma pauta 

musical. O jogo se baseia no esquema de missões de dificuldade 

gradativa, com a execução de músicas mais simples no início até 

as de nível mais elevado, ao final do game. Nessa primeira versão 

do game, existem dois modos jogáveis, como Modo Campanha, o 

qual se trata do modo principal em que o jogador passará por 

fases (missões) de nível gradativo de dificuldade, acompanhado 

de tutoriais explicando os conceitos básicos de identificação das 

notas no teclado e outros elementos musicais, e o Modo Tutorial, 
o qual estará obrigatoriamente presente no início de cada mundo 

que o jogador passar, o qual ensinará os conceitos musicais e a 

jogabilidade (Figura 6). O modo tutorial igualmente ficará 

disponível no menu principal, permitindo que o jogador possa 

rever os conceitos ensinados no caso de dúvida. 
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Figura 6: Modo Tutorial 
 

Além disso, o jogo possui um Sistema de Pontuação (Figura 7) 

que funciona como um indicador da qualidade do desempenho do 

jogador. Esse sistema encontra-se no canto superior direito da 

tela, sendo composto, respectivamente, por: Vidas, o qual delimita 

a quantidade de erros que o jogador pode cometer na música; 

Pontos, o qual demonstra o quanto o jogador contabiliza a cada 

acerto; Combo em que é registrado o número de acertos 

realizados sequencialmente; e, por fim, o Multiplicador de 

Pontos, o qual funciona como um multiplicador dos pontos que o 

jogador realiza seguidamente. 

 

 

Figura 7: Sistema de Pontuação 
 

5.2.5 Matriz de Aprendizagem 
Como já mencionado anteriormente, o objetivo educacional do 

game é promover a aprendizagem das teclas do instrumento por 

meio da execução de músicas de dificuldade gradativa. 

Paralelamente a isso, o jogador tomará conhecimento de outros 

conceitos musicais à medida que avança na narrativa, como 

leitura de uma pauta musical, sinais de alteração e clave de fá, por 

exemplo. Na tabela abaixo é exemplificado como os conceitos 

musicais serão trabalhados paralelamente à narrativa, dividido 

pelas fases do game: 

 

Tabela 1. Matriz de Aprendizagem separada por fases. 

Fase 
Conceito/ 

Habilidade 

Narrativa 

Subúrbio 

Introdução às noções 

básicas de leitura 

musical (pentagrama e 

clave de sol) e 

identificação das notas 

no teclado musical 

O pai de Tom ensinará os 

conceitos básicos do 

instrumento e de teoria na 

1ª fase (tutorial). 

Máfia 

Andamento 

(velocidade da 

música). Ex: allegro, 

moderato, presto; 

O chefe Dom Macarrone 

desafiará o jogador a tocar 

uma dada música com 

alteração da velocidade. 

Medieval 

Introdução sobre 

acidentes e teclas 

pretas e acréscimo de 

sustenidos 

Um bobo da corte 

ensinará ao jogador os 

sustenidos como forma de 

entreter o rei com 

melodias diferentes. 

Pirata Acréscimo de bemóis 

Uma sereia ensina os 

bemóis como forma de 

hipnotizar e impedir uma 

invasão pirata em suas 

águas. 

Industrial Clave de Fá 

O chefe Robô Ferrugem 

usa um de seus poderes e 

altera o conceito de leitura 

do jogador para a clave de 

fá. 

  
5.2.6 Tecnologia 
Para o desenvolvimento da primeira versão, foi utilizado o motor 

de jogo Unity3, que em sua versão 4.5 traz um conjunto de 

funcionalidades que facilitam e agilizam a criação de games em 

duas dimensões, permitindo ainda uma maior praticidade quanto à 

programação (na linguagem C#) [16]. O software utilizado para a 

produção das músicas foi o Reason4, o qual possui um banco de 

samplers e efeitos que auxiliam na composição das trilhas. 

 

5.3. Protótipo  
A partir da concepção de design do jogo descrita na seção 

anterior, foram criados protótipos para a validação dos requisitos 

apresentados na seção 5. 1. 

 

Protótipo ou prototipação consiste na primeira versão física ou 

conceitual do objeto que está sendo produzido, ou assim como 

definido por Baxter [1], trata-se do "primeiro do tipo". Desta 

maneira, pode ser definido como a primeira representação física 

do produto, mas que ainda não representa o seu estado final, 

necessitando passar por várias modificações e testes até chegar ao 

público-alvo.   

 

Não obstante, existem dois tipos de protótipos, que segundo a 

definição de Roger et. al. [13], podem ser classificados em duas 

categorias: 

 

• Protótipo de baixa fidelidade: é aquele que não se parece 

muito com o produto final, o qual se utiliza materiais 

diferentes da versão final pretendida (como papel ao invés de 

telas eletrônicas, por exemplo). Porém esses tipos de 

protótipos podem ser considerados altamente úteis por serem 

simples, baratos e de rápida produção e modificação, sendo 

recomendados nos estágio inicias do desenvolvimento. 

 

• Protótipo de alta fidelidade: é aquele que utiliza materiais 

que se espera que estejam no produto final e, portanto, se 

assemelha em muito ao resultado final pretendido. Embora 

demande tempo e seja mais custoso, esse tipo de protótipo é 

o mais indicado para processos de testes justamente por se 

                                                
3 http://unity3d.com/ 
4 http://www.propellerheads.se/products/reason/ 
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aproximarem de sua funcionalidade e aparência da versão 

final.   

 

Nesse sentido, podemos afirmar que os protótipos criados para o 

Musikinésia são de alta fidelidade por apresentarem a maioria dos 

elementos esperados para sua versão final pretendida, bem como a 

mecânica, interface, estética e jogabilidade, embora necessitem 

passar por várias revisões e refinamentos para atingirem seu 

formato idealizado. O uso do protótipo de alta fidelidade desse 

projeto justifica-se pela necessidade de se trabalhar com recursos 

audiovisuais para a reprodução dos sons do teclado, o que seria 

inviável em um protótipo de baixa fidelidade, o qual não 

permitiria a reprodução de tais elementos sonoros (sons das 

teclas) atrelados aos estímulos visuais (imagem das teclas). As 

Figuras 2 a 7 apresentam algumas telas do protótipo do 

Musikinésia.  

 

A prototipação revela-se como uma importante ferramenta para 

que se possa verificar, testar e avaliar o jogo em diferentes 

estágios do desenvolvimento, desde o estágio inicial até o mais 

avançado. O protótipo garante a verificação de defeitos antes de 

atingir seu público final, funcionando como um objeto palpável 

aos testadores para que, assim, promovam avaliações em ciclos 

iterativos e concedam um feedback à equipe responsável do 

projeto. Portanto, a seguir será apresentado o processo de testes 

do Musikinésia realizado a partir de seu protótipo de alta 

fidelidade. 

 

5.4. Avaliação do protótipo  
Nesta seção são apresentadas as principais técnicas empregadas 

na avaliação do Musikinésia. 

 

5.4.1 Testes funcionais 
Nessa etapa foram realizados testes funcionais, que segundo 

Fernandes e Dias [3], devem “garantir que o jogo contenha todos 

os requisitos, contidos no Game Design, implementados 

corretamente.” Assim, os testes ocorreram em duas fases, sendo a 

primeira por meio de entrevistas presenciais realizadas com oito 

pessoas com alguma ou nenhuma experiência em música, e a 

segunda pela modalidade a distância, com a disponibilização de 

um questionário on-line a quatro professores de música, sendo 

dois do ensino técnico e dois do ensino superior. 

 

A função de gerente de teste foi assumida por um dos designers 

do jogo, o qual, além de organizar e registrar os feedbacks obtidos 

dos testes, também foi responsável pela observação dos testes 

durante a modalidade presencial. A função de observador, nesse 

caso, refere-se à pessoa que se atenta em como o jogador se 

relaciona com o objeto testado, percebendo se o jogo consegue 

imergir o jogador em uma experiência lúdica, além de analisar se 

o jogador está conseguindo manusear os controles, vencer os 

desafios e conseguindo interagir com a interface do jogo. Nesse 

contexto, pode-se considerar que foi utilizada uma estratégia de 

teste alfa que, segundo Pressman [12], é conduzido pelo cliente 

no ambiente do desenvolvedor, com este "olhando sobre o ombro" 

do usuário e registrando erros e problemas de uso. 

 

Assim, a preparação dos instrumentos para coleta de dados para 

os testes ocorreu em um processo colaborativo entre os membros 

da equipe e os professores coordenadores do projeto, a fim de 

elencar as questões mais pertinentes para investigar se o game, de 

fato, cumpre com seus objetivos, no sentido de proporcionar um 

aprendizado lúdico ao usuário. 

 

5.4.2 Entrevistas 
A primeira fase dos testes de Musikinésia ocorreu na modalidade 

presencial. Esse processo aconteceu pela modalidade de 

observação e conversa direta com os testadores (entrevistas) no 

próprio ambiente do LOA. A vantagem dessa modalidade de 

teste, segundo Schell [14], baseia-se que a entrevista pós-teste é 

um ótimo modo para realizar questões mais complexas, as quais 

não poderiam encontrar espaço em um simples questionário. 

Além disso, as entrevistas também serviram para se ter uma noção 

direta de como os jogadores se sentiram testando o game, bem 

como suas reações, o grau de imersão e as emoções resultantes 

dos elementos estéticos. 

 

Esse processo foi dividido em duas etapas, sendo a primeira com 

cinco alunos conhecedores de música, que dominam a leitura de 

partituras e com experiência em algum tipo de instrumento, e a 

outra com seis pessoas com pouco ou nenhum conhecimento 

acerca de leitura ou prática musical. Cada sessão de teste teve 

duração de aproximadamente quarenta minutos, sendo vinte 

minutos reservados para o contato do testador com o jogo e os 

outros vinte para a conversa entre o testador e o designer 

observador. 

 

Dessa forma, primeiramente foi solicitado que os testadores 

jogassem o game em um dos computadores do laboratório 

enquanto um dos designers realizava uma observação distante, 

sem intervenção direta com o testador. Após cada teste com 

ambos os grupos, o designer observador realizou entrevistas 

individuais acerca das impressões do jogo, com questões 

referentes à jogabilidade básica até o quanto o jogo foi capaz de 

ensinar/aprimorar seu conhecimento musical. Algumas das 

questões realizadas durante as entrevistas individuais foram as 

seguintes: 

 

• O tutorial do game está claro e objetivo? 

• Você acha que a dificuldade das primeiras fases está 

adequada a jogadores que apresentam pouca ou nenhuma 

habilidade em leitura de partituras e/ou conhecimento do 

teclado musical? 

• Você se sentiu mais confortável jogando com o mouse ou 

com o teclado QWERTY? 

• O que você achou da estética do jogo (artes, visual e 

músicas)? 

• A narrativa se apresenta de modo divertido e instigante ao 

jogador? 

• Você encontrou algum erro, defeito, problema ou bug 

durante a execução do jogo? 

• Você conseguiu entender o funcionamento básico de um 

teclado musical e de uma partitura?
5 

 

Além das questões listadas acima, foi concedido espaço para que 

os testadores pudessem se expressar livremente tanto em relação 

aos elementos do game que mais lhes chamaram a atenção quanto 

àqueles que necessitam ser revisados. 

 

 

 

                                                
5 No caso, pergunta feita para leigos em música. 
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5.4.3. Questionário on-line 
Além de ser um meio rápido e prático, segundo Schell [14] o 

questionário on-line é um ótimo modo para que os jogadores 

respondam diretamente as perguntas quantificadas sobre 

determinados elementos do jogo, além de conceder espaço para 

que o respondam em seu tempo e privacidade. Assim, optamos 

também por essa modalidade de teste justamente para facilitar o 

contato com professores que muitas vezes não possuem condições 

para se deslocaram até o laboratório para a realização de testes 

presenciais e, com isso, o questionário on-line funciona como um 

facilitador para que outras pessoas realizem os testes pela 

praticidade virtual.  

 

Assim, igualmente foram realizados testes pela modalidade a 

distância, com a disponibilização de um questionário a cinco 

professores do ensino técnico e superior de Música, no qual foi 

possível coletar suas impressões e considerações acerca do jogo. 

Nesse questionário, além de obter informações básicas, como 

idade, formação e experiência com a música, foram apresentadas 

questões referentes aos elementos básicos do jogo, como: 

 

• Sistema de Pontuação; 

• Interface (disposição de informações na tela do jogo); 

• Controle; 

• Estética (parte gráfica e músicas); 

• Narrativa; 

• Aspectos técnicos (bugs e demais defeitos de jogabilidade); 

• Aspectos educacionais (curva de aprendizagem, dificuldade 

das fases, eficiência dos tutoriais, jogabilidade atrelada ao 

ensino das teclas e da partitura). 

• Atribuição de uma nota em uma escala de 1 a 5 para a 

qualidade geral do jogo, sendo 1 como “Discordo 

Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”. 

 

 
 

Figura 8: Questionário de Testes 
 

Nas Figuras 9, 10 e 11 são apresentados gráficos consolidando as 

respostas obtidas em três das questões contidas na consulta aos 

professores realizada por meio do questionário on-line, com suas 

respectivas notas atribuídas. 

 

 

 
 

Figura 9: Resultado de uma questão relacionada à dificuldade 
das primeiras fases do jogo. 

 
 

Figura 10: Resultado de uma questão relacionada aos 
controles do jogo. 

 
 

Figura 11: Resultado relacionado à qualidade geral do jogo. 
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5.4.4. EGameFlow 
Além dos testes realizados, como forma de refinar o 

desenvolvimento do game, a equipe vem desenvolvendo uma 

avaliação do game pautada no método EGameFlow, que trata-se 

de uma escala avaliativa para medir a satisfação e aprendizagem 

dos jogos, segundo Fu et. al. [4]. Essa avaliação vem ocorrendo 

conjuntamente entre os membros da equipe e os professores do 

projeto, no sentido de avaliar se o game estaria conseguindo 

atingir seus objetivos tanto lúdicos como educacionais. Assim, 

dentre alguns itens avaliativos propostos pelo método6, serão 

considerados os seguintes ao Musikinésia: 

 

• Concentração: o jogo atrai minha atenção? O número de 

tarefas é adequado? A maior parte das tarefas do jogo está 

atrelada ao objetivo educacional? 

 

• Clareza dos Objetivos: o jogador consegue compreender os 

objetivos educacionais por meio do game? Os objetivos gerais 

estão claros e são apresentados no início do game? 

 

• Feedback: o jogador recebe o feedback de seu progresso e 

desempenho? Ele é notificado sobre novas tarefas assim que 

cumpre outros desafios? Ele recebe informações sobre 

pontuação ou nível? 

 

• Desafio: o jogador experimenta o jogo sem sentir entediado 

ou ansioso demais? A dificuldade é adequada, sem ser muito 

fácil ou muito difícil? O jogo oferece "dicas" para auxiliar o 

jogador a vencer os desafios? As habilidades do jogador 

gradualmente são aprimoradas através dos desafios do jogo? 

 

• Autonomia: o jogador pode controlar o menu (como opções 

de "Começar", "Parar", "Salvar")? O jogo oferece suporte aos 

erros do jogador? O jogador se sente no controle do jogo? 

 

• Imersão: durante o contato com o jogo, o jogador conseguiu 

se esquecer de seus problemas pessoais, do tempo e das coisas 

que estavam à sua volta? O jogador se sentiu emocionalmente 

envolvido com o game? 

 

• Aprimoramento do Conhecimento: o jogo aperfeiçoou o 

conhecimento do jogador? Ele foi capaz de assimilar as ideias 

básicas do conhecimento ensinado? O jogador foi capaz de 

aplicar o conhecimento aprendido no game em seu cotidiano? 

O jogo motiva o jogador a buscar mais conhecimentos sobre o 

conteúdo ensinado? 

 

6. RESULTADOS OBTIDOS 
 
Os feedbacks obtidos por meio dos testes realizados tanto pelos 

alunos quanto pelos professores, de forma geral, apontam que o 

jogo Musikinésia consegue atender ao objetivo de promover a 

aprendizagem das teclas do instrumento relacionado à leitura de 

uma partitura, apresentando-se ainda como um processo didático 

e divertido para pessoas que não conhecem música e, ainda, um 

recurso capaz de aprimorar as habilidades de pessoas já com 

algum conhecimento na área. Por outro lado, os testes igualmente 

mostraram que o game contém algumas falhas relacionadas ao 

Tutorial, Narrativa, Estética, Jogabilidade e Interface, cujas 

indicações e sugestões dos testadores são relatadas a seguir: 

 

                                                
6 Ver escala completa em Fu et. al. [4]. 

 
Tutorial 
• Informações confusas e texto muito longo (Figura 12); 

• Fonte difícil de ler (trocar por uma fonte que facilite a 

diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas); 

• Destacar informações importantes (sublinhar ou pintar de 

outra cor, por exemplo); 

• Indicar como os dedos devem ser posicionados 

corretamente sob o teclado QWERTY; 

• Manter os nomes das teclas e notas no teclado e no 

pentagrama nas primeiras fases para auxiliar o jogador a 

associar as notas às teclas; 

• Mostrar as funções de cada elemento da interface no 

tutorial. Por exemplo, pra quê serve o campo em que o 

jogador deve pressionar a nota, a pontuação e os botões de 

ajuda; 

• Inserir uma animação da clave de sol, para que as pessoas 

compreendam melhor o motivo dela representar a nota sol 

no pentagrama; 

• Inserir botão “Voltar” no tutorial para que jogador possa 

rever as informações. 

 

 
 

Figura 12: Tutorial com informações longas e fonte de difícil 
leitura, segundo os testes. 

 

Narrativa/Arte 
• Colocar textura nos balões de diálogo, de modo que fiquem 

mais condizentes ao visual de Pixel Art; 

• Modificar a cor das palavras “Jogar”, “Treino”, “Ranking” e 

“Créditos” para que fique diferente da cor de fundo. 

 

Jogabilidade 

• Adicionar ao fim de cada fase a porcentagem de acertos do 

jogador; 

• Repensar a disposição das teclas do teclado QWERTY de 

forma que ambas as mãos fiquem confortáveis, valorizando 

suas curvaturas e os polegares. Para que o jogador fique 

com as mãos mais confortáveis sob o teclado e se aproxime 

da experiência de tocar um teclado real, podem-se utilizar as 

teclas QWERV BYUIOP, como demonstrado na Figura 14; 
• Fases em que os nomes das notas sejam explorados, para 

ajudar na associação com a partitura e as teclas do teclado 

musical. 
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Figura 13: Mapeamento das teclas contido no protótipo do 
game. Forma confusa e desconfortável de se posicionar as 

mãos. 

 

 

Figura 14: Nova disposição das teclas sugerida por um dos 
testadores. 

 
Interface 
• Destacar e informar ao jogador sobre o botão de ajuda 

(representado por um “?”) para que ele possa visualizar os 

nomes das notas tanto na pauta musical quanto no teclado 

(Figura 15); 

• Na tela de título, inserir botão “Sair” para que o jogador 

possa encerrar o jogo; 

• Opção de “Voltar ao Tutorial” no Menu de Pause; 

 

 
 

Figura 15: Botão de ajuda de difícil visibilidade segundo o 
feedback dos testes. 

 

Ao final do processo de testes, pode-se concluir que Musikinésia 

está seguindo por um caminho de desenvolvimento adequado para 

cumprir seus requisitos e atingir os objetivos educacionais 

estipulados. Consideramos que todos os resultados obtidos até 

momento são bastante satisfatórios e contribuíram medir a 

qualidade da primeira versão do jogo, considerando visões de 

diferentes perfis de usuários. 

 

Esses feedbacks foram de grande importância para que a equipe 

identificasse quais pontos requerem especial atenção para 

promover melhorias e oferecer uma experiência lúdica e 

educacional cada vez melhor ao público-alvo, visto que alguns 

dos problemas levantados não foram percebidos anteriormente 

pelos próprios desenvolvedores e designers, o que, de fato, 

enfatiza a importância da realização dos testes. 

 

Assim, a avaliação por meio do protótipo ocorreu de modo 

simultâneo ao desenvolvimento do game: enquanto os projetistas 

e especialistas no conteúdo recebiam e organizavam as 

impressões dos testes realizados pelos usuários, os 

desenvolvedores prosseguiam com a codificação do game levando 

em consideração a reestruturação do projeto reorganizado pelos 

designers. 

 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste artigo foi possível delimitar as etapas do processo de 

desenvolvimento do projeto Musikinésia, partindo de uma 

pesquisa centrada na literatura referente à aprendizagem baseada 

em jogos até o processo de testes como um procedimento eficaz 

para mensurar a eficácia do game enquanto meio de aprendizado e 

diversão. 

 

Após a realização de todo o processo de design e obtido o 

feedback dos testes realizados, a equipe de Musikinésia visa 

prosseguir com o desenvolvimento do game no sentido de 

aprimorar a jogabilidade, bem como promover a continuação da 

narrativa, ilustração de novos personagens e cenários, inserção do 

Modo de Compra – opção em que o jogador poderá adquirir 

novos modelos de teclado e roupas ao personagem por troca de 

pontuação –, balanceamento da dificuldade das fases iniciais, 

criação de novas músicas e aperfeiçoamento dos objetivos 

educacionais aliados ao progresso do jogador. 

 

Ademais, o projeto Musikinésia ainda prevê a realização de novos 

testes para avaliação da usabilidade atrelada aos objetivos 

educacionais, estudar possibilidades de adaptação do game a 

alunos com deficiência visual, de modo que consigam igualmente 

se divertir e aprender e, por fim, garantir o reuso do jogo por meio 

do livre acesso de seu código fonte7, de forma que o projeto possa 

ser reutilizado para a produção de outro game musical. 

 

O objetivo final desse projeto, portanto, concentra-se em oferecer 

um jogo educacional de qualidade para que professores possam 

utilizá-lo como recurso capaz de complementar o ensino de 

música aliado à irresistibilidade dos games que tanto atraem os 

alunos. 
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ABSTRACT 
This paper proposes a visual format used in the analysis and 

interpretation phase of a case study of twenty university used 

blogs as learning spaces and knowledge management.  

The proposal comes as the need to address the problems of data 

collection conducted during observation edublogs in preparing a 

doctoral thesis entitled "Weblogs as university educational 

resource. An application model intended for Argentine and 

Spanish universities "  presented at the Faculty of Education at the 

University of Salamanca.  

The graphic proposals were defined for a representation of forms 

of use, the formats for submission of papers and communications 

existing blogs. The performances are raised as tools to help 

quickly describe how these resources are used as teaching aids.  

The results show the need to continue research into new forms of 

analysis to assess significant communication and education of the 

various tools used as instruments of interaction impacts on 

teaching practice.  

So, this article is a study framed within the research on the use of 

web 2.0 technologies used as spaces for teaching and learning in 

higher education. 

 

RESUMEN 
Este artículo propone un formato de representación visual 

empleado en la fase de análisis e interpretación de un estudio de 

casos sobre veinte blogs universitarios utilizados como espacios 

de formación y gestión de conocimiento. 

La propuesta nace como necesidad de abordar la problemática de 

recopilación de información llevada a cabo durante el proceso de 

observación de los edublogs en la elaboración de la tesis doctoral 

titulada “Weblogs como recurso educativo universitario. Un 

modelo de aplicación pensado para universidades argentinas y 

españolas”, presentada en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Salamanca. 

Las gráficas propuestas fueron definidas para realizar una 

representación de formas de uso, formatos de presentación de 

trabajos y comunicaciones existentes en los blogs. Las 

representaciones son planteadas como herramientas que ayudan 

rápidamente a describir cómo son empleados estos recursos como 

medios didácticos. 

Los resultados muestran la necesidad de continuar investigando 

en nuevos formatos de análisis que permitan evaluar impactos 

significativos a nivel comunicacional y educativo de las  variadas 

herramientas empleadas como instrumentos de interacción en las 

prácticas docentes.  

Así, este artículo es un estudio enmarcado dentro de las 

investigaciones sobre la utilización de tecnologías de la web 2.0 

empleadas como espacios de enseñanza-aprendizaje en la 

Educación Superior.  

Descriptor de Categorías y Asuntos 
K.3.1 [Computers and Education]:  Computer Uses in Education 

– Collaborative learning, Computer-assisted instruction (CAI), 

Computer-managed instruction (CMI), Distance learning.  

Términos generales 
Management, Measurement, Documentation. 

Palabras Claves 
Edublogs, Universidad, Análisis, Indicadores. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las funcionalidades proporcionadas por las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, como producto de la 

conjunción de avances en las áreas de informática, 

telecomunicaciones y microelectrónica, están cada vez más siendo 

aprovechadas por los docentes y los alumnos en los contextos de 

formación. En particular, Internet junto con todos los servicios 

que ofrece son empleados con mayor cotidianeidad como recurso 

didáctico en la educación en los diferentes niveles.  

Si bien estas herramientas han sido creadas con otros fines, su 

evolución y uso en la sociedad están determinando drásticos 

cambios en la forma de pensar los conceptos de enseñanza y 

aprendizaje. Pizarras electrónicas, dispositivos móviles, realidad 

virtual, second life, elementos empleados por la sociedad en las 

empresas y en los ámbitos externos están siendo incorporados en 

los centros educativos demandando la necesidad de pensar en una 

adaptación de los mismos en terrenos pedagógicos. 

En particular, el empleo de blogs en la educación constituye una 

ventana abierta al espacio educativo que antes era confinado a un 

salón de clases. Estas herramientas tecnológicas sustentadas en la 

web nos posibilitaron, por primera vez, asomarnos y poder ver 

desde afuera qué es lo que sucede, qué se hace, qué se dice, qué se 

lee, qué se estudia, qué se piensa en los espacios áulicos 

universitarios.  

 

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. 

XXXXXXXXXXXXX – As informações serão preenchidas no proceso de 

edição dos Anais. 
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Los edublogs plantean el reto y la posibilidad de ser explorados 

como herramientas que posibilitan el trabajo combinado entre 

clases presenciales y a distancia. Involucrando el uso de 

tecnologías multimediales, la participación, la horizontalidad, la 

autoría compartida y la colaboración, proporcionan ambientes 

aptos para el desarrollo de competencias profesionales requeridas 

en la actualidad.  

Un blog como herramienta TIC permite introducir y manipular 

tanto ideas como recursos. En él, cada docente y estudiante puede 

efectuar diferentes actividades, siendo que cada una de esas 

prácticas determina un cambio de sentido en el entorno de 

enseñanza-aprendizaje.  Esta característica intrínseca dada en 

estos espacios estableció la inquietud de observar como los 

mismos son empleados por la comunidad educativa universitaria y 

si existen ciertas reglas, normas y acciones específicas utilizadas 

en estos entornos.  Si los docentes guían la construcción de 

conocimiento, si provocan  reflexión, si dan respuestas, si señalan 

errores, si aportan datos, si organizan el trabajo, fueron algunas de 

las cuestiones planteadas a ser observadas. 

Se pretende  revalorizar la significación del análisis áulico por 

medio de la observación, describiendo el espacio virtual como un 

entorno social que continuamente se construye y se auto-organiza 

gracias a las actividades cotidianas efectuadas entre los diferentes 

actores (docente y alumnos). 

El planteo realizado se sustenta en el interés por efectuar 

indagaciones sobre los usos de los edublogs como espacios de 

formación e interacción en la educación universitaria, con el 

objetivo principal de contribuir en la temática de estudio de las 

didácticas mediatizadas.  

Para eso, este trabajo se estructura realizando primeramente un 

encuadre teórico de los edublogs como objeto de investigación  y 

se comentan los principales antecedentes de evaluación. En la 

sección 4 se describe la metodología de la investigación y en la 

sección siguiente se explicita la propuesta. Posteriormente se 

detallan dos casos como ejemplos de análisis de blogs para 

finalmente puntualizar las conclusiones. 

 

2. EDUBLOGS 
Los edublogs, como espacios de formación, posibilitan la 

elaboración de cursos on-line, donde los contenidos a trabajar 

aparecen junto con los comentarios o diálogos que se llevan a 

cabo. Así una clase llevada a cabo empleando este recurso digital 

como material didáctico tiene algunas de las características de una 

clase presencial y otras particularidades específicas dadas por 

tratarse de una herramienta virtual. 

Una forma de considerar a los edublogs es destacando sus 

características principales las cuales pueden ser delimitadas 

especificando que se trata de un recurso: 

• digital, 

• dinámico, 

• educativo. 

Cada una de estas características pueden ser asociadas a diferentes 

dimensiones o áreas de trabajo, por tal motivo las investigaciones 

en blogs podrían ser variadas teniendo en una línea de 

investigación teórica o el interés particular del investigador. 

La característica digital vincula a los edublogs con una dimensión 

informática o técnica propia de las tecnologías audiovisuales y 

multimediales. Esta condición es compartida inicialmente por los 

recursos hipermediales, hipertextuales y multimediales que 

comienzan a ser construidos en la década de los 90  basados en 

los indicadores de diseño, funcionalidad y organización, entre 

otros. 

Un edublog desde el punto de vista informático, es un software 

que emplea Internet como espacio de almacenamiento y gestión 

de contenidos; es una herramienta  utilizada como recurso digital 

para establecer contacto entre alumnos y docentes y mediante la 

cual se vehiculiza el proceso áulico virtual de enseñanza-

aprendizaje.  Considerados de esta forma, los edublogs pueden ser 

analizados como aplicaciones informáticas o bien como sitios web 

vinculándose directamente con líneas de investigación en CMC y 

e-learning de perfil tecnológico. Existe gran variedad de trabajos 

en estos campos específicos, con investigaciones realizadas en 

variados contextos destacándose el de plataformas virtuales. 

La evaluación de recursos informáticos tienen propuestas que van 

desde diseño hasta usabilidad. En particular, mínimamente un 

edublog como herramienta de software debe cumplir con 

estándares de: funcionalidad, diseño, usabilidad y accesibilidad.  

Cabe destacar que algunos de estas propiedades mencionadas 

tienen que ver con características subyacentes de la plataforma o 

sistema de gestión de contenidos. Actualmente los blogs más 

empleados cumplen con estas normas o estándares de calidad. 

Esto implica que el autor no debe estar preocupado en evaluar u 

observar que se verifiquen estas condiciones. De todas formas se 

considera importante señalar como condiciones que deben ser 

tenidas en cuenta dentro de estos espacios. 

La propiedad dinámica relaciona a los edublogs con una 

dimensión comunicacional, involucrando la conversación o 

interacción entre los diferentes actores del proceso educativo. 

Entendiendo por comunicación al diálogo que permite poder 

expresar sentimientos, describir situaciones, dar a conocer ideas y 

conceptos que son observados e interpretados de diversas formas.  

El intercambio de mensajes en situaciones temporales diferentes, 

posibilita que el blog tenga vida propia y no se refiere a 

actualización de contenidos (que sí debe existir como en cualquier 

otro sitio) sino a la existencia de una comunicación de idas y 

vueltas entre el lector y el escritor, entre el alumno y el docente o 

entre el docente y el alumno o entre los alumnos.  

Cabe señalar que en este caso el proceso de comunicación es 

mediado por el uso de la computadora (hardware) y de un 

programa en Internet (software). Todo proceso de enseñanza 

aprendizaje comienza por el establecimiento de un proceso de 

comunicación entre el que comenta (sea docente u otro 

compañero) y el que escucha. Este proceso no es espontáneo ni se 

desarrolla en forma natural, tiene una intencionalidad racional 

(implica tomar decisiones respecto a determinados recursos e 

instrumentos o el planteo de diseño y desarrollo de proceso) 

Esta comunicación implica un lenguaje específico: 

• el empleado por el docente en el “dictado de las clases” en 

los posteos o en las acotaciones dadas en los comentarios; 

• el utilizado por los alumnos en los comentarios realizados o 

en los posteos (dependiendo si pueden realizarlo en el 

weblog de clase o utilizan otros espacios). 

Considerados así, los edublogs se corresponden más con la 

funcionalidad ofrecida por los foros o espacios de interacción y 

las evaluaciones relacionadas con el análisis de documentos, 

contenidos  y de discursos (dentro de la temática CMC). 
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En esta línea de investigación de análisis comunicacional, se 

observan las intervenciones realizadas, las preguntas efectuadas, 

las manifestaciones de múltiples actitudes, la exposición de 

trabajos varios,  entre otros elementos de pesquisa. Así, estos 

estudios pueden ser empleados como elementos teóricos y 

fundamentos de análisis de edublogs. 

La condición de ser educativo es la que brinda el sello distintivo a 

estas herramientas y determina la necesidad de trabajar con el 

campo de las ciencias sociales, en especial el área de la educación.  

Un edublog se transforma en un recurso educativo que se sustenta 

en diferentes teorías y modelos didácticos, pedagógicos, 

comunicacionales y psicológicos para cumplir con determinados 

objetivos de enseñanza-aprendizaje propuestos. 

Las líneas de trabajo en este caso se corresponden con las de 

evaluación de materiales didácticos y el análisis de plataformas 

educativas desde el punto de vista educativo. Las investigaciones 

pueden ser realizadas analizando estrategias didácticas, estilos de 

aprendizaje, desarrollo de competencias de los alumnos o 

competencias requeridas por los docentes para llevar a cabo 

buenas prácticas. 

 

 

Figura 1 - Caracterización de los edublogs y disciplinas 
convergentes 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, un blog puede ser 

investigado como: un documento (análisis de discurso), una clase 

(observaciones áulicas), un recurso didáctico (análisis didácticos) 

y un elemento tecnológico (análisis técnico de herramientas web). 

Por este motivo se plantea una metodología de análisis que adopta 

por un lado, criterios de las observaciones de clases presenciales 

(o en línea) y por otro, las categorías empleadas para los análisis 

de foros (de tipo digital) y en teorías de comunicación 

mediatizadas. Se precisa hacer esta combinación debido a que se 

pueden observar ambos rasgos característicos.  

Cabe señalar que si bien estas dimensiones pueden ser trabajadas 

de forma independiente existe una importante interrelación entre 

las mismas. Indudablemente el aspecto tecnológico o la tecnología 

con la que se cuenta influyen directamente en la dimensión 

comunicacional y didáctica permitiendo que se puedan realizar 

ciertas actividades y otras no. Por otro lado, la dimensión 

didáctica o el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo se 

sustentan en la dimensión comunicacional,  en la que se tienen en 

cuenta el desarrollo de competencias sociales y cognitivas entre 

otras. Finalmente, la dimensión comunicacional tiene relación 

directa con la dimensión didáctica a la que se adhiere, según el 

modelo educativo adoptado las interacciones e intervenciones 

provocarán un diálogo diferente entre los distintos actores. 

A continuación la figura 2 explicita los conceptos de cada una de 

las dimensiones comentadas. 

 

 

Figura 2 - Dimensiones de trabajo en investigación 
 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Los enfoques de evaluación de e-learning, sustentados en 

diferentes concepciones teóricas, epistemológicas y 

metodológicas, pueden ser referidos a diversos objetos de estudio. 

Así, empleando lineamientos de evaluación de proyectos o 

evaluación de innovaciones, se han podido encontrar trabajos de 

análisis realizados a las clases virtuales, a los recursos digitales 

empleados, a los formatos de comunicación utilizados, a la acción 

docente llevada a cabo, al proceso pedagógico evidenciado y al 

progreso del estudiante, entre otros objetos de estudio.  

Existe un considerable número de estudios efectuados sobre 

análisis de discurso en foros formativos en línea que incluyen 

variadas perspectivas, modelos y unidades de análisis. Las 

primeras investigaciones se caracterizan por analizar la 

comunicación por medio de datos cuantitativos, estudios 

posteriores se enfocan en el contenido de las interacciones 

investigando combinación de factores cognitivos, afectivos y 

socio-emocionales existentes en el discurso virtual educativo.  En 

particular pueden destacarse los trabajos de los siguientes autores: 

G. Erkens, G.Kanselaar, P. Kirschner, J.Janssen, J. Wiley, 

M.Linn, A.O’Donnell en los análisis de la participación de los 

alumnos en espacios virtuales.  

Entre los incipientes trabajos sobre evaluación de blogs pueden 

citarse: el trabajo de evaluación formal de blogs con contenidos 

académicos y de investigación en el área de Documentación 

realizado por Jiménez Hidalgo y Salvador Bruna (2007) [17];  la 

investigación cualitativa realizada a un grupo de alumnos en 

Turkía por Tekinarslan (2008) [23];  el estudio exploratorio con 

datos cualitativos y cuantitativos de Ellison y Wu (2008) [10]   

investigando las percepciones de los estudiantes; el análisis de los 

contenidos visuales y las personalizaciones de las plantillas 

efectuado por Scheidt y Wright (2004) [21]; la investigación 

realizada por Hou, Chang y Sung (2009) [16]  combinando 

análisis cualitativo y cuantitativo de contenido, análisis secuencial 

y de protocolo; el estudio cualitativo exploratorio realizado en 

Alemania por Bukvova, Kalb y Schoop (2010) [7]  para conocer 
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los patrones de comportamiento de los blogs;  la pesquisa 

efectuada por Halic et al (2010) [14]  que indaga sobre el impacto 

de uso del blog en el sentido de pertenencia de los estudiantes, en 

el aprendizaje percibido y la satisfacción del alumnos con 

respecto a ese aprendizaje; el análisis estadístico del cuestionario 

realizado a los alumnos del Magisterio de las Universidades de 

Granada y Jaén llevado a cabo por Lorenzo Delgado et al (2011) 

[20]; la exploración cualitativa y cuantitativa efectuada por 

Tramullas y Garrido (2011) [24] en la Universidad de Zaragoza 

con los estudiantes de biblioteconomía y ciencias de la 

información. En especial, el artículo de Sim y Hew (2010:158) 

[22]    realiza una compacta revisión de las investigaciones 

empíricas realizadas en blogs universitarios señalando que la 

mayoría de los estudios (77%) corresponden a casos de los 

Estados Unidos y del Reino Unido. 

También se  han encontrado algunos trabajos que hacen referencia 

al uso de portafolios y el desarrollo de competencias [1], [2], [3], 

[4], [5], [6], [12]. 

4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

4.1. Delimitación de la investigación 
El objetivo de analizar las metodologías de uso (estrategias 

didácticas e intervenciones) empleadas en los edublogs demandó 

inicialmente la formulación de preguntas que guiaron la 

evaluación en la búsqueda de los elementos que serían 

principalmente observados. 

Así, las preguntas principales del trabajo giran en torno a las 

siguientes inquietudes: 

• ¿Cuáles son las acciones y las propuestas formativas 

que con mayor frecuencia son llevadas a cabo por los 

profesores? 

• ¿Cuáles son las actividades que con más frecuencia son 

realizadas por los alumnos y de qué tipo son (grupales o 

individuales)? 

• ¿Qué tipo de recursos o herramientas de software son 

los más empleados en y con los edublogs? 

• ¿Cómo se realiza la comunicación entre los diferentes 

actores, en lo que respecta a cantidad y tipo de 

intervenciones? 

Respecto a la selección de los objetos de estudio, se definió optar 

por una muestra no probabilística o dirigida, en la búsqueda de 

detectar los casos más significativos, siendo una referencia 

fundamental considerar los expertos en la temática.  

Así, reconocidos académicos con importantes trayectorias en el 

estudio de la blogosfera, especialistas en uso de los edublogs, 

investigadores y profesores universitarios han sido los referentes 

considerados para efectuar los análisis de sus clases.  

Los expertos seleccionados fueron elegidos teniendo en cuenta los 

criterios de: 

• conocimiento y habilidades relevantes sobre la temática, 

ya sea producto de formación y/o experiencia dada por 

el tiempo que están trabajando con edublogs. También 

se consideró si forma parte de grupos de investigación y 

los trabajos presentados en la temática. 

• reconocimiento de pares, la selección fue efectuada 

teniendo en cuenta profesionales que forman parte de 

Comités Científicos de congresos relacionados con 

Tecnología Educativa, e-learning, Educación a 

Distancia  

En menor medida se emplearon para la selección enlaces 

referenciados por ellos mismos y directorios de blogs específicos.  

4.2. Abordaje metodológico del estudio 
El planteo de describir los usos de edublogs universitarios, 

implicó el empleo de una metodología de investigación especial y 

particular. Se trata de una metodología que agrega a la 

investigación analítica (proveniente de diferentes disciplinas, 

didáctica, comunicación, informática) otro tipo de investigación 

basada fundamentalmente en el formato de intercambio 

instruccional dado específicamente en esos espacios. 

Constituyó un desafío la búsqueda de un marco teórico que con 

sustento conceptual pueda ser adaptado y empleado a la propuesta 

de análisis pretendida. Dadas las condiciones comentadas, pareció 

pertinente recurrir a estudios de didáctica en áreas de 

conocimiento específicas, como el caso de la Didáctica de la 

Matemática, siendo los trabajos presentados por Godino y sus 

colaboradores, uno de los principales puntos teóricos de sustento. 

Sin embargo, al intentar emplear los principios teóricos y 

metodológicos fue necesario realizar adaptaciones, debido a la 

necesidad de contar específicamente con un modelo de actividad 

docente-discente en el empleo del edublog. 

El enfoque ontosemiótico (EOS) de Godino [13]  adopta 

supuestos antropológicos, ecológicos y sistémicos sobre las 

Matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje integrándolos de 

manera coherente mediante una ontología explícitamente definida 

y una interpretación de términos semióticos de los procesos de 

cognición e instrucción matemáticos. Así, este marco teórico 

consigue aunar variadas investigaciones en el campo de la 

Didáctica Matemática, proponiendo conceptos metodológicos y 

modelos teóricos que ayudan al análisis didáctico con una visión 

integradora. 

Por otra parte, el enfoque de Garrison [11] proporciona un 

adicional de análisis de las interacciones que se producen en estos 

espacios, por lo cual, sus ideas también son adaptadas y tenidas en 

cuenta en el momento de definir el Modelo de Evaluación 

propuesto. 

Cabe destacar que la selección teórica efectuada no ha sido por 

considerar insuficientes otras orientaciones teóricas existentes en 

el campo de la didáctica, ni tampoco por desconocimiento de 

trabajos realizados en la línea de análisis de las interacciones. La 

decisión de optar por este abordaje teórico, que aúna dos 

enfoques, se sustenta en la necesidad de observar una 

problemática compleja que requiere de variadas modelizaciones 

para ser estudiada. 

Se remarca que el rol como evaluador es considerado de actuación 

externa (no participante en el proceso educativo) y la propuesta de 

investigación es de tipo no experimental con diseño transaccional 

o transversal [15]. Es no experimental pues no se ha creado la 

situación ex profeso, los edublogs analizados corresponden a 

clases virtuales que han o están siendo efectuadas por diferentes 

docentes en forma regular. El diseño es transversal pues son 

observadas varias clases en un determinado momento abarcando 

un período de tiempo.  Es decir, no se efectúa un estudio 

longitudinal con muestras tomadas en diferentes períodos de 

tiempo. 

Se trata de una investigación descriptiva, pues procura identificar 

una variedad de formatos de uso de edublogs y es empírica ya que 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

343

examina el fenómeno en su entorno real, utilizando múltiples 

fuentes de datos.  

Cada blog es analizado como un caso diferente, donde las 

unidades de análisis del mismo están dadas por su estructura y sus 

narraciones. 

El estudio didáctico propuesto en este trabajo  reconoce la 

especificidad de un proceso instruccional como un hecho de 

carácter procesual, dinámico y multi-determinado que debe ser 

explorado cuidadosamente. Por tal motivo, la metodología de 

investigación adoptada es dividida en tres fases: 

• Fase de diseño: donde se elaboran los instrumentos de 

análisis empleados para identificar  las metodologías de uso 

existentes en los edublogs de formación universitaria. Según 

el marco teórico referencial adoptado sustentado en los 

enfoques ontosemiótico de Godino y de interacciones de 

Garrison, se especifican las categorías empleadas para 

efectuar el registro en las diferentes planillas (Ficha 1- 

Trayectoria Docente, Ficha 2- Trayectoria Discente, Ficha 3- 

Comunicaciones). [19].   

• Fase de recopilación de información: en esta etapa se 

efectúa el relevamiento de los posteos teniendo en cuenta las 

variables de investigación y los criterios definidos en el 

diseño. Esta fase de observación, transcripción de datos y 

tabulación, interactúa cíclicamente con la anterior, debido a 

que se revisan constantemente los instrumentos de 

evaluación. Se recogen los datos observados en cada 

edublogs, se ordenan y se sistematiza la información de las 

fichas.  

• Fase de análisis e interpretación: en esta fase se identifican 

elementos constitutivos realizándose una síntesis de casos y 

representaciones gráficas de procesos, de formas de trabajo y 

de comunicaciones. 

 

4.2.1. Fase de Recopilación de información  
“La recogida de información puede ser definida como el proceso 

organizado que se efectúa para obtener información a partir de 

fuentes múltiples, con el propósito de pasar de un nivel de 

conocimiento o de representación de una situación dada a otro 

nivel de conocimiento o de representación de la misma situación, 

en el marco de una acción deliberada, cuyos objetivos han sido 

claramente definidos y que proporciona garantías suficientes de 

validez” [8]. 

Cornejo puntualiza que la observación es el procedimiento más 

general para obtener datos en una investigación. Engloba todos 

aquellos procedimientos que utiliza el investigador para poder 

captar los sucesos que se producen ante él, sin recurrir al 

testimonio de los propios participantes. En la observación, el 

investigador se convierte en testigo directo, selecciona, reconoce y 

registra los datos que le interesan, sin intermediarios que pudieran 

distorsionar las observaciones. La situación de observación genera 

dos espacios bien diferenciados y dos tipos distintos de actividad: 

el espacio donde se produce la acción y el espacio desde el que se 

observa dicha acción; la actuación de los participantes implicados 

en la situación concreta y la actividad distanciada y analítica del 

observador, centrada únicamente en la clasificación y registro de 

las conductas que observa [9].  

En particular, la técnica de recogida de datos empleada para este 

estudio es basada fundamentalmente en las observaciones 

estructuradas de los espacios, trabajándose como un evaluador 

externo que no interactúa con el contexto a examinar. Este tipo de 

observación, donde se mira la historia escrita existente en el blog 

una vez realizada la clase,  tiene sustento en las observaciones de 

campo (interacciones observadas en páginas), en el estudio de 

documentos (exploración de contenidos) y en el análisis de 

conversaciones  (relato en aula). 

El proceso de observación llevado a cabo requirió una 

concentración selectiva y una importante atención con el objetivo 

de discriminar, codificar, traducir y razonar respecto de los 

diferentes formatos de uso existentes.  

Por lo tanto, la observación realizada es sistemática (registro 

continuado de conductas y esquema prefijado de observación), 

encubierta (los sujetos no saben que están siendo observados), no 

participante (acto de sentido único, situada en un específico 

momento y a lo largo del tiempo, persiguiendo detectar ciertos 

elementos visibles para el análisis del blog tomando una 

determinada cantidad de clases). 

Además, la observación es efectuada post-facto es decir no se 

realiza en el mismo momento que se están llevando a cabo las 

clases, como podría suceder con las observaciones áulicas 

presenciales. En tal sentido, puede asemejarse a la observación de 

clases presenciales grabadas. 

Primero cada blog es observado a nivel técnico, tomando los 

datos correspondientes a las características que identifican al 

objeto de estudio, datos básicos que permiten distinguir el espacio 

web en Internet. Para sistematizar el registro se capturaron 

pantallas identificadoras de cada uno de los blogs seleccionados. 

Luego cada edublog es observado de modo explícito en su 

totalidad, una navegación rápida en todo el sitio para identificar 

ciertos componentes o referencias que pueden ser útiles para el 

proceso de recogida de datos. Entre estos elementos los más 

destacados son los que tienen que ver con los datos 

proporcionados del docente, de los alumnos y de la materia. 

También se observan otros puntos como existencia de 

cronograma, planificación o formas de trabajo. Como agregado se 

recurre a observar primeras clases que pueden dar un panorama de 

cómo se efectúa el proceso instruccional. 

Finalmente, cada edublog es analizado teniendo en cuenta las 

categorías definidas en la etapa de diseño en las fichas 1: 

trayectoria docente, 2: trayectoria discente y 3: comunicaciones. 

En algunos casos particulares se recurre a efectuar una narración 

de los fenómenos observados y de los procesos efectuados. 

Para la elaboración de las fichas se identifican las unidades 

básicas de análisis, es decir los post teniendo en cuenta un rango 

de aproximadamente 10 (clases) consecutivas. A cada una de ellas 

se le asigna un número correlativo que permitirá su 

individualización. Se optó de esta forma en vez de un 

relevamiento de clases al azar, por creer que se tiene de esta forma 

un mejor panorama general, pues podía darse el caso de tomar 

todas las clases con la misma característica o finalidad. 

Los criterios operacionales específicos para obtener este rango de 

clases son totalmente aleatorios, aunque si los blogs ya tenían 

varios años de uso se seleccionaron las clases más actuales para el 

análisis.  

Si bien la recolección de datos en principio puede parecer de 

naturaleza cuantitativa (planillas de observación), basada en 

determinar cuáles, cuántos o con qué frecuencia ocurre un 

determinado fenómeno o suceso, se trata también de comprender 
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el proceso por el cual tienen lugar esos fenómenos haciéndose un 

análisis de casos de profundidad. Por lo que, el proceso de 

evaluación de los blogs y el análisis requerido adopta un enfoque 

de tipo mixto [15]  donde se emplean modalidades cuantitativas y 

cualitativas para categorizar las diferentes acciones y distinguir 

los variados tipos de intervenciones. 

4.2.2. Fase de Análisis y observación  
Para cada uno de los blogs estudiados se describirá la siguiente 

información que determina la caracterización del modelo 

didáctico observado: 

a) Tipo de blog: autoría individual o no (lo usa más de un 

docente); de teoría o práctica; del docente o de aula; 

mixto (los alumnos postean con los docentes). 

Identificación e Información: datos del curso, del 

docente, de los alumnos, guía de curso con objetivos, 

metodología y planificación general. 

b) Contenido de posteos: finalidad del mensaje o tipo de 

clase:  

• orientado a la presentación (focalizado en 

brindar información, exponer datos, ofrecer 

recursos de documentación): informativo, 

expositivo o reflexivo;  

• orientado a la asignación (la finalidad es 

transmitir consignas de trabajo): directivo o 

instructivo, cuestionador o problematizador / 

No existe asignación de tareas. 

c) Presentación de la información y recursos (formato 

del posteo): unidades pequeñas y fácilmente manejables 

con separadores de títulos y subtítulos, organización 

visual, diferentes lenguajes de representación de la 

información,  uso de multimedios, empleo de diferentes 

aplicaciones de la web para almacenaje de información 

o presentación de contenidos. 

d) Complementos de orientación: Navegación 

proporcionada (categorías, etiquetas, buscador, listas de 

interés).  Ofrece: buscador, calendario de actividades y 

fechas de interés, otros. Menú horizontal y menú lateral. 

e) Formato de intervención docente: organizador 

(planifica, introduce, resume, concluye), regulador 

(dirige, controla, motiva, evalúa), negociador (dialoga y 

problematiza). 

f) Tipo de comunicación o diálogo:  

• Direccionalidad: unidireccional (no hay diálogo);  

bidireccional (generalmente se responden los 

comentarios); interactiva (se observa cadenas de 

intervenciones dando lugar a un diálogo), 

multidireccional (dada entre varios actores y de 

varios tipos, se hace referencia a los posteos o 

comentarios de otros). 

• Los diálogos tratan: cuestiones personales, 

conocimientos (conceptos), habilidades 

(instrucciones) o valores.  

• Se usan otros servicios (correo, wiki, foros, otros) 

como medios de comunicación.  

• Observación de niveles de presencia e interacción 

(ficha comunicación). 

g) Proceso formativo del alumno: se observa reflexión, 

construcción, colaboración, negociación, discusión, 

desarrollo, explicación (muestra capacidades y 

conocimientos), demanda de información (pide 

información al profesor o a otros compañeros, muestra 

desorientación en cuanto a cómo realizar la tarea 

solicitada, manifiesta dudas conceptuales) / No se 

observa. 

h) Tipo de actividades: opcional u obligatoria; dirigida o 

libre; resultado (producto o proceso); individual o 

personalista, grupal o interpersonal; aplicaciones que se 

emplean; emplea diferentes estrategias de aprendizaje. 

i) Objetivos de actividades (objetivo instruccional):  

• Trabajo colaborativo e intercambio, relaciones 

sociales – Trabajo grupal (TG) 

• Interacción de alumno y contenidos, trabajo 

autónomo – Trabajo individual (TI) 

• Comunicación, expresión de ideas, representación, 

múltiples formatos de visualización 

(multisensorial)  - Expositivo Comentario (EC), 

Expositivo Monografía (EM), Expositivo Debate 

(ED) 

• Valoración, emisión de juicios  - Expositivo 

Comentario (EC), Expositivo Debate (ED) 

• Desarrollo de producto o concreción, creatividad e 

innovación – Diseño de Producto (DP)  

• Práctica tecnológica  - Asignación de tareas  

Instructivo básico o elaborado (I TIC)  

• Proceso cognitivo, reflexión, aprendizaje 

autónomo -  Exploratorio Búsqueda (EB), 

Exploratorio Análisis (EA), Exploratorio 

Investigación (EI), Exploratorio Entrevista (EE) 

j) Trabajo final: se visualiza, objetivos (ídem 

actividades). Personalista, individual, grupal o 

intergrupal. Se solicita: creación de blog, posteo, 

comentario en blog.  

5. Propuesta de formato visual 
Para finalizar la catalogación de cada uno de los blogs se propone 

efectuar la descripción sobre la forma de uso, formato de trabajo y 

comunicación existente por medio de representaciones gráficas. 

Surge entonces, como una propuesta de síntesis de casos el 

esquema visual de los diferentes escenarios de mediación 

didáctica observados. 

Gráfica de formas de uso: 

Se optó por describir mediante los siguientes objetos las 

diferentes formas de trabajo existentes en los blogs relevados. Se 

entiende por forma de uso al estilo de trabajo existente, dado 

principalmente por la relación del blog con otras herramientas de 

software y al vínculo entre los actores que lo emplean. 

Un detalle a tener en cuenta es que los grosores de las líneas 

referidas a acciones que relacionan elementos indican una mayor 
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o menor actividad llevada a cabo. Por ejemplo, si la línea violeta 

punteada es muy gruesa indica que existe una gran cantidad de 

comentarios de los alumnos. 

 

 

Figura 3 - Indicaciones de notación de los objetos en los 
gráficos 

Gráfica de formato de presentación del trabajo: 

Se emplea un diagrama de tipo radial para mostrar la relación 

entre los diferentes tipos de actividades que son sugeridas al 

alumno y se llevan a cabo por medio de posteos, realizando 

comentarios, usando el correo electrónico, por medio de otras 

formas de comunicación o no se especifica medio de entrega o la 

formalización de la actividad no es visible. 

Se emplean las abreviaturas: BC (Blog de clase o de aula), BG 

(blog grupal), BA (blog de alumno), TI (trabajo individual), TG 

(trabajo grupal). 

 

Gráfica de comunicación: 

La presencia del público o del docente vincula cantidad de 

comentarios realizados sobre cantidad total de comentarios. La 

presencia para grupos y alumnos se refiere a cantidad de grupos o 

alumnos que realizan comentarios sobre el total de grupos o 

alumnos existentes. 

El concepto de interacción se vincula a la cantidad de mensajes 

que se responden o se hacen referencia, ya sea de parte del 

público, de parte del docente, de por lo menos un grupo o de por 

lo menos un alumno. 

Por lo expuesto, en un blog de aula existe una baja interacción de 

alumnos (IA) cuando los estudiantes en forma individual postean 

sus ideas o suben sus comentarios sin existir un diálogo entre 

ellos (es decir sin responder o hacer referencia a lo posteado por 

otros). Por otro lado, se hablará de una moderada participación 

del docente (ID), cuando el profesor responde la mitad de las 

veces a las preguntas que le son solicitadas.  

Además, niveles de presencia de docente (PD) altos implican que 

el blog es un blog de cátedra donde el docente realiza comentarios 

activamente. Los niveles altos de presencia de alumnos (PA), 

implican que existe un importante trabajo individual y más del 

80% de los alumnos lo realizan. 

En el caso de solicitarse a los alumnos la elaboración de blogs,  se 

considera que la participación del alumno en el mismo es de 

100%, por tal motivo no será relevado ese dato como PA. Por otro 

lado en un blog grupal pueden existir posteos individuales y/o 

grupales y comentarios individuales y/o  grupales. Mientras que 

en un blog individual los posteos son individuales y los 

comentarios pueden ser individuales y/o grupales. 

Observaciones: 

Tanto los niveles de presencia como de interacción son valorados 

considerando algunas clases, es decir se toma una muestra. 

Todos los formatos de intervención (presencia e interacción) se 

observan con respecto al blog de cátedra. Si existe información se 

analizan también los blogs grupales, individuales e intervenciones 

entre ellos (pero en forma menos exhaustiva). 

Respecto a los diferentes niveles de intervención del público 

(presencia o interacción) se tendrán en cuenta particularmente los 

siguientes casos: 

• La presencia nula del público. Esta situación 

generalmente sucede porque el blog no habilita la 

intervención de personas externas, hecho que refleja un 

determinado tipo de estilo de trabajo y ciertas normas de 

seguridad definidas por el docente.  

• La intervención nula del público. Se trata del caso en 

donde sí existe intervención externa pero la misma se 

debe a spam. Esta situación se considera importante 

relevar debido a que refleja cierta ineficiencia respecto 

al uso funcional de la herramienta. 

Un nivel alto de interacción del docente puede ser observado en el 

caso que el profesor responde, en forma general a todo el grupo, 

una pregunta que fue efectuada en forma reiterada por varios 

alumnos. El otro caso de alta interacción del docente se considera 

cuando responde a cada uno de los alumnos o por lo menos al 

80% de los mismos. 

Al hablar de grupos (y de sus respectivos niveles de presencia e 

interacción) se refiere al análisis de las intervenciones de equipos 

de trabajo. La formación de los mismos está vinculada a las 

directivas que el docente establece respecto a estos tipos de 

trabajo colaborativos y cooperativos. Si el docente no trabaja con 

grupos esta categoría no será analizada. 

Para poder clasificar los distintos niveles de interacción entre 

grupos es necesario saber cuántos grupos existen y cuántos son 

los alumnos de inscriptos en la materia. Estos datos no siempre 

son conocidos. En los casos en que no se conoce esa información 

se deberá analizar con respecto a la cantidad de mensajes 

existentes en los comentarios y tomar esto como un porcentaje 

total de 100%. 

Se utiliza un gráfico de anillo seccionado para representar los 

diferentes tipos de comunicación observados, explicitando tanto 

las presencias docente (PD), alumno (PA), de grupo (PG) y del 

público (PP) como las  interacciones docente (ID), alumno (IA), 

de grupo (IG) y del público (IP).  

Inicialmente fue utilizada una tabla con los diferentes niveles 

empleados para analizar la presencia o la interacción existente de 

cada uno de los actores.  

Los diferentes niveles de presencia (cuando realiza un posteo)  e 

interacción (cuando responde a un comentario o posteo) tienen 
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una escala de 4 grados, presencia nula (sin puntos), mínima 

presencia (2 puntos), moderada presencia (3 puntos), alta 

presencia (4 puntos) e importante presencia (5 puntos).  

Así, para cada tabla, en una clase, sumando los resultados se 

tienen: cualidades interactivas bajas de 1-7 puntos, cualidades 

interactivas moderadas de 8-14 puntos o cualidades interactivas 

altas de 15 a 20 puntos.  

En algunos otros casos se efectuaron gráficos de porcentajes en 

donde se puede observar las puntuaciones de cada una de las 

variables, obtenidas en promedio según la cantidad de clases 

observadas.  

 

6. Dos ejemplos de casos de análisis 

6.1. Blog El aula virtual de Álgebra Lineal 
Dirección: http://algebra-lineal.blogspot.com/ 

Autor: María Inés Morales 

Gráfica de forma de uso: 

Blog de cátedra empleado solo por el docente. El modelo de 

presentación es reflexivo. Respecto a la asignación de tareas se 

trata de un modelo en algunos casos cuestionador y en otros 

problematizador. Se ha observado que emplea como repositorios a 

galeón, freewebs, scribd, youtube, espacio de matblab (para 

código), cartelera de anuncios, entre otros. Emplea webquest y 

exámenes de multiple choice. 

El docente interviene todo el tiempo en los comentarios, 

respondiendo a consultas o dando opiniones y material. Modelo 

negociador. 

En cuanto al proceso formativo del alumno, el espacio no está 

destinado para ver las actividades de los alumnos, por lo menos 

las de este cursado. Si bien en varios posteos la profesora hace 

referencia y muestra trabajos que realizaron alumnos en años 

anteriores.  

 

Figura 4 - Álgebra Lineal. Representación de forma de uso 

 

Gráfica de formato de presentación del trabajo: 

Se observa que los trabajos son individuales en su mayoría, 

emplean el blog de clase para comentarios (pero la mayoría no 

son de alumnos). El docente utiliza una gran cantidad de recursos 

como repositorios de imágenes, videos, presentaciones, 

documentos para comunicarse con el alumno. 

 

Figura 5  - Álgebra Lineal. Gráfico representativo de formato 
de trabajo 

 

Las actividades solicitadas por el docente son de tipo 

individuales. Primero plantea algunos ejemplos para que a partir 

de esas ideas los alumnos puedan reflexionar. 

Pueden verse los apuntes de ejercitación de cada una de las 

unidades y las guías de trabajos prácticos con problemas de 

aplicación y ejercicios  confeccionadas por cada unidad también. 

Se presentan autoevaluaciones tipo multiple choice de las distintas 

unidades con respuestas automáticas. 

El trabajo integrador con MatLab solicita que investiguen sobre 

los operadores, las expresiones booleanas y las estructuras de 

control; luego confeccionen un programa referido a la aplicación 

de transformaciones booleanas a figuras en el plano o espacio. 

Entrega en formato digital. No se visualiza este trabajo. 

 

Gráfica de comunicación: 

El diálogo es multidireccional, diferentes actores están presentes 

en los comentarios. En variadas ocasiones los comentarios son 

dados por personas ajenas al curso que comentan favorablemente 

sobre este espacio y/o solicitan algún tipo de información. En 

porcentaje son más este tipo de comentarios que los de los propios 

alumnos del curso. Por tal motivo la participación del público 

(PP) y la interacción con el público (IP) se destacan en el gráfico. 

 

Figura 6 - Blog Álgebra Lineal. Gráfico representativo de la 
comunicación existente 
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Se evidencia una cualidad interactiva muy baja dentro del blog 

puesto que la suma de los promedios de todas las presencias y las 

interacciones llega a un valor de dos. 

 

Figura 7 - Blog Álgebra Lineal. Gráfico de puntuaciones de 
comunicación 

 

6.2. Blog Documentados 
Dirección: http://documentados.wordpress.com/ 

Autor: José Luis Orihuela 

Gráfica de formas de uso: 

Blog de práctica del docente, autoría individual, con modelo de 

asignación de actividades tipo instructivo tecnológico. La 

intervención del docente es de tipo organizador y regulador. 

Emplea control y direccionamiento, escribe comentarios grupales 

e individuales. 

Uso de herramientas de comunicación complementarias: correo, 

wiki y rss por parte del docente. 

 

Figura 8 - Blog Documentados. Gráfico de forma de uso 

 

Gráfica de formato de presentación del trabajo: 

No se observa el proceso formativo llevado a cabo por el alumno 

ni en forma individual no grupal. Los estudiantes no comentas los 

procedimientos realizados y tampoco es factible verlo de alguna 

forma.  

Si bien se solicita la realización de blog grupales, los posteos de 

las actividades son individuales En este caso puede observarse 

que existe un gran número de posteos en los blogs grupales con 

trabajo es individual, un menor porcentaje de trabajos son 

grupales. También existe una gran presencia en los comentarios 

del blog de clase, pero son solo respondiendo a la consigna del 

docente de colocar el enlace de los posteos realizados. Se observa 

también el uso del correo y de la wiki para los alumnos. 

 

Figura 8 - Blog Documentados. Representación de formato 
presentación de trabajos 

 

Gráfica de comunicación: 

Generalmente es unidireccional, en ocasiones bidireccional. No se 

expresan cuestiones personales ni opiniones propias. 

Los comentarios se realizan con una narración simple en la cual 

cada alumno informa sobre la actividad efectuada (son empleados 

a modo de aviso para el docente). 

Navegando en los blogs grupales de los alumnos se observa 

escasa interacción dentro del grupo y en intergrupos. En ocasiones 

existe algún comentario valorativo donde se expresa el agrado por 

el post del compañero. Esta valoración personal no es 

fundamentada con ningún tipo de sustento teórico. 

El gráfico muestra que existe una importante presencia del 

alumno en el blog de clase (dada por los comentarios en donde se 

hace referencia a los posteos realizados en los blogs), pero con 

bajos niveles de interacción entre los alumnos. Se observa que 

existe una presencia docente e interacción docente baja. 

 

Figura 9 - Blog Documentados. Gráfico de comunicación 
existente 
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Se evidencia una cualidad interactiva baja dentro del blog puesto 

que la suma de las puntuaciones de los promedios de las 

presencias docente y alumno es menor que cinco y la suma de las 

puntuaciones de promedios de interacciones alumnos y docente  

es aproximadamente uno. 

 
Figura 9 - Blog Documentados. Gráfico de puntuaciones de 

comunicación 

 

7. CONCLUSIONES 
Hoy en día se le exige al docente universitario que abandone cada 

vez más su papel academicista y trabaje de una forma diferente, 

empleando variados recursos tecnológicos.  

La didáctica viene ayudando a pensar y explicar cómo ciertas 

actividades deben realizarse, cómo sería necesario planificar, 

enseñar y concretar la labor docente en estos nuevos escenarios. 

El objetivo nuevamente es tratar de direccionar las acciones hacia 

situaciones de enseñanza-aprendizaje que se puedan catalogar 

como buenas prácticas, logrando de esa forma el aprendizaje 

deseado en el estudiante. 

A pesar de la gran cantidad de trabajos e investigaciones 

realizadas en los últimos tiempos, existe aún un desconocimiento 

de las relaciones que se establecen entre los elementos que forman 

parte del acto didáctico mediatizado, debido principalmente a la 

complejidad dada por la cantidad y la variedad de variables 

intervinientes. 

Pero más allá de lo que las investigaciones y resultados digan, lo 

importante es que el docente pueda tener las herramientas 

necesarias para reflexionar sobre su propia labor docente, sobre su 

concepción de enseñanza y pueda adoptar una actitud flexible, 

crítica, reflexiva y analítica respecto a su propio quehacer. 

Por tal motivo, este trabajo pretende ayudar a reflexionar por 

medio de gráficos cómo los docentes trabajan en los blogs y cómo 

los alumnos interactúan con el docente a través de esta nueva 

herramienta. 

Realizando una interpretación de las síntesis de casos y de las 

gráficas puede concluirse que:  

De los 20 blogs el 75% corresponde a blogs individuales, es decir 

que solo son de autoría de un docente y él es el único que postea. 

El resto son de autorías mixtas, donde pueden postear otros 

docentes y alumnos. 

Respecto a los tipos de blogs considerando contenido el 65% 

corresponde a blogs de teoría y de práctica, el 25% a solo práctica 

y el 10% restante de teoría. 

Respecto a las tipos de posteos existe un alto predominio del texto 

en un 35%, un 45% emplea videos,  un 15% utiliza presentaciones 

y solo un 5% usa texto e imágenes en los posteos observados.  

De los 20 blogs, el 80% trabaja con blogs de alumnos,  5 de ellos 

con blogs de docentes, 1 con web del docente y  3 con sitios web 

de cátedra. 

Entre las herramientas más empleadas como medio 

complementario de comunicación en la cátedra o como servicio 

para que el alumno experimente en la práctica pueden citarse: 

youtube 40%,  wiki 30%,  repositorios varios para almacenar 

contenidos 25%, correo 20% y microblog y slideshare 15%. 

La comunicación observada en los comentarios de los blogs de 

cátedra es generalmente unidireccional, es decir no existe diálogo, 

solo la opinión o comentario realizado por un alumno, el docente 

o el público. 

Los alumnos generalmente no realizan comentarios, o por lo 

menos no lo hacen de forma espontánea si no se lo demanda el 

docente específicamente como una actividad que será evaluada. 

Esto hecho permite realizar el siguiente planteo, a pesar de los 

alumnos estar acostumbrados a actuar en redes sociales, compartir 

ideas con otros y expresar opiniones que pueden ser contrarias, en 

los blogs de aula parece ser que no se sienten con tanta libertad 

para expresar sus ideas. 

En muchas ocasiones se han visto comentarios donde: 

- Solo expresan en pocas líneas el acuerdo o desacuerdo con un 

tema en particular. 

-  Agradecen los contenidos posteados. 

- Explicitan los enlaces de las actividades realizadas en otros tipos 

de aplicaciones. 

- Exponen los enlaces de las actividades realizadas en los blogs 

grupales. 

Los mensajes en la mayoría de los casos son escuetos. La 

pregunta es si este hecho se evidencia por el formato actual 

ofrecido por los comentarios en la mayoría de los blogs, o si no lo 

hacen porque no se sienten con la suficiente seguridad o porque 

sienten no tener el suficiente bagaje conceptual como para 

efectuar intervenciones interesantes. 

Existe un caso particular, el blog de Álgebra Lineal, en donde el 

público parece estar más atraído con el material publicado por el 

docente que sus propios alumnos. Puede observarse que los 

comentarios son casi todos externos y la docente les contesta. 

Otro caso especial es el blog en donde por un problema existente 

en la cátedra los alumnos participan en la sección de comentarios 

dando sus opiniones, expresando sus desacuerdos con lo 

acontecido y muestran sus emociones. 

Existen cuatro blogs que no tienen comentarios de ningún tipo. 

No se tiene certeza si está deshabilitada la opción o es producto 

de la nula interacción grupal existente. 

En la mayoría de los blogs la cualidad interactiva (dada por los 

promedios de puntuaciones de presencias e interacciones) es baja. 

Solo en cuatro blogs la presencia es moderada, considerando el 

trabajo de los alumnos en los blogs personales que debieron 

realizar. 
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Este trabajo abre nuevas líneas de investigación sobre el 

desarrollo de implementaciones en línea, considerando a las 

herramientas web como instrumentos de comunicación e 

interacción fundamentales para establecer nuevas prácticas 

educativas.  

Pero más globalmente, este artículo pretende brindar un aporte de 

valor teórico a la didáctica del e-learning. Debido a que el análisis 

planeado puede ser utilizado con otras herramientas web. Así, 

independientemente de la tecnología utilizada como objeto de 

estudio (en este caso blogs) la investigación procura ofrecer un 

panorama de la enseñanza universitaria y su didáctica 

mediatizada. 

Cabe señalar que pesquisas de este tipo ameritan ser efectuadas 

pues estamos en los inicios de un nuevo paradigma de trabajo 

diferente, en donde es necesario continuar contribuyendo con 

aportes que estudien las implicaciones educativas en estos 

espacios instruccionales. 
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ABSTRACT 
This paper describes the design and development of a mobile 

service to make practical assessments of different topics of 

mathematics in order to improve the skills of students in middle-

higher education.  

This tool has the ability to create user accounts for participants, as 

well as the storage and retrieval of statistics about their practices 

with the purpose of give students a feedback of the subjects 

evaluated.  

The mobile application was developed natively for the Android 

platform because of the advantages offered by this technology 

such as access to platform resources in a straightforward manner, 

coupled with provided benefits by current complementary tools 

such as PHP, JSON, MySQL and WiFi wireless technology. 

RESUMEN 
Este trabajo describe el diseño y desarrollo de un servicio móvil 

para realizar evaluaciones prácticas de distintos tópicos de 

matemáticas con el fin de reforzar las habilidades de los 

estudiantes de educación media-superior. 

Esta herramienta cuenta con la capacidad de crear cuentas de 

usuarios para los participantes, así como el almacenamiento y 

recuperación de estadísticas respecto a sus prácticas realizadas 

con el fin de realizar una retroalimentación de los temas 

evaluados.  

Esta aplicación móvil fue desarrollada de forma nativa a la 

plataforma Android debido a los beneficios ofrecidos por ésta 

tales como el acceso a recursos de la plataforma de una forma 

directa, aunados a las ventajas que nos proporcionan herramientas 

complementarias de impacto actuales tales como PHP, JSON, 

MySQL y la tecnología inalámbrica WiFi. 

 

KEYWORDS 
Mathematics test, M-Service, Mobile App, WiFi Network 

INTRODUCCIÓN 
 

La enseñanza/aprendizaje de las matemáticas en México ha sido 

reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como 

uno de los principales problemas en la educación elemental, 

media y superior. 

Particularmente, una de las preocupaciones primordiales para las 

instituciones de educación media-superior de nuestro país son el 

desarrollo de habilidades para resolver problemas matemáticos; lo 

anterior debido a los resultados obtenidos en las pruebas 

ENLACE y EXANI las cuales se usan como parámetros del nivel 

de dominio que poseen los estudiantes en torno a la resolución de 

problemas y habilidad matemática. Como parte de los hechos de 

pruebas realizadas en 2010, se tiene que en habilidad matemática, 

40.6% de los estudiantes que tomaron este año la prueba se 

encuentran en el nivel insuficiente, 39.1% en el nivel elemental y 

el resto (20.4%) en los niveles bueno y excelente [1]. 

Considerando lo anterior, para realizar una mejora, el educador no 

solo debe justificar el modo de aprendizaje de los estudiantes con 

su presencia, sino debe justificar la evolución y retroalimentación 

en su aprendizaje. Así, un deber del profesor es el de tener que 

mejorar el modo de enseñanza o las herramientas si considera que 

son inadecuadas para utilizarlas en el proceso. 

Por otra parte, en el ámbito tecnológico se considera que el 

aprendizaje móvil representa una manera de direccionar nuestros 

problemas en la educación. Dispositivos tales como smartphones 

y tabletas habilitan la innovación y ayudan a estudiantes, 

profesores, y padres de los estudiantes a obtener acceso a 

contenido digital y asesoría personalizada. Los dispositivos 

móviles, usados en conjunto con conectividad inalámbrica 3G/4G, 

son herramientas esenciales para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes [2]. 

 [3] define un servicio móvil (m-service) como una aplicación que 

es accesible por clientes móviles a través de redes inalámbricas. 

Estos servicios prometen varios beneficios comparados con sus 

contrapartes que utilizan cables. Primero que todo, los servicios 

móviles caen en la categoría de acceso a servicios “en cualquier 

momento y en cualquier lugar”. Los usuarios no requieren estar 

sentados frente a sus computadoras de escritorio para dirigir sus 

actividades ya que las tecnologías inalámbricas (tales como WiFi, 

WiMax, CDMA, y HDSPA) proporcionan enormes beneficios al 

conectar usuarios locales a un proveedor de servicios. Estas son 

consideradas tecnologías de vanguardia al introducir conectividad 

e internet a áreas rurales [4]. 

Con respecto a las tecnologías de desarrollo, el uso de Android ha 

incrementado considerablemente desde sus inicios de explotación 

(2008) entre la comunidad académica debido a la amplia cantidad 

de aparatos móviles que ellos cubren. La plataforma Android es 

open-source (de fuente abierta) y el proceso para desarrollar 

aplicaciones es más amigable que las plataformas de la 

competencia. Adicionalmente la distribución de sus aplicaciones 

es más flexible en el desarrollo y en el acceso a los recursos del 

dispositivo [5]. 
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Respecto a metodologías de desarrollo de aplicaciones móviles, 

entre las que son consideradas de desarrollo ágil se encuentra D-

mobile [6], la cual fue concebida en un periodo de intenso 

crecimiento en el terreno de las aplicaciones móviles y que tiene 

como base otras soluciones bien conocidas y consolidadas tales 

como eXtreme Programming (XP), Crystal methodologies  y 

Rational Unified Process (RUP) [7]. 

Este trabajo, el cual es financiado por la Facultad de Matemáticas 

de la Universidad Autónoma de Yucatán, México como proyecto 

interno del Cuerpo Académico Ciencias de la Computación, 

Unidad Tizimín (CA-FMAT-92), describe una propuesta de 

fomento al desarrollo de la habilidad matemática con el diseño y 

desarrollo de una herramienta móvil cuya utilidad práctica 

presenta a los estudiantes de nivel medio superior una 

oportunidad para practicar ejercicios relacionados con temas 

diseñados por el instructor en el área de matemáticas. La 

aplicación ha sido diseñada de tal forma que sea adaptable a 

cualquier asignatura en el esquema del mapa curricular del 

bachillerato. Uno de nuestros principales objetivos es describir la 

inclusión de las tecnologías móviles como una alternativa 

tecnológica que está impactando actualmente en instituciones de 

educación media y educación superior, así como la forma que se 

pretende ponerla en marcha aprovechando las ventajas que nos 

proporcionan los smartphones y las redes inalámbricas. 

El trabajo se describe con la siguiente secuencia:  

Posterior a esta sección de introducción se tiene un apartado con 

la descripción y referencias del uso de tecnología móvil en la 

educación, en el cual hacemos especial indicación en la 

enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. A continuación se 

incluye una sección que describe el diseño y desarrollo del 

servicio móvil, parte medular de este trabajo. Posteriormente se 

describen los resultados obtenidos hasta ahora y algunas 

consideraciones adicionales para su implantación. Finalmente se 

describen las conclusiones y trabajos considerados a futuro. 

 

TECNOLOGÍA MÓVIL EN LA 
EDUCACIÓN 
 

Existen diversas aplicaciones móviles adoptadas por instituciones 

educativas alrededor del mundo. A continuación se describe una 

serie de éstas que han generado beneficios, o tienen el potencial 

de hacerlo, a mediano y largo plazo. 

[8] describe un estudio realizado para investigar si los PDAs 

pueden mejorar el conocimiento contextual clínico y 

farmacológico de los estudiantes y para identificar cuestiones 

asociadas con el uso de dichos dispositivos en experiencias 

clínicas de los estudiantes. Los estudiantes usando los PDAs 

demostraron un incremento moderado en sus calificaciones 

promedio y se encontró que su uso es benéfico en el aprendizaje 

en el área clínica. 

En [9] se describen los resultados preliminares de actividades 

realizadas usando smartphones y servicios móviles en aulas de 

clase en una universidad. El propósito del estudio es explorar e 

identificar qué contenidos y servicios podrían ser adecuados a los 

dispositivos móviles con el fin de apoyar el aprendizaje y la 

comunicación en el contexto de los estudios universitarios. En 

este estudio se percibe que los servicios  son útiles para el 

aprendizaje de los estudiantes y que las actitudes son más 

positivas si el instructor adapta el estilo pedagógico y material 

didáctico a los dispositivos para tomar ventaja de las capacidades 

distintivas de la multidifusión. 

[10] describe el desarrollo de una aplicación basada en servicios 

móviles de apoyo a la actividad tutorial para estudiantes 

universitarios considerando a la tutoría como un proceso de 

acompañamiento en su vida académica. El estudio describe como 

uno de los principales beneficios el hecho de analizar tendencias 

de los alumnos respecto a las problemáticas que presentan a lo 

largo de su trayectoria académica. 

En [11] se presenta una posible solución considerando tecnología 

móvil al problema del bajo rendimiento en el área de Matemáticas 

en el Caribe. En este estudio, aunque los resultados no revelan 

una gran diferencia entre el aprendizaje tradicional y el 

aprendizaje asistido por tecnología móvil, se genera un gran 

entusiasmo en los estudiantes al incorporar estas prácticas en 

beneficio de los mismos. 

 
Con esto, consideramos que la información disponible del trabajo 

con servicios móviles en el ámbito educativo proporciona las 

bases y la confianza para tener un panorama de éxito al crear 

entornos de este tipo. Es indudable que al principio no se tenga un 

clima favorable para realizar un proceso de sensibilización a sus 

integrantes pero las instituciones que han adoptado este tipo de 

tecnologías han facilitado el camino para poder seguir y mejorar 

sus pasos. 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO 
MÓVIL 
 

El diseño y desarrollo del servicio móvil se realizó considerando 

la metodología D-mobile [6] y utilizando adicionalmente un 

enfoque participativo parcial, esto es, involucrando hasta el 

momento solamente personal docente en las distintas fases. A 

continuación se describe las consideraciones de diseño e 

implementación del servicio.  

Usuarios de la herramienta 

El servicio está dirigido a dos tipos de usuarios: profesores 

(administrador) y estudiantes (usuarios). Para ello se decidió 

incluir en el sistema a dos actores diferentes para la gestión de 

interfaz con dichos usuarios: Administrador y Usuario. 

La necesidad de acceso a la información en cualquier momento y 

en cualquier lugar dentro de una institución desencadenó el 

diseño de ambos actores para ser usados en smartphones. Para un 

administrador es importante tener la capacidad de gestionar la 

información acerca de sus temas a evaluar de forma ordenada y 

eficiente. Para un usuario es importante la disponibilidad del 

servicio para poder realizar sus prácticas de evaluación y 

visualizar sus estadísticas con el fin de mejorar sus habilidades en 

los distintos temas. Básicamente si algún actor se encuentra 

ubicado en cualquier punto dentro de la institución, usando la red 

WiFi puede utilizar la aplicación, enviando las solicitudes al 

servicio móvil, el cual se encarga de enviar la respuesta apropiada 

al que lo solicita. 
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Funciones del servicio móvil 

Debido a que es una aplicación con fines de práctica, el servicio 

móvil únicamente considera control de acceso para el 

administrador. De este modo, el estudiante (usuario) únicamente 

podrá visualizar datos propios realizar sus prácticas de evaluación. 

Por su parte el administrador tendrá la responsabilidad de 

administrar usuarios, generar estadísticas y proporcionar soporte 

técnico a los usuarios del servicio móvil. En la figura 1 se 

visualizan los casos de uso para los actores administrador y 

usuario. 

 

Figura 1. Diagrama UML de casos de uso del servicio móvil 

A continuación se describen cada uno de los casos de uso que 

ofrece  el servicio móvil. En particular, para el Administrador son 

los siguientes: 

• Alta de temas y preguntas de las evaluaciones. En éste 

módulo del servicio se realiza el proceso de alta de los 

temas a evaluar y las preguntas relacionadas de los temas 

mencionados así como sus respectivas respuestas.  

• Modificación de preguntas de las evaluaciones. En éste 

módulo podrán realizarse modificaciones tanto de los 

enunciados de las preguntas así como de sus respectivas 

respuestas. 

• Cambio de contraseña del administrador. En éste 

módulo podrá realizarse el cambio de contraseña del 

administrador toda vez que se identifique con la 

contraseña actual. 

• Visualización de historial de todos los usuarios. Este 

módulo podrá consultar los accesos y estadísticas de 

todos los usuarios que han accedido al servicio respecto 

a sus prácticas en la aplicación. 

 

Asimismo, los módulos del usuario que ofrece  el servicio móvil 

son los siguientes: 

• Alta de usuarios. En este módulo del servicio se 

realizará el proceso de alta de un usuario nuevo para 

obtener el derecho de realizar sus prácticas.  

• Ver instrucciones. En éste módulo se podrá visualizar 

las instrucciones necesarias para realizar la práctica de 

evaluación. 

• Selección de tema y práctica. Módulo medular del 

servicio, en el cual el estudiante podrá realizar sus 

prácticas seleccionando previamente el tema que 

requiera. 

• Visualización de historial de usuario. Este módulo 

podrá consultar las estadísticas del usuario actualmente 

practicando. 

 

Uso de JSON en la implementación del servicio 

Debido a los requerimientos de envío de información a través de la 

red inalámbrica, los procesos en la aplicación servidor fueron 

desarrollados en el lenguaje PHP utilizando el formato JSON.  

JSON es abreviatura de JavaScript Object Notation, el cual es un 

formato simple, fácil de leer y de escribir por un amplio rango de 

lenguajes script y que puede representar datos anidados de forma 

estructurada [12]. Por ejemplo, si se quiere representar un 

conjunto de datos como el siguiente: 

• message 
—english: “sending data” 

—spanish: “enviando datos” 

En JSON, esto podría ser representado como sigue: 

 

{"message":{"english":" sending data","spanish": " 

enviando datos "}} 

El siguiente código PHP (denominado Consulta.php) obtiene los 

nombres e identificadores de los usuarios del servicio móvil y los 

codifica en el formato JSON para devolver a través de la red: 

 
<?php 

require_once __DIR__ . '/Coneccion.php'; 

$db = new DB_CONNECT(); 

$nombre=array(); 

$id=array(); 

$consulta=mysql_query("select * from usuario;"); 

if(mysql_num_rows($consulta)>0){ 

  while($Dat=mysql_fetch_array($consulta)){ 

 $nombre[]=$Dat["nombre"]; 

 $id[]=$Dat["idUser"]; 

  } 

 

  $out["nombre"]=$nombre; 

  $out["id"]=$id; 

  $js=json_encode($out); 

  echo $js; 

} 

?> 

Interfaces y desarrollo 

Las interfaces fueron desarrolladas con el kit de desarrollo 

Android que contempla el uso de XML [13].  Para la conexión 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

354

desde aplicaciones Android fue necesario otorgar permisos de 

acceso a internet en el archivo android.manifest del proyecto: 

 
<uses-permission 

    android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

Después de realizar una conexión al servidor de datos MySQL es 

necesario que el administrador (profesor) genere los temas y 

preguntas necesarias para que el usuario pueda realizar sus 

prácticas de evaluación. Para ello el módulo de alta de preguntas 

consta de la interfaz XML mostrada en la Figura 2, en la cual es 

posible describir cada una de las preguntas del tema seleccionado. 

 

Figura 2. Interfaz de alta de preguntas 

En la interfaz se pide adicionalmente la respuesta correcta así 

como tres respuestas incorrectas, las cuales saldrán en cada 

práctica en orden aleatorio. 

Como característica adicional de diseño se contempló definir un 

número mínimo de preguntas para cada tema, esto es, el 

administrador debe decidir cuantas preguntas contiene cada 

práctica de evaluación de un tema y configurarla en la aplicación 

para que dicha práctica pueda llevarse a cabo, ya que sin ésta no 

será posible iniciar. 

La figura 3 muestra la interfaz que se presenta a los usuarios 

posteriormente a su alta (o acceso) con el fin de iniciar una 

práctica de evaluación. Para iniciar dicha práctica se debe 

seleccionar su respectivo usuario o generar el alta (si es la primera 

vez que accede). 

 

Figura 3. Interfaz del inicio de práctica de evaluación 

La figura 4 muestra la interfaz que se presenta a los usuarios 

posteriormente a su alta (o acceso) con el fin de iniciar una 

práctica de evaluación. Para iniciar dicha práctica se debe 

seleccionar alguno de los temas definidos por el profesor. También 

en la misma interfaz se cuenta con opciones para visualizar 

instrucciones para realizar una práctica o ver el historial de datos 

del jugador actual. 

 

Figura 4. Interfaz de selección de tema de práctica 

Al seleccionar un tema específico se inicia la práctica de 

evaluación. Se genera una serie de preguntas con sus respectivas 

respuestas (una correcta y tres incorrectas) como se muestra en la 

figura 5. 
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Figura 5. Práctica de evaluación 

El listado de preguntas (y las respectivas respuestas de un tema 

particular) se obtienen del servidor vía llamada al script 

consultaPreguntas.php, el cual recupera las preguntas y las 

respectivas respuestas de un tema especificado desde la base de 

datos MySQL [14] localizada en un servidor http. En el siguiente 

fragmento de código se muestra el acceso a la base de datos, la 

recuperación de las preguntas y respuestas de cierto tema (variable 

$Tema) y su codificación en formato JSON: 

 

$consulta=mysql_query("select * from preguntas where 

tema='$Tema';"); 

if(mysql_num_rows($consulta)>0){ 

  while($Dat=mysql_fetch_array($consulta)){ 

 $pregunta[]=$Dat["pregunta"]; 

 $correcta[]=$Dat["correcta"]; 

 $incorrectauno[]=$Dat["incorrectaUno"]; 

 $incorrectados[]=$Dat["incorrectaDos"]; 

 $incorrectatres[]=$Dat["incorrectaTres"]; 

  } 

  $out["pregunta"]=$pregunta; 

  $out["correcta"]=$correcta;   

  $out["incorrectaUno"]=$incorrectauno; 

  $out["incorrectaDos"]=$incorrectados; 

  $out["incorrectaTres"]=$incorrectatres; 

  $js=json_encode($out); 

  echo $js; 

} 

 

El siguiente fragmento de código Android muestra la recuperación 

de los datos transmitidos a la aplicación desde el servidor para su 

manejo en las interfaces de la práctica (tal como el de la figura 5): 

String 

datos=conexion.executeHttpPost("consultasPreguntas.php", 

postValores); 

JSONObject ObJ=null; 

JSONArray Jpregunta = null, Jcorrecta = null, 

Jincorrectauno = null, Jincorrectados = null, 

Jincorrectatres = null; 

try { 

  ObJ=new JSONObject(datos); 

} catch (JSONException e) { 

  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error al leer   

el objeto json", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

  finish(); 

} 

try { 

  Jpregunta= ObJ.getJSONArray("pregunta"); 

  Jcorrecta= ObJ.getJSONArray("correcta"); 

  Jincorrectauno=ObJ.getJSONArray("incorrectaUno"); 

  Jincorrectados=ObJ.getJSONArray("incorrectaDos"); 

  Jincorrectatres=ObJ.getJSONArray("incorrectaTres"); 

} catch (JSONException e) { 

  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error al leer 

el Arreglo json", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

  finish(); 

} 

cont=Jpregunta.length(); 

if(Jpregunta.length()>0){ 

  preguntas=new String[Jpregunta.length()]; 

  correctas=new String [Jpregunta.length()]; 

  incorrectas1=new String [Jpregunta.length()]; 

  incorrectas2=new String [Jpregunta.length()]; 

  incorrectas3=new String [Jpregunta.length()]; 

  try { 

    for(int i=0; i<Jpregunta.length();i++){ 

      preguntas[i]=Jpregunta.get(i).toString(); 

      correctas[i]=Jcorrecta.get(i).toString(); 

      incorrectas1[i]=Jincorrectauno.get(i).toString(); 

      incorrectas2[i]=Jincorrectados.get(i).toString(); 

      incorrectas3[i]=Jincorrectatres.get(i).toString(); 

    }   

  } catch (JSONException e) { 

  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error al 

obtener los elementos, verifica tu conexion", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

  finish();} 

}else{ 

  Toast.makeText(getBaseContext(), "No existen 

preguntas", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

Como ya se mencionó anteriormente, cada usuario tendrá acceso a 

un apartado de estadísticas propias, la cual almacena un historial 

por cada práctica realizada. Cada una de las prácticas la 

consideramos una partida. Los resultados de ésta se almacenan en 

la relación denominada Partida, la cual tiene el esquema mostrado 

en la figura 6. De cada partida se considera su número (único), el 

identificador del usuario, el tema evaluado, así como el número de 

intento respecto a cierto tema y sus respectivos números de 

aciertos y errores. 

 

Figura 6. Esquema de la relación Partida 
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La idea de visualizar las estadísticas propias es tener un control de 

la mejora de habilidades en cada tópico. Para  el caso del 

administrador, éste tendrá privilegios de acceso a las estadísticas 

de todos los usuarios con el fin de visualizar la mejora de cada 

usuario y analizar las deficiencias del mismo en caso de que las 

hubiera para poder tomar las medidas pertinentes. 

RESULTADOS Y CONSIDERACIONES 
ADICIONALES 
Dado que el servicio móvil que describimos está en la etapa de 

pruebas finales hemos elegido a dos escuelas de nivel medio 

superior con características diferentes, esto debido a la suposición 

de una marcada diferencia de habilidades matemáticas. El primero 

es un colegio privado y el otro público. Actualmente se determinan 

los instrumentos adecuados así como el tamaño de muestra tanto 

para profesores y estudiantes para realizar tanto evaluaciones 

cualitativas y cuantitativas respecto a satisfacción y utilidad de la 

aplicación en su implantación definitiva. 

Entre las ventajas que consideramos proporcionará la implantación 

del servicio móvil se encuentran: 

• Recopilar información cuantitativa del usuario de forma 

oportuna para tomar medidas en caso de necesitarlas. 

• Concientizar al profesorado participante en la 

experiencia, sobre las ventajas de la telefonía móvil para 

ayudar al desarrollo de las tareas escolares de una forma 

más eficaz y eficiente. En [15] se considera que los 

profesores tienen cierto temor a quedarse desfasados si 

no aprenden a usar este tipo de aplicaciones, pues no 

tienen ninguna duda respecto a que el uso de los recursos 

tecnológicos es una gran ayuda profesional. 

Y entre las posibles desventajas de su implantación consideramos 

podríamos encontrar con una mínima parte de los usuarios: 

• Desinterés inicial por parte de profesores en el uso de las 

tecnologías móviles para la mejora de habilidades 

matemáticas de sus estudiantes. 

• Desinterés inicial por parte de los estudiantes en el uso 

de las tecnologías móviles para la mejora de sus 

habilidades matemáticas. 

Finalmente consideramos algunas acciones y actitudes necesarias 

para una exitosa implantación de éste servicio móvil en la 

institución: 

• Respuestas oportunas. El profesor debe poder responder 

oportunamente en caso de que el usuario no realice una 

mejora significativa en alguna habilidad evaluada. La 

respuesta del profesor debe incluir preferentemente 

alguna sugerencia personal y/o apoyo al estudiante. 

• Autocrítica. El estudiante debe tener autocrítica en caso 

de sentir que no está siendo lo suficientemente 

responsable en el uso de la herramienta, ya que no sería 

útil si únicamente se dedica a realizar evaluaciones en el 

servicio móvil sin tomar en cuenta la práctica que debe 

tomar fuera de la aplicación. Si se usa erróneamente 

podría causar el desinterés, tanto del profesor como del 

estudiante. 

• Retroalimentación confiable. No basta con generar las 

suficientes preguntas en la aplicación para la 

preparación del estudiante; el profesor debe dedicar 

tiempo al análisis de las estadísticas de sus alumnos y 

retroalimentarles con el fin de generar un clima de 

confianza con ellos, evitando que se sientan en un 

camino solitario y destacando sus logros y avances en 

los temas evaluados. 

 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
En este trabajo hemos descrito servicios móviles usados por 

organizaciones de diversas partes del mundo y presentado el 

diseño y desarrollo de un servicio móvil de apoyo a la mejora de 

habilidades matemáticas utilizando tecnología Android 

conjugadas con el uso de PHP, JSON y MySQL en una red WiFi. 

Esta aplicación es el punto intermedio en nuestra institución para 

evaluar tecnologías emergentes y concientizar a la comunidad de 

nuestra universidad y a la comunidad académica en general de los 

beneficios que nos aportan las tecnologías mencionadas en 

complemento con redes inalámbricas en nuestras actividades 

cotidianas. 

Consideramos que la contribución primaria de este trabajo se 

visualizará a corto plazo en el interés y mejora de las habilidades 

matemáticas de estudiantes de  instituciones de educación media 

superior de nuestra región inicialmente. Lo anterior no solamente 

pretende impactar en estudiantes sino en la forma en que los 

profesores imparten y evalúan los temas tratados. 

Como parte de trabajos futuros, es indudable que un plan de 

seguimiento y mejora continua es necesario para este servicio 

móvil, ya que no bastaría con describir el cómo funciona, sino  

también en un momento dado el para qué está sirviendo o si es de 

utilidad o no.   

Adicionalmente, tenemos en cuenta que este servicio móvil podría 

personalizarse para diferentes temáticas, por lo que otro trabajo a 

futuro será convertirla en una herramienta configurable  a otras 

áreas. 
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ABSTRACT 

This research intends to bring to the visually impaired community 

tools and methods more appropriated to technology and 

accessibility adoption. This work introduces also mechanisms that 

enable the interaction between visually impaired and people who 

do not have disabilities in their vision during the knowledge 

process. This research was based on the technology acceptance 

model Unified Theory of Technology Acceptance (UTAUT) and 

applied to students of distance course JOGAVOX (software for 

comprehensive educational development based on games). The 

results indicate that the information exchange and building a 

collaborative learning with the students characteristics mentioned 

above, present potential to invest in improving in this area. 

Among the possibilities are highlighted favoring the construction 

of knowledge; improving the learning of assistive technology; and 

acceptance and development of collaborative work. 

 

RESUMO 

Esta pesquisa se propõe a trazer para a comunidade de deficientes 

visuais ferramentas e métodos mais apropriados para a adoção de 

tecnologias e acessibilidade. Faz parte deste trabalho também 

introduzir mecanismos que viabilizem a interação entre 

deficientes visuais e pessoas que não apresentem deficiência em 

sua visão durante o processo de aprendizagem. Este estudo foi 

baseado no modelo de aceitação de tecnologia Teoria Unificada 

de Aceitação de Tecnologia (UTAUT) e aplicado junto aos alunos 

do curso a distância JOGAVOX (software para desenvolvimento 

educacional inclusivo baseado em jogos). Os resultados indicam 

que a troca de informação e a construção de um aprendizado 

colaborativo considerando as características dos alunos já 

mencionadas, apresentam potencialidades para investimento em 

desenvolvimento nessa área. Dentre as potencialidades são 

destacadas o favorecimento da construção de conhecimento; a 

melhoria do aprendizado de tecnologia assistiva; e a aceitação de 

desenvolvimento de trabalhos colaborativos.  

 

 

 

 

Termo Geral 
Measurement, Reliability, Human Factors 

Palavra-Chave 

Tecnologia Assistiva, Modelo TAM-UTAUT, Colaboração, 

Deficientes Visuais. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que 

23,9 % da população possui algum tipo de deficiência [22], sendo 

que a deficiência visual ainda representa a maioria. Em 

decorrência dos altos índices foi constatado o crescimento das 

políticas educacionais voltadas para a inclusão de pessoas com 

deficiência no âmbito das escolas. Este movimento não implica 

apenas na adoção de paradigmas de educação inclusiva para estes 

indivíduos, mas também numa vasta implantação de salas de 

recursos multifuncionais para prover infraestrutura e suporte de 

Tecnologia da Informação Assistiva [18] ao atendimento 

educacional especializado (AEE).  

No Brasil ainda existe pouca discussão sobre o tema tecnologia 

assistiva. Junto a isto, a falta de informação sobre o tema e a 

escassez de estudos tornam ainda mais difícil a construção de 

políticas públicas e de projetos adequados para esta área [21, 18]. 

Segundo Cook [8] a tecnologia assistiva é definida como um 

conjunto de serviços, estratégias e práticas para minimizar os 

problemas encontrados pelos indivíduos deficientes. Muitos 

estudos defendem que a tecnologia de informação assistiva está 

relacionada com os processos que favorecem, compensam, 

potencializam ou auxiliam, inclusive na escola, as habilidades ou 

funções das pessoas comprometidas pela deficiência, geralmente 

relacionadas às funções motoras, visuais, auditivas e 

comunicativas [18, 5]. A busca por mecanismos dedicados em 

facilitar o uso deste tipo de tecnologia poderia fomentar o uso de 

ambientes virtuais de aprendizagem para facilitar a transferência 

de conhecimento entre estes indivíduos. 

Pesquisas mostram que a utilização de métodos de aprendizagem 

colaborativa pode ser considerada como uma das abordagens 

pedagógicas que mais favorece a interação entre os alunos e 

professores, com a intenção de adquirir conhecimento sobre um 

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. 

XXXXXXXXXXXXX – As informações serão preenchidas no proceso de 

edição dos Anais. 
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objeto e compartilhá-lo entre e seus pares [7]. No entanto, o uso 

de ferramentas tecnológicas por parte dos educadores ainda é 

considerado um fator crítico e afeta a disseminação de tecnologias 

e seu processo de aprendizagem. As variáveis que representam as 

tecnologias utilizadas e a facilidade de uso das tecnologias pelos 

educadores ainda são barreiras a serem avançadas no ensino [21]. 

Acredita-se que aliar o uso de tecnologia assistiva para promover 

autonomia e independência dos estudantes com deficiência em 

classes comuns pode beneficiar estes indivíduos, tornando 

possível o exercício da aprendizagem colaborativa nos ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

Tendo em vista a necessidade de trazer para a comunidade de 

deficientes visuais ferramentas e métodos mais apropriados para a 

adoção de tecnologias e acessibilidade, este trabalho propõe a 

investigação, a partir do modelo de aceitação de tecnologia 

UTAUT [21] - evolução do modelo americano TAM [11], a 

possibilidade de sua adaptação à avaliação da aprendizagem 

virtual colaborativa de deficientes visuais. A hipótese que se 

deseja validar com esta pesquisa diz que se houver um ambiente 

virtual de aprendizagem colaborativa preparado para as limitações 

de deficientes visuais; então será possível observar a adoção da 

tecnologia pelos deficientes e não deficientes, e se este ambiente 

contribuiu para o aprendizado dos envolvidos. 

Os alunos alvo deste trabalho fizeram parte do curso piloto de 

tecnologia assistiva, no módulo de criação de jogos inclusivos, 

com o software JOGAVOX [9, 4], através da plataforma open-

source MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) um software livre, de apoio à aprendizagem, 

executado num ambiente virtual. Como objetivo específico a ser 

alcançado neste trabalho, destaca-se a avaliação da percepção dos 

respondentes, a partir do modelo UTAUT, a fim de identificar se a 

adoção de tecnologia, juntamente com fatores colaborativos pode 

contribuir para o aprendizado do software. 

Na próxima seção é apresentada, a evolução parcimoniosa do 

modelo TAM e sua evolução até atingir ao modelo aplicado na 

pesquisa. Na seção 3 serão exploradas algumas pesquisas 

empíricas que verificaram a adoção de tecnologia através deste 

modelo. Na quarta seção é definida a aprendizagem colaborativa 

apoiando o uso de ferramentas tecnológicas; enquanto que na 

quinta seção é apresentada a metodologia de pesquisa utilizada, 

destacando o universo estudado. Por fim, na sexta são 

apresentados os resultados com a pesquisa, e a seção de conclusão 

do artigo onde destacam-se os resultados obtidos e trabalhos 

futuros. 

2. TAM – TECHNOLOGY ACCEPTANCE 
MODEL 
O Modelo de Aceitação da Tecnologia (Technology Acceptance 

Model - TAM)[11] tem sido amplamente utilizado pelos 

pesquisadores a fim de melhor entender os fatores que envolvem a 

adoção e a utilização de uma tecnologia em determinado 

ambiente, modelando a aceitação e utilização de ferramentas 

tecnológicas. O TAM baseia-se em estudos na área de “Theory of 

Reasoned Action” (TRA) [20], cujo objetivo é tentar prever o 

comportamento social dos indivíduos a partir de suas atitudes e 

intenções. 

O modelo TAM cria uma relação entre as crenças, atitudes, 

intenções e comportamento que antecedem a aceitação do usuário 

a respeito do uso de uma tecnologia. 

Nos estudos de Davis [10], o autor desprezou o componente 

normativo do modelo Fishbein, e propôs dois constructos para 

representar as percepções que influenciam o uso de um sistema de 

informações. Assim, no modelo proposto por Davis, o 

componente atitudinal é formado a partir de duas variáveis: 

• PU (perceived usefulness) - utilidade percebida, ou seja, “grau 

em que um indivíduo acredita que utilizar um sistema 

particular melhoraria o seu desempenho no trabalho”. 

• PEOU (perceived ease-of-use) - facilidade de uso percebida, 

ou seja, “grau em que um indivíduo acredita que utilizar um 

sistema particular seja livre de esforço físico ou mental”. 

• A (atitude de uso): sentimentos positivos ou negativos com 

relação a uma ação. Por exemplo, usar algum sistema. 

• BI (intenção de uso): comportamento do indivíduo. 

Fishbein e Ajzen [20] sugeriam, em seu trabalho, que os 

constructos representativos do componente atitudinal fossem 

levantados a partir da elaboração de uma pesquisa qualitativa 

focando o objeto em estudo.  

A partir deste modelo (Figura 1), Davis, investiga a influência de 

variáveis externas na percepção da facilidade de uso (PEOU) e na 

PU (utilidade percebida). E que o uso de sistemas podem 

influenciar, diretamente, a intenção de uso (BI), e que estas 

recebem influência de variáveis afetivas (A). Neste contexto o 

autor indica uma influência para melhorar o rendimento deste 

indivíduo no uso de tecnologias de informação. Parece consistente 

que a dificuldade em usar um artefato deva influenciar mais 

àqueles que ainda não sabem usá-lo. 

 

 

Figura 1: TAM: Modelo Parcimonioso de Intenção de Uso [10] 

Mesmo assim, neste modelo, percebe-se a influência que a 

percepção da facilidade de uso exerce sobre a percepção da 

utilidade da tecnologia. Assim, caso o usuário tenha dificuldades 

em utilizar a tecnologia, ele tenta negar sua utilidade prática. Em 

outra fase de seu estudo, [20] redefine o modelo, criando o TAM2 

e TAM3 a fim de estudar melhor as relações entre facilidade de 

uso e utilidade percebida. Há, no entanto, um modelo proposto em 

Venkatesh e Davis [32] que incorpora novos constructos e que 

também foi denominado TAM2 e será objeto de análise na última 

seção deste capítulo. 

2.1 Modelo TAM2 
 

O TAM2[32] é uma extensão do TAM e explica a utilidade 

percebida e a intenção de uso, em termos de influência social e 

processos cognitivos. Em TAM2, a realidade que o modelo 

descreve é muito mais complexa envolve vários outros fatores que 

afetam direta ou indiretamente a aceitação do usuário. Por 

exemplo, Venkatesh e Davis [32] investigam que a utilidade 
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percebida possa ser afetada por “normas subjetivas, relevância da 

tarefa e demonstrabilidade de resultados”; enquanto que 

Venkatesh [34] vincula a percepção de facilidade de uso a “auto-

eficácia computacional, percepções de controle externo (locus de 

controle externo) e ansiedade computacional”. 

2.2 Modelo TAM3 
TAM3 [33] se apresenta como uma extensão dos modelos TAM2 

e investiga a facilidade de uso percebida (PEOU) e que esta está 

determinada por algumas variáveis. Estas variáveis são 

apresentadas como “ansiedade frente a tecnologia, prazer em usar 

a tecnologia, habilidade de usar a tecnologia, a percepção e 

aceitação da tecnologia e o nível real de esforço requerido para 

executar as tarefas”. Estas variáveis podem influenciar a intenção 

de uso ou estimular o uso com mais frequência com menos 

barreiras de acesso. 

2.3 Teoria unificada de aceitação da tecnologia   
Venkatesh [34] apresenta a Teoria Unificada de Aceitação de 

Tecnologia (UTAUT), para integrar varáveis que foram 

identificadas ao longo do tempo para integrar o modelo. O autor 

apresenta quatro novas variáveis. São elas: desempenho esperado 

do indivíduo, esforço esperado, a influência social e a facilidade 

das condições existentes para a adoção de um sistema. Para o 

autor, estas variáveis influenciam diretamente a intenção de uso e 

suas influências quanto a forma voluntária que o indivíduo pode 

identificar ao longo do tempo. Consideramos as varáveis e 

destacamos: o esforço esperado, as condições de facilidades - 

adequada ao uso do sistema; desempenho esperado - onde o 

indivíduo crê que o sistema vai ajudá-lo a melhorar seu 

desempenho no trabalho e a influência social - que influencia sua 

decisão a respeito do uso do sistema.  

 

Figura 2: Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia. 
Fonte: Adaptado Venkatesh et al. [34]. 

Dessa forma, Venkatesh et al. [34] realizaram uma comparação 

empírica com os oito modelos, conduzindo um estudo 

longitudinal com indivíduos de quatro organizações que estavam 

introduzindo uma nova tecnologia em seu ambiente de trabalho. 

Esta teoria gerou um novo modelo integrado, que apresenta quatro 

construtos determinantes da intenção e uso da TI e quatro 

moderadores (Figura 2). 

Várias pesquisas têm tentado validar o modelo TAM e perceber a 

existência de variáveis antecedentes que alterem de alguma forma 

as premissas do modelo. Citaremos, a seguir, algumas destas 

pesquisas.  

2.3 Estudos empíricos utilizando o Modelo 
TAM 
Desde 1986 o Modelo TAM tem sido aplicado na investigação do 

comportamento dos usuários com relação ao uso de tecnologias. 

Alguns trabalhos como Silva e Dias [29], Dias [14] e Dias, 

Mariano e Vasques [13] se dedicaram em investigar aspectos 

subjetivos deste uso, onde Silva e Dias [29] verificaram que 

apesar de o sistema avaliado estar em uso há mais de três meses, a 

influência das normas subjetivas ainda se mostrou bastante forte. 

Nos trabalhos anteriormente destacados, observa-se a investigação 

do uso de tecnologias em ambientes e por usuários que não 

exigem o uso de tecnologias de informação assistiva. Na verdade, 

Nascimento [25] destaca que “estudos sobre o uso de tecnologia 

assistiva para pessoas com deficiência não são incomuns, o que 

pode ser considerado mais raro, são trabalhos que relacionam a 

utilização de tecnologia da informação assistiva a modelos de 

adoção de tecnologia, tais como TAM”. Embora sejam poucos, a 

literatura destaca trabalhos que conectam o estudo de tecnologia 

assistiva com modelo de adoção de tecnologia como [15] e [25].  

SOTO [30] discute a aplicação do modelo TAM para identificar a 

adoção de um sistema dentro de organizações da América Latina, 

a pesquisa aplicada em 62 entrevistados, inclui aspectos de 

colaboração através do uso de ferramentas colaborativas. O uso da 

tecnologia foi voluntário e foram identificados aspectos de troca 

de conhecimento prévio entre os membros do grupo ocasionou o 

uso mais intendo do sistema.  

Em [15] é discutido um resumo dos principais fatores 

motivacionais que influenciam a adoção de tecnologia por 

deficientes visuais, usuários de Dosvox.  Dias [16] investigou a 

adoção de tecnologia para deficientes visuais, através do curso 

online de Dosvox, onde foram identificados que a influência de 

grupos de trabalho, no aprendizado de tecnologias assistivas pode 

melhorar o desempenho dos alunos de forma colaborativa. Os 

participantes deste trabalho definiram a tecnologia avaliada como 

fácil para quem esta aprendendo. Além disso, grande parte dos 

entrevistados deu peso maior ao fator utilidade percebida do que a 

pressão social e a facilidade de uso percebida. No entanto, parte 

dos entrevistados sinalizaram a falta de um ambiente próprio para 

a colaboração.  Já em [25] houve a preocupação de identificar os 

facilitadores para o uso de tecnologia assistiva em empresas, onde 

existem pessoas com deficiência visual. O diferencial do artigo em 

questão para os trabalhos citados que relacionam tecnologia 

assistiva com modelo de adoção de tecnologia está em pesquisar o 

quanto a tecnologia assistiva pode contribuir para o aprendizado 

colaborativo online entre deficientes visuais. Na seção a seguir é 

apresentado o domínio da aprendizagem colaborativa online. 

3. TECNOLOGIAS COLOBARATIVAS EM 
AMBIENTE ONLINE 
Segundo Moran [24], os indivíduos aprendem mais quando 

vivenciam, experimentam, sentem, relacionam, estabelecem 

vínculos, inteirando-se com novos contextos e vivendo novos 

desafios. Díaz [17] define a aprendizagem e trabalho colaborativo 

como: aquele onde os aprendizes trabalham em equipe 

desenvolvendo papéis que se relacionam, complementam diante 

de um objetivo comum. Em um estudo direcionado ao curso de 

pedagogia realizado em uma instituição de ensino na América 

Latina, através de pesquisas direcionadas, permitiu identificar 

alguns componentes essenciais de colaboração entre as interações 

dos membros do grupo. Este estudo, também, foi importante na 
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sua contribuição científica, pois explicitou o uso de variações de 

atividades, permitindo identificar elementos básicos, bem como 

indicadores sociais. 

3.1 Tecnologias colaborativas 
O conceito de colaboração implica em compartilhar tarefas e 

contribuições entre os usuários de um sistema. Segundo Pimentel 

[26] os sistemas colaborativos são fundamentados em três 

aspectos importantes, baseado no modelo 3C: comunicação; 

coordenação e colaboração.  

Segundo Brown [6] através de um estudo conduzido na Finlândia, 

entre 349 usuários de SMS (Serviço de Mensagens Curtas) e 447 

funcionários potenciais usuários de uma nova ferramenta de 

colaboração, para identificar o grau da aceitação e uso da 

tecnologia colaborativa. Para esta pesquisa foram considerados 

fatores que influenciam o uso de tecnologias colaborativas, como 

principais características destacam-se: da tecnologia colaborativa, 

do grupo e indivíduo, da tarefa e da situação (contexto). Estas 

características foram consideradas relevantes nos resultados, 

indicando que grupos que utilizam ferramentas colaborativas 

baseadas nos tipos de tecnologias, conhecimento prévio de tarefas 

dentro de contextos conhecidos podem produzir e transmitir 

conhecimento de forma mais eficiente entre os indivíduos e os 

grupos.  

Existem outros fatores importantes, porém neste trabalho o 

objetivo é identificar a percepção dos indivíduos usuários do 

ambiente virtual de aprendizagem, participantes do curso online, 

identifiquem a usabilidade, facilidade, a intenção de uso de 

ferramentas de tecnologia assistiva em ambientes online, apoiados 

por fatores de colaboração do indivíduo, com e sem deficiência, e 

o grupo.  

3.1.1. O impacto do TAM em Ambientes online  

Estudos mostram aspectos de tecnologias colaborativas para a 

adoção de sistemas apoiados por artefatos colaborativos [17]. 

Alguns fatores destacados pelo autor mostram características 

tecnológicas aplicadas em diferentes grupos que utilizam sistemas 

com diferentes percepções: presença social, infraestrutura de 

comunicação apoiado a colaboração entre os indivíduos; rapidez 

na comunicação gerada por tecnologias colaborativas e múltiplos 

canais de comunicação para agilizar as tarefas; fatores 

democráticos (gênero, idade etc) e a autoconfiança podem ajudar 

na interação do grupo e, não menos importante, a mobilidade.  

O presente trabalho não tem intenção de realizar um levantamento 

teórico sobre o tema aprendizagem colaborativa e adoção de 

tecnologia, mas sim realizar uma comparação entre os fatores que 

podem induzir o aprendizado dos indivíduos com ou sem 

deficiência visual em ambientes virtuais de aprendizagem, 

apoiados por elementos colaborativos. 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Esta pesquisa enfoca como os deficientes visuais em interação 

com pessoas de visão normal, reagem à adoção das ferramentas de 

tecnologia, mais especificamente quanto ao aprendizado do 

software JOGAVOX, na modalidade a distância, utilizando uma 

plataforma virtual de aprendizagem-AVA. Dessa forma, esta 

pesquisa se baseia em que se houver um ambiente virtual de 

aprendizagem colaborativa preparado para pessoas deficientes 

visuais, e a interação com pessoas com visão normal, então será 

possível observar a adoção da tecnologia em ambientes comuns e, 

se este ambiente contribuiu para o aprendizado dos envolvidos. 

Como consequência desta estrutura metodológica existe a 

necessidade de verificar a percepção dos respondentes da presente 

pesquisa, considerando se a colaboração pode contribuir para o 

aprendizado do software JOGAVOX na modalidade a distância. A 

contribuição da tecnologia tratada na pesquisa visa ser investigada 

por meio de uma plataforma virtual de aprendizagem colaborativa. 

O modelo de referência adotado pela pesquisa para validação da 

hipótese proposta foi o modelo TAM, especificamente, UTAUT 

(Figura 2). A condução da pesquisa ocorreu a partir de um survey 

baseado em questionário utilizado em pesquisas anteriores de 

Davis [10] e Venkatesh e Davis [32]. Este survey foi aplicado em 

uma amostra de alunos do curso do software JOGAVOX, baseado 

no Dosvox, na modalidade a distância, a fim de verificar as 

relações entre os fatores levantados na literatura. 

O JOGAVOX é um software para desenvolvimento educacional 

inclusivo, baseado em uma interação por teclado ou por um 

dispositivo de acionamento externo conectado por USB (p.ex. 

usando um microcontrolador Arduíno), com feedback por síntese 

de voz.  O JOGAVOX é parte integrante do sistema DOSVOX, 

sendo usado por milhares de pessoas, quase todas consumindo 

jogos prontos criados por alunos/professores, e distribuídos em 

um site específico. O jogo criado é essencialmente o percurso 

interativo sobre os nós de um grafo cujos nós (denominados aqui 

de lugares) que podem conter diversos tipos de informações 

multimídias inseridas num conjunto de slides sonoros [9].  Neste 

percurso do grafo, a escolha do caminho (arestas) de navegação é 

feita por uma lógica simples baseada nas respostas dadas por 

teclado ao fim da exibição de cada lugar. 

Os jogos mais simples são criados sem necessidade de 

conhecimento de programação, possivelmente por professores e 

alunos com deficiência visual1 sendo o conteúdo e lógica 

especificada através de roteiros textuais, do preenchimento de 

formulários interativos (Figura3). Os jogos mais complexos, 

possivelmente com interação entre vários jogadores pela Internet, 

utilizam pequenos scripts criados em uma linguagem de 

programação com comandos em português (Scriptvox).  O 

JOGAVOX vem sendo usado para implementar quizzes, histórias 

interativas, jogos de percurso e reconhecimento geográfico, jogos 

de fixação de conteúdo, jogos de RPG, jogos lúdicos e muitas 

outras categorias, ainda sem o olhar colaborativo.   

Uma vasta investigação sobre os muitos aspectos envolvidos na 

produção e uso de jogos com o JOGAVOX está em progresso. Os 

dados apresentados neste artigo se referem ao pré-teste conduzido 

em uma turma de uma instituição de ensino federal e serviram 

para apoiar o projeto de tecnologia assistiva que está em 

andamento. Este projeto está sendo oferecido em âmbito nacional 

para educadores da rede pública.  

A presente pesquisa foi composta por 32 alunos, onde 

aproximadamente 60% deles são deficientes visuais matriculados 

no curso JOGAVOX. Como afirmado por Fishbein [20], para 

aplicação correta de seu modelo comportamental com relação a 

                                                                 

1 Quantitativamente o maior número de autores hoje em dia é de 

professores com visão normal, mas podemos encontrar também 

alguns professores completamente cegos e alguns alunos de 

segundo grau. 
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determinado objeto, é necessário especificar um único artefato. A 

amostra foi organizada tendo como objeto de estudo um software 

de apoio a pessoas com deficiência visual na modalidade a 

distância, no ambiente virtual de aprendizagem, o JOGAVOX.  

 

 

Figura 3. Formulário e tela gráfica equivalente. 

A coleta de dados foi realizada considerando os seguintes grupos 

de informações: descrição dos respondentes (DR), adoção de 

tecnologia assistiva (TA) e aspectos referentes ao aprendizado 

colaborativo (AC). A coleta de dados ocorreu através de um 

questionário embasado no grupo de informações relatados acima, 

no Modelo TAM [32], e nos aspectos de colaboração [7]. Para a 

construção das questões envolvendo o modelo TAM, foram 

definidos 10 itens que cobriam as 3 variáveis apresentadas no 

modelo de referência da pesquisa, a saber: facilidade percebida, 

utilidade percebida e intenção de uso. As afirmativas apresentadas 

foram levantadas das pesquisas de Davis [10] e [32] e de 

Venkatesh [34] e Davis [30], e foi utilizada uma escala likert de 5 

níveis, variando de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 

totalmente). Já para a construção das questões de aprendizagem, 

foram usadas como base do questionário as questões defendidas 

por Campos et. al. [7] e as de colaboração foram baseadas em 

SOTO [30], onde foram considerados aspectos relacionadas a 

afetividade frente ao sistema, o  trabalho em equipe, experiência 

do trabalho em equipe e a eficácia com relação ao trabalho em 

equipe. A proposta de investigar, ainda que superficialmente, a 

aprendizagem colaborativa em ambiente virtual de aprendizagem 

embasada em tecnologia assistiva é de encontrar indícios que 

relacionem essas áreas de conhecimento. 

Uma base de dados foi montada a partir dos dados coletados. 

Estes dados foram inseridos no pacote estatístico onde as análises 

foram executadas. Primeiro, foram analisados os dados 

demográficos a fim de conhecer melhor o perfil da amostra. A 

seguir, foram realizadas análises das questões relacionadas ao 

modelo TAM-UTAUT e das questões que foram construídas para 

entender a percepção dos indivíduos com deficiência visual em 

relação à percepção de aprendizagem colaborativa em ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

Para cada grupo de informações dessa pesquisa - DR, TA e AC - 

os resultados foram obtidos através de um questionário 

respondido por uma amostra de 32 alunos, formada por homens e 

mulheres, onde 37% representa o segundo gênero, atuantes no 

curso piloto de aprendizagem do software JOGAVOX na 

plataforma MOODLE. O curso teve a participação de 98 alunos, 

mas apenas 32 destes aceitaram participar como respondentes da 

presente pesquisa.  

A análise descritiva dos respondentes (DR) da pesquisa mostra 

que 75% dos participantes possuem pós-graduação e todos os 

respondentes apresentam curso superior concluído. Os resultados 

de DR mostraram ainda que 72% dos respondentes utilizam 

algum software de acessibilidade para facilitar seu trabalho e dos 

60% de deficientes visuais que responderam à pesquisa, 79% 

deles utilizam um software de acessibilidade. Dentre os 

participantes, 72% deles não têm experiência em cursos a 

distância utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

Esses resultados mostram em linhas gerais que esta pesquisa foi 

aplicada em um ambiente composto em sua maioria por 

respondentes deficientes visuais com acesso aos softwares de 

acessibilidade, sem conhecimento prévio em AVA, e com 

formação superior. 

A fim de buscar a concordância e discordância relativas à adoção 

de tecnologia (TA) as seguintes perguntas foram feitas: a) Tenho 

intenção de utilizar a tecnologia; b) Estou entusiasmado para 

usar o sistema; c) A tecnologia será útil para minha vida; d) a 

interação com o sistema requer muito esforço mental; e) É fácil 

de usar; f) Consigo fazer o que desejo no sistema; g) Gostei do 

software JOGAVOX e usarei sempre; h) O sistema me deixou 

mais produtivo; i) o sistema atendeu as minhas expectativas; j) foi 

satisfatório aprender o JOGAVOX a distância. 

A proposta principal desta pesquisa é encontrar indícios sobre a 

adoção de tecnologia por deficientes e a melhoria do aprendizado 

de alunos deficientes ou não a partir de um ambiente que fomente 

o aprendizado colaborativo.  Alguns resultados que respaldam a 

hipótese da pesquisa foram alcançados por este trabalho. A 

pesquisa mostrou que aproximadamente 70% dos respondentes 

afirmaram que apresentam intenção em usar uma tecnologia 

assistiva. Desses 70%, 100% deles se apresentaram entusiasmados 

com o uso do JOGAVOX. A maior parte dos respondentes 

(aproximadamente 85%) acredita que a tecnologia tem grande 

utilidade em sua vida, o que mostra que investimentos nessa área, 

considerando especificamente os deficientes pode ter grande 

poder de retorno ao que for investido. 

Um dos fortes indícios sobre a melhoria do aprendizado dos 

respondentes é sobre a exigência mental para uso do JOGAVOX. 

Apenas 35% dos respondentes entenderam que a ferramenta exige 

muito esforço, e considerando esta resposta, entende-se que 

ambientes que exigem um esforço menor para seu uso, 

consequentemente tem fortes chances de melhorar o aprendizado 

dos envolvidos. A Figura 3 mostra a relação entre a empatia pelo 

uso do JOGAVOX e a produtividade dos respondentes tendo a 

ferramenta como suporte, que trata-se de mais um indício sobre 

resultados positivos a partir da adoção de tecnologia. A Figura 3 

mostra que 72% dos respondentes (atingiram índices 4 e 5 no 

gráfico azul) afirmam que gostam do software JOGAVOX e 90% 

afirmam que observaram um aumento de produção em seu 

trabalho com o apoio da ferramenta (índices 4 e 5 do gráfico 

vermelho). Ainda nesta figura, observa-se que 70% dos 

respondentes, entre deficientes visuais ou não, afirmam que houve 
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um aumento de sua produção e mostraram afinidade e desejo de 

continuar com o uso do JOGAVOX. 

 

Figura 4: Relação entre Empatia e Produtividade. 

Outro grupo de discussão trabalhado nesta pesquisa corresponde 

ao AC. Nele o objetivo é investigar a contribuição da colaboração 

no aprendizado em ambientes virtuais de deficientes visuais e não 

deficientes. Para este fim, foram questionados os seguintes itens 

com o objetivo de entender as impressões dos respondentes: a) 

Prefiro aprender individualmente do que em grupo; b) Após o 

curso, sinto-me capaz de trabalhar em equipe; c)  Desejo 

trabalhar em equipe e desenvolver jogos a distância; d) 

Trabalhar de forma colaborativa melhorou meu processo de 

aprendizagem; e) Já havia trabalho em equipe com este tipo de 

software; f) Já havia realizado um curso online prático em grupo; 

g) Você considerou o trabalho em equipe complicado; h) Para 

desenvolver o trabalho em equipe você precisou de ajuda do 

professor online; i) você acredita que o curso online desenvolvido 

de forma colaborativa melhora o processo de ensino e 

aprendizagem; j) você percebeu que seus colegas trabalharam de 

forma colaborativa; k) O grau de dificuldade enfrentado por você 

durante o curso. 

 

Figura 5: Métodos de aprendizagem. 

Na Figura 4 observa-se que não houve respondente afirmando 

dificuldade em trabalhar em equipe após o curso. Todos eles se 

mostraram ou indiferente (índice 3) ou concordando parcialmente 

ou totalmente (índices 4 e 5) com o trabalho em equipe. Essa 

constatação se mostra ainda mais válida para a contribuição dos 

indícios dessa pesquisa em promover a colaboração em AVA, já 

que alguns alunos afirmam que preferem aprender 

individualmente.  

Os resultados obtidos com relação aos indícios da colaboração na 

plataforma virtual de aprendizagem foram apresentados na Figura 

4. Ali mostra que um ambiente preparado para viabilizar a troca 

de informações e a colaboração entre os pares no processo de 

aprendizagem contribui para a formação de uma nova cultura 

entre os envolvidos. Para este caso, fala-se da Colaboração. O 

gráfico abaixo (Figura 6) contribui para o resultado da melhoria 

do aprendizado em um ambiente apoiado em aspectos 

colaborativos. Nele é destacado que apenas 12% dos respondentes 

relataram a necessidade de interação com o professor online. A 

troca entre os pares, em grande parte das atividades, foi suficiente 

para o seu cumprimento.  

 

 

Figura 6: Necessidade de interação online. 

O grupo de respondentes contribui com sua percepção com 

relação à interferência direta entre processo de ensino e 

aprendizagem com a colaboração. A Figura 6 mostra que mais de 

68% dos respondentes entendem que a colaboração é um 

elemento com alto impacto na aprendizagem. Desses 68%, mais 

de 63% são deficientes visuais. Com isso, levanta-se mais um 

indício que favorece a junção da colaboração com a aprendizagem 

seja ela de deficientes visuais ou não. Segundo os alunos com 

deficiência visual, a troca de experiências com alunos videntes 

apoia a aquisição de conhecimento desses alunos.  

 

Figura 7: Colaboração melhora o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Como resultado que mostra um apelo favorável à adoção de 

tecnologia com fundamentos de interação na colaboração por 

parte de deficientes e não deficientes também, a Figura 8 mostra 

um resumo que vale a pena ser discutido.  
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Figura 8: Gráfico sobre o desejo em trabalhar em equipe e 

desenvolver jogos a distância que promovam o aprendizado. 

Nela, 90% dos respondentes concordam em trabalhar em grupo e 

dedicar seu tempo na construção de jogos como o JOGAVOX a 

distância. Um forte resultado para este estudo é que ela mostra a 

mudança cultural dos indivíduos com relação ao trabalho em 

grupo. Alguns dos indivíduos acreditam no aprendizado 

individual (Figura 5), mas após o curso, entenderam que a troca 

de informação e a construção de um aprendizado em conjunto 

favorece tanto os que apresentam deficiência visual, quanto os 

demais. A Figura 7 mostra ainda, que estimular a aprendizagem a 

distância e mecanismos que a favoreça é um caminho a ser 

considerado no aprendizado, uma vez que os envolvidos nestas 

atividades, mesmo com pré-conceitos anteriores, percebem seus 

benefícios educacionais.   

6. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa alcançou seu objetivo de investigar a 

percepção dos respondentes, a partir do modelo UTAUT, a fim de 

identificar o quanto a colaboração pode contribuir com o 

aprendizado do software JOGAVOX na modalidade a distância 

por meio de um ambiente virtual de aprendizagem.  

Esses resultados estão diretamente associados ao fato de que as 

ferramentas de tecnologia assistiva como o JOGAVOX, podem 

ser oferecidas para o segmento de pessoas deficientes visuais, na 

modalidade a distância. Para isso, percebemos que há a 

necessidade, conforme Araújo [2] afirma, de um planejamento 

para a inserção de atividades colaborativas. Ao mesmo tempo, é 

importante não perder de vista a diferenciação existente entre o 

que seria “motivação autêntica”, originada de fatores intrínsecos 

ao indivíduo, e o mero condicionamento, estimulado por fatores 

extrínsecos e, portanto, gerador de comportamentos que não se 

manterão por si mesmos; caso a punição ou a recompensa a eles 

associadas sejam suprimidas [23]. 

Novos experimentos em andamento envolvem a criação de jogos 

interativos para jogadores remotos com JOGAVOX.  A ideia é 

que os problemas de acesso remoto e sincronização sejam todos 

suportados pela plataforma de desenvolvimento.  O jogo remoto, 

por sua vez, abre caminho para o desenvolvimento remoto 

colaborativo, envolvendo a agregação de novos lugares do jogo e 

novos scripts, construídos remotamente de forma colaborativa.  

Este tema envolve grande complexidade de desenvolvimento e 

traz a possibilidade de forte interação e criação coletiva.  As 

perspectivas que esta forma de trabalho abre são imensas, mas os 

desafios envolvidos transcendem as expectativas, especialmente 

quando consideramos a possibilidade de pessoas com deficiência 

visual com baixo pré-requisito técnico participarem de atividades 

juntamente com pessoas de visão normal.                                                                

Nesse caso, existe um consenso de que o ambiente virtual de 

aprendizado, produzido com métodos e estratégias para elucidar a 

aprendizagem colaborativa, para os deficientes visuais em cursos 

a distância, não é apenas uma mera ferramenta — ele é 

efetivamente a ferramenta que viabiliza o aprendizado, afirma [6]. 

Para dar continuidade à pesquisa, pretende-se replicá-la em uma 

amostra mais significativa, ou seja, no acompanhamento e 

avaliação de tecnologia assistiva.  Como o JOGAVOX pode ser 

uma plataforma de enorme utilidade, existe a intenção de migrar 

esta ferramenta para tablets e equipamentos móveis, ampliando 

ainda mais seu potencial de uso. 

Também pretendemos aplicar a pesquisa para outra amostra, com 

a ferramenta mais avançada, para um universo de 500 alunos, 

alguns deles deficientes visuais trabalhando com diversas 

ferramentas de tecnologia assistiva dentro de um ambiente virtual 

de aprendizagem, ao longo de oito meses. Este projeto foi criado a 

partir dos resultados percebidos do curso piloto TecnoAssist, e 

está sendo ofertado em todo território nacional para professores 

das redes públicas que trabalham com tecnologia assistiva. 

Como o JOGAVOX foi criado para permitir que professores 

cegos (ou não) pudessem criar jogos pedagógicos de 

complexidade relativamente pequena, mas com muitos elementos 

de multimídia embutidos para disseminação em suas salas de aula. 

Espera-se, por meio do JOGAVOX, continuar o desenvolvimento 

de novos jogos em áreas tão diversas como português, geografia, 

música, estudos de problemas brasileiros e muito outros – e 

espera-se alcançar aceitação na área de ensino fundamental e 

médio das escolas que atendem crianças com algum tipo de 

deficiência.   

Utilizar várias informações de múltiplos estudos, com várias 

interações para aprofundar o conhecimento. Pode permitir a 

geração de outros conhecimentos como a trajetória de uso de 

ferramentas, baseada na colaboração como a utilização de jogos 

em ambientes como: blog e wiki. Com isso, pretende-se inferir a 

utilização de atividades colaborativas, de forma planejada, a partir 

da análise dos resultados dessa pesquisa. Esta aplicação da 

pesquisa pode permitir a obtenção de resultados com maior 

validade estatística, como também identificar e confrontar os 

resultados da pesquisa atual com os desses novos estudos. Além 

da aplicação de um plano de avaliação do processo de 

aprendizagem colaborativa. 

 

7. AGRADECIMENTOS 
Nossos agradecimentos são destinados ao Ministério da Educação 

pelo patrocínio ao curso de Tecnologia Assistiva edição 2013 e 

2014, oferecido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no 

Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas 

Computacionais.  

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

365

8. REFERÊNCIAS 
[1] Alper, S.; Raharinirina, S. Assistive Technology for 

Individuals with Disabilities:  A Review and Synthesis of the 

Literature.  Journal of Special Education Technology, 2006. 

[2] Araujo, R. M. Ampliando a cultura de processos de software 

– um enfoque baseado em groupware e workflow. Tese 

(COPPE) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2000. 

[3] Bergamini, Cecília W. (1990).  Motivação: mitos, crenças e 

mal-entendidos. Revista de Administração de Empresas, São 

Paulo, v. 30, n. 2, p. 23-34, abr./jun.  

[4] Borges, J. ª. (1998). “Le Projet DOSVOX – Comment 

changer la vie de milliers d’aveugles brésiliens”, Disabled 

Magazine, UNESCO. 

[5] Borges, T.P. - Estudo de Caso – Produção de jogos 

pedagógicos com o sistema JOGAVOX por professores em 

classes inclusivas – monografia de especialização em 

Informática Educativa – PGTIAE – UFRJ – 2012. 

[6] Brown, S. A., Dennis a.L, Venkatesh Viswanath. Predicting 

Collaboration Technology Use: Integrating Technology 

Adoption and Collaboration Research. Journal of 

Management Information Systems / Fall 2010, Vol. 27, No. 

2, pp. 9–53.2010  

[7] Campos, F. C.A; Santoro, F.M.; Borges, R.S.; Santos, N. 

Cooperação e aprendizagem online. Rio de Janeiro. DP&A, 

2003 

[8] Cook, A.M.; Hussey, S.M. Assistive Technologies: 

Principles and Practice, Mosby-Year Book Inc., 1995, pp. 

493-498. 

[9] Cunha, E. E.  JOGAVOX: Ferramenta e Estratégias para 

Construção de Jogos Educacionais para Deficientes Visuais. 

Dissertação (Mestrado em Informática) – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática, Núcleo 

de Computação Eletrônica (2007).  

[10] Davis, F. D.; Bagozzi, R. P.; Warshaw, P. R., (1996). User 

acceptance of computer technology: a comparison of two 

theoretical models. Management Science, v. 35, n. 8, p. 982-

1003, 1989. Apud IGBARIA, Magid; PARASURAMAN, 

Saroj; BAROUDI, Jack J. A motivational model of 

microcomputer usage. Journal of Management Information 

Systems, v. 13, n. 1, p. 127-143. 

[11] Davis, F., (1986). A technology acceptance model for 

empirically testing new end user information systems: theory 

and results, tese de doutorado, MIT, Boston, MA. 

[12] Dias, Donaldo de S., (1998) Managers’ motivation for using 

information technology. Industrial Management & Data 

Systems, 7/8, p. 338-342. 

[13] Dias, Donaldo de S.; Mariano, Sandra R. H.; Vasques, 

Roberto P., (2002) Antecedents of Internet use among 

brazilian information systems students. Issues in Information 

Systems, IIS, Outubro. 

[14] Dias, Donaldo de S., (2000) Motivação e resistência ao uso 

da tecnologia da informação: um estudo entre gerentes. RAC, 

vol. 4, n. 2, Maio/Ago, p. 51-66. 

[15] Dias, A.F.S. Fatores motivacionais para a adoção de 

Tecnologia: um estudo de caso com portadores de deficiência 

visual no Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em 

Informática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2007. 

[16] Dias, A.F.S., França, J.B.; Borges, M.R.S., Silva, M.F. 

Tecnologia Assistiva e Aprendizagem Colaborativa: Um 

survey com deficientes visual em ambiente virtual de 

aprendizagem a partir do Modelo TAM,  Nuevas Ideas en 

Informática Educativa - TISE 2013, Porto Alegre – RS. 

[17] Díaz, D.O.; Pinto, E.H. Estudio sobre trabajo colaborativo de 

estudiantes de pedagogía en entornos virtuales. XVII 

Congreso Internacional de Informática Educativa, TISE 

2012. Chile 

[18] Filho, T. G. (2006): Revista da Educação Especial. Secretaria 

da Educação Especial. v.1, n.1 Brasília Secretaria de 

Educação Especial. 2005. 

[19] Fishbein, M., (1967). Attitude and the prediction of 

behavior, in FISHBEIN, M. (ed.) Readings in attitude theory 

and measurement. New York: Wiley. 

[20] Fishbein, M.; Ajzen, I., (1975) Belief, attitude, intention and 

behavior: An introduction to theory and research. Reading, 

MA: Addison-Wesley. 

[21] Garcia, J.C.D. Teófilo, A. Pesquisa Nacional de Tecnologia 

Assstiva. São Paulo: ITS BRASIL/MCTI-SECIS, 2012. 

[22] IBGE. Censo Demográfico 2012: características gerais da 

população, religião e pessoas com deficiência. Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística , 2012, Disponível em 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualização/periódicos/94/cd_2

010_religião_deficiencia.pdf Acesso em 8 agosto 2014. 

[23] Igbaria, Magid; Parasuraman, Saroj; Baroudi, Jack J., (1996). 

A motivational model of microcomputer usage. Journal of 

Management Information Systems, v. 13, n. 1, p. 127-143. 

[24] Moran, J.M. Ensino e Aprendizagem Inovadores com 

Tecnologia. Informática na Educação: Teoria & Prática/  

Programa  de  Pós-Graduação  em Informática  na Educação.  

– vol  3,  (set  2000)  -.-  Porto Alegre  :  UFRGS.  Programa 

de Pós-Graduação em Informática na Educação, 2000-v. pg 

137/144. 

[25] Nascimento, A. Dissertação de Mestrado da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo. Estudo de caso de 

facilitadores para o uso da tecnologia de Informação assistiva 

para pessoas com deficiência visual. 2012  

[26] Pimentel, M, Fuks., H. Sistemas Colaborativos. Rio de 

Janeiro - RJ: Elsevier-Campus-SBC, 2011.416 p.. ISBN 978-

85-352-4669-8. 

[27] Rodrigues,P. R.; ALVES, L.R.G. Tecnologia Assistiva –  

Revisão do Tema. Holos, 2013. 

[28] Santoro, F. M.; Borges, R.S.; Santos; Neide. Ambientes de 

Aprendizagem do Futuro:Teoria e Tecnologia par 

Cooperação. XIII Simpósio Brasileiro de Informática e 

Educação – SBIE 2002. 

[29] Silva, M. F., Dias D. S., (2004). Intenção de Uso de 

Tecnologia de Informação: um estudo sobre a influência do 

contexto social em uma empresa do setor acadêmico 

brasileiro, Anais do XXXIX CLADEA, República 

Dominicana. 
[30] Soto, D. A. L.  Extensión al modelo de aceptación de 

tecnologia TAM, para ser aplicada a sistemas colaborativos , 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

366

em el context de pequeñas y medianas empresas.Universidad 

de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Departamento de Ciencias de la computación, 2013. 

[31] Venkatesh, V.; Morris M. G.; Ackerman P., (2000) A 

Longitudinal Field Investigation of Gender Differences in 

Individual Technology Adoption Decision-making 

Processes. Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, vol.83, No. 1, Setember, pp. 33-60. 

[32] Venkatesh, V.; Davis, F.D. A Theoretical Extension of the 

Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field 

Studies. Management Science, v. 46, n. 2, 2000, p. 186-204. 

[33] Venkatesh, V., Bala, H. Technology acceptance model 3 and 

a research agenda on interventions. Decision Sciences 2008. 

[34] Venkatesh, V. et al. User Acceptance of Information 

Technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly, v. 27, 

n. 3, p. 425–478, 2003. 

 
 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

367

Heurísticas para avaliar a usabilidade de aplicações 
móveis: estudo de caso para aulas de campo em Geologia 

 

Larissa Castro Rocha 

Universidade Federal do Ceará 
MDCC, GREat 

Fortaleza/CE. Brasil 

larissarocha@great.ufc.br 

 

Rossana M. C. Andrade 

Universidade Federal do Ceará 
MDCC, GREat 

Fortaleza/CE. Brasil 
rossana@great.ufc.br 

 

Andréia Libório Sampaio 

Universidade Federal do Ceará 
Campus Quixadá 

Quixadá/CE. Brasil 

andreia.ufc@gmail.com
 

   

ABSTRACT 
To evaluate the usability of mobile applications is necessary to 

consider the peculiarities of these devices, such as mobility, 

hardware constraints and context of use. In order to improve the 

usability evaluations of these applications, existing techniques are 

adapted so that these characteristics are taken into account. This 

paper presents the results of a study conducted to identify works 

that adapted heuristics to evaluate mobile applications. Then, two 

sets of these heuristics are selected to evaluate a mobile 

application that assist classes of Geology, the Geomóvel, in order 

to identify their usability problems and analyze the results. 

RESUMO 
Para avaliar a usabilidade de aplicações móveis é necessário 

atentar para as particularidades desses dispositivos, como por 

exemplo, mobilidade, restrições de hardware e contexto de uso. A 

fim de melhorar as avaliações de usabilidade dessas aplicações, 

técnicas existentes são adaptadas de forma que essas 

características sejam levadas em consideração. Esse artigo 

apresenta os resultados de um estudo realizado para identificar 

trabalhos que adaptaram heurísticas para avaliar aplicações 

móveis. Em seguida, dois conjuntos dessas heurísticas são 

selecionados para avaliar uma aplicação móvel voltada para aulas 

de campo de Geologia, o Geomóvel, a fim de identificar seus 

problemas de usabilidade e analisar os resultados encontrados.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
D.2.2 [Software Engineering]: Design Tools and Techniques – 

user interfaces. 

H.1.2 [Models and Principles]: User/Machine Systems – Human 

factors, Human information processing. 

H.5.2 [Information Interfaces and Presentation]: User 

Interfaces – Evaluation/methodology, Input devices and 

strategies, Interaction styles, screen design. 

Termos Gerais 
Measurement, Design, Experimentation, Human 

Factors,Verification. 

Palavras Chaves 
avaliação heurística, usabilidade, aplicações móveis. 

1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento acelerado dos dispositivos móveis tem 

estimulado o crescimento de aplicações móveis, o que acaba 

influenciando na melhoria da mobilidade, praticidade e a 

capacidade dos usuários na utilização de serviços e aplicativos 

nesses dispositivos [3]. 

No desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, 

processos de verificação do software, além de ser planejado, tem 

que ser realizado em função da mobilidade e de outras limitações 

do ambiente onde está inserido. Sendo assim, mobilidade e 

limitações dos dispositivos, tais como pouca memória, baixo 

processamento, tela pequena, capacidade de armazenamento e 

consumo de energia, demandam uma adaptação no processo 

tradicional de teste de software [7,8]. 

Assim, considerando essas particularidades, as aplicações móveis 

devem ser fáceis de utilizar, elas devem ser flexíveis, possuir 

interfaces simples e intuitivas e permitir que o usuário adapte-se 

facilmente de acordo com o ambiente de uso. Assim, elas 

precisam ter boa usabilidade. 

Avaliar a usabilidade dessas aplicações é de grande importância 

para o desenvolvimento e aceitação das mesmas. Técnicas 

baseadas em inspeções tem se mostrado bastante vantajosas, uma 

vez que melhora a qualidade de uso dessas aplicações e possuem 

um baixo custo de aplicação. Uma pesquisa [4] revelou a 

utilização de métodos-base que foram adaptados para definição de 

novas propostas de avaliação da usabilidade de sistemas móveis. 

Dentre os métodos-bases escolhidos pelos trabalhos do 

mapeamento sistemático realizado, as Heurísticas de Nielsen 

seguem como as mais utilizadas.  

A Avaliação Heurística é uma técnica de inspeção, onde os 

avaliadores percorrem as interfaces dos sistemas durante um 

processo de interação, para identificar problemas de usabilidade. 

O avaliador é guiado por um conjunto de diretrizes com 

características desejáveis para uma boa interação e interface, 

chamadas Heurísticas [22,23,24].  

As heurísticas propostas por Nielsen são diretrizes genéricas, 

aplicáveis a quaisquer interfaces. Para melhorar o desempenho e 

os resultados da avaliação de usabilidade, pesquisadores utilizam 

esse método-base para adaptar as heurísticas para sistemas 

específicos, tornando a avaliação mais adequada a cada domínio 

de aplicação, a fim de realizar a Avaliação Heurística com mais 

eficiência e eficácia.  
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Este trabalho apresenta então uma revisão bibliográfica cujo 

objetivo é identificar trabalhos que adaptaram heurísticas para 

avaliar a usabilidade de aplicações móveis. A partir dos resultados 

dessa revisão, dois conjuntos de heurísticas são selecionados 

dentre as pesquisadas para avaliar uma aplicação móvel, o 

Geomóvel, brevemente descrito a seguir. 

O Geomóvel auxilia alunos do curso de Geologia durante aulas de 

campo, através da utilização de recursos embutidos nos 

dispositivos móveis, como bússola, acelerômetro, GPS, câmera e 

microfone [18]. O Geomóvel então é considerado uma aplicação 

que utilizatecnologias de aprendizagem auxiliadas por 

computação móvel, por exemplo, smatphones e tablets, durante o 

processo de aprendizagem (m-learning). 

Esse estudo de caso é realizado para avaliar a usabilidade do 

Geomóvel a fim de identificar problemas que precisam ser 

corrigidos para um melhor desempenho de uso da aplicação pelos 

alunos em suas aulas de campo. O estudo também busca apontar 

em quais telas e em quais diretrizes de usabilidade o sistema 

possui mais problemas e suas gravidades. 

A organização desse artigo é descrita a seguir. A seção 2 

apresenta os conceitos sobre usabilidade e sua avaliação em 

dispositivos móveis, apresentando os seus principais desafios. Na 

seção 3 é apresentada a técnica Avaliação Heurística, os desafios 

dessa técnica para avaliar a usabilidade de aplicações em 

dispositivos móveis e os trabalhos relacionados com o tema. A 

aplicação Geomóvel que é utilizada para o estudo de caso é 

apresentada na seção 4. O planejamento e a execução do estudo de 

caso são explicados na seção 5. Na seção 6 é feita a análise dos 

resultados do estudo de caso e, na seção 7, as considerações finais 

do trabalho são apresentadas.  

2. AVALIAÇÃO DA USABILIDADE 
A Interação Humano-Computador (IHC) é uma disciplina 

preocupada com o design de sistemas computacionais eficientes, 

seguros, funcionais e agradáveis aos usuários. Os estudos em IHC 

preocupam-se em entender como as pessoas utilizam os sistemas, 

de modo a desenhar interfaces que preencham melhor os objetivos 

e necessidades dos usuários [1].  

A interface está fortemente ligada com a interação, pois a 

interface determina as ações de interações possíveis. Quando 

definimos como a interação deve ocorrer estamos restringindo ou 

determinando algumas características da interface, e vice-versa. O 

contexto de uso influencia a forma como os usuários percebem e 

interpretam a interface, e também seus objetivos. 

O aperfeiçoamento da Interação Humano-Computador aumenta a 

qualidade de uso de sistemas. Isso torna-se uma vantagem 

competitiva e importante que agrega valor ao produto. Um dos 

critérios de qualidade de uso que respondem se as características 

da interação e interface são adequadas é a Usabilidade [1]. 

A Usabilidade está relacionada com a facilidade de aprendizado e 

uso da interface, bem como a satisfação do usuário em 

decorrência desse uso [22]. A norma ISO/IEC 9126 (1991) foi a 

primeira norma que definiu o termo usabilidade como sendo: 

“Um conjunto de atributos relacionados com o esforço 

necessário para o uso de um sistema interativo, e 

relacionados com a avaliação individual de tal uso por 

um conjunto específico de usuários.” 

Em 1998, a ISO 9241-11, define usabilidade como sendo: 

“O grau em que um produto é usado por usuários 

específicos para atingir objetivos específicos com 

eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso 

específico.” 

Para facilitar o entendimento deste segundo conceito, é importante 

esclarecer alguns termos. O usuário é a pessoa que interage com o 

produto; a eficácia é a precisão e completeza com que os usuários 

atingem objetivos específicos, acessando a informação correta ou 

gerando os resultados esperados; a eficiência é a precisão e 

completeza com que os usuários atingem seus objetivos, em 

relação à quantidade de recursos gastos; a satisfação é o conforto 

e aceitabilidade do produto, medidos por meio de métodos 

subjetivos ou objetivos; o contexto de uso está relacionado com 

usuários, tarefas, equipamentos, ambiente físico e social, no qual 

o produto é usado. 

Para avaliar a usabilidade de sistemas em geral, técnicas foram 

criadas para guiar os avaliadores durante a avaliação, a fim de 

maximizar a identificação dos problemas de usabilidade. 

Existem técnicas de inspeção e técnicas de observação [1]:  

• As técnicas de inspeção permitem ao avaliador investigar e 

identificar problemas de usabilidade nas soluções de 

interfaces dos sistemas e não envolve diretamente o usuário 

final. São métodos baseados em checklists e itens de 

verificações, eles podem ser utilizados em especificações de 

interfaces, protótipos ou sistemas completos. São exemplos de 

métodos desse tipo: Avaliação Heurística, Percurso Cognitivo, 

Inspeção Semiótica. 

• As técnicas de observação permitem ao avaliador analisar as 

interações dos usuários com o sistema enquanto realizam suas 

atividades. Essas técnicas permitem identificar problemas 

reais, uma vez que a avaliação está sendo feita observando os 

usuários reais utilizarem o sistema. São exemplos de métodos 

de observação: Teste de Usabilidade, Avaliação de 

Comunicabilidade, Prototipação.  

Para avaliar a usabilidade em dispositivos móveis é importante 

considerar os aspectos desafiadores de tais produtos. De acordo 

com [10] o projeto desses dispositivos são influenciados por 3 

aspectos principais: eles são usados nas mãos dos usuários, eles 

são operados de maneira sem fio, eles suportam a adição de novas 

aplicações e tem conexão com internet. 

Outros importantes aspectos a se considerar são [17]: eles têm 

tamanho de tela pequena, os botões dos dispositivos geralmente 

possuem mais de uma função e  capacidades de memória e 

processamento limitados. 

Outro desafio é o contexto de uso dos dispositivos móveis, pois 

ele não é bem definido. Depende de onde a interação é feita e 

como é feita. O usuário pode estar na fila de um banco, enquanto 

usa o dispositivo com uma mão, ou pode estar sentado no banco 

de uma praça usando o dispositivo com as duas mãos em modo 

paisagem, entre outros [14]. 

Em [29] foi proposto um modelo de qualidade para apoiar a 

avaliação da interação humano-computador em sistemas ubíquos, 

que tem como uma das características principais a sensibilidade 

ao contexto de uso. Este modelo consiste em características e 

subcaracterísticas que tem impacto na qualidade da interação do 

usuário com esses sistemas. Além do mapeamento sistemático que 

gerou esse modelo, medidas foram propostas para quantificar a 

avaliação da IHC em sistemas ubíquos. 

Portanto, para avaliar a usabilidade desses dispositivos é preciso 

considerar essas particularidades e adequar às técnicas já 

existentes. Este trabalho utilizará como base a técnica Avaliação 
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Heurística para avaliar a usabilidade de interfaces de dispositivos 

móveis. 

3. AVALIAÇÃO HEURÍSTICA EM 
DISPOSITIVOS MÓVEIS 

3.1 Avaliação Heurística 
Em 1990, Nielsen e Molich [25] propuseram a Avaliação 

Heurística, a fim de encontrar problemas de usabilidade durante o 

desenvolvimento de sistemas interativos. Essa técnica direciona os 

avaliadores a inspecionar, de forma sistemática, a interface dos 

sistemas de forma a identificar problemas que comprometam a 

boa usabilidade. O direcionamento é feito por diretrizes de 

usabilidade, chamadas por Nielsen de heurísticas, que descrevem 

recomendações para interfaces e interação [1]. 

Para a realização de uma avaliação com heurísticas, em 1993, 

Nielsen e Landauer [23], após a realização de um estudo para 

determinar o número de participantes ideal necessário para 

encontrar problemas de usabilidade com heurísticas, recomendam 

de três a cinco avaliadores, que podem identificar em torno de 

75% a 95% dos problemas, uma vez que cada avaliador pode 

encontrar em torno de 35% dos problemas; porém, esses números 

podem variar de acordo com a experiência de cada avaliador. Um 

avaliador sem expertise em usabilidade, em geral, identifica 22% 

dos problemas. Os avaliadores peritos em usabilidade identificam 

41%. No entanto, os avaliadores peritos em usabilidade e 

especializados em avaliação de interfaces identificam até 60% dos 

problemas [20]. 

É recomendado que  a  avaliação heurística ocorra em três 

estágios [1,27]: 

• Preparação (sessão breve e preliminar): nesse primeiro estágio 

são definidas e organizadas as telas que serão avaliadas e a 

lista de heurísticas a ser usada; em síntese, se diz aos 

avaliadores o que e como fazer. 

• Coleta de Dados e Interpretação (período de avaliação): cada 

avaliador, individualmente, inspeciona cada uma das telas 

com o intuito de identificar se as diretrizes estão sendo 

seguidas; caso alguma diretriz seja violada, então, é 

considerado um problema potencial na interface. Assim, o 

avaliador anota qual diretriz foi violada, em qual tela, em que 

local, qual a gravidade do problema e uma justificativa.  

• Consolidação dos resultados e Relato dos resultados (sessão 

de resultados): ao final das inspeções, todos os avaliadores se 

reúnem para discutir os resultados e apresentar um relatório 

consolidado único. 

Quando se escolhe heurísticas para realizar uma Avaliação 

Heurística, há duas principais alternativas: heurísticas genéricas e 

heurísticas específicas. As heurísticas específicas podem ser mais 

difíceis de entender e aplicar, mas elas podem detectar problemas 

de usabilidade relacionados ao domínio de aplicação. As 

heurísticas genéricas são geralmente mais fáceis de entender e 

aplicar, mas elas podem não identificar alguns problemas de 

usabilidade [13]. 

As heurísticas conhecidas como “As 10 heurísticas de Nielsen”, 

são genéricas. Elas são utilizadas muitas vezes como um método-

base para gerar heurísticas específicas para um determinado 

domínio de aplicação. 

Embora as heurísticas propostas por Nielsen e Molich sejam as 

precursoras, Moraes e Rosa [20] afirmam que existem, na 

literatura, diversas listas de heurísticas, princípios ou critérios 

ergonômicos que podem ser usados para esse tipo de avaliação. 

Apesar disso, geralmente, essas listas são genéricas e pouco 

especificas, sendo necessária uma adaptação para um resultado 

mais eficaz. 

3.2 Desafios da Avaliação Heurística em 
Dispositivos Móveis 
A Avaliação Heurística tem sido criticada por sua capacidade 

relativamente fraca para encontrar problemas de usabilidade e 

prever o seu alcance e gravidade real [26,6,11,16]. Muitas vezes, 

avaliadores experientes colocam-se na posição de um usuário  

inexperiente ou um usuário experiente. Na psicologia é uma 

opinião comum que a introspecção não é um método objetivo 

[31]. Isto sugere que os métodos de avaliação baseados na 

introspecção não são confiáveis.  

Um avaliador usando avaliação heurística, ou qualquer outro 

método de avaliação, tem que ter em mente os múltiplos fatores 

que podem afetar o resultado da avaliação. Em [32], o autor reúne 

os fatores que têm sido mostrados para afetar os resultados da 

avaliação heurística: 

Em relação ao método de avaliação: 

• Heurísticas usadas; 

• Número de avaliadores; 

• Cenários; 

• Tempo gasto na avaliação. 

Em relação às características do avaliador: 

• Experiência na área de usabilidade; 

• Experiência com o domínio de aplicação; 

• Experiência com as heurísticas usadas; 

• Conhecimento do contexto de uso. 

Em relação ao sistema avaliado e seu contexto: 

• Ambiente de avaliação (laboratório vs. contexto real). 

Estudos empíricos mostram que os fatores aqui apresentados 

podem afetar o resultado da avaliação heurística. A meta de 

utilização de cenários ou um ambiente realista é realmente para 

aumentar o conhecimento do avaliador do contexto de uso.  

Diferentes heurísticas e os meios utilizados para reportar 

problemas de usabilidade têm sido estudados. A importância da 

compreensão dos avaliadores das heurísticas utilizadas e o método 

em si tem sido discutido [26,16]. Ainda assim, a fim de manter a 

implementação rápida e barata do método, ainda não está claro 

que tipo de formação seria a mais adequada. O critério para julgar 

os avaliadores como especialistas ou iniciantes na área de 

usabilidade também necessita de uma definição [5].  

Um dos desafios na avaliação de usabilidade de dispositivos 

móveis é o seu contexto dinâmico de uso. Tipos de contexto 

importantes incluem localização, identidade, tempo e atividade 

[9]. Como não é possível cobrir todas as situações possíveis de 

uso durante a avaliação, deve-se escolher as mais relevantes para 

o estudo. 

A principal motivação para estabelecer um determinado contexto 

é a de aumentar a compreensão do sistema em torno do ambiente. 

Isso permite que o projetista crie sistemas que agem de forma 

diferente em diferentes contextos, e se eles são bem projetados 
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irão corresponder às expectativas do usuário em cada contexto 

(i.e., situação) em que ele se encontra [30]. 

3.3 Trabalhos Relacionados 
Uma busca na literatura foi realizada a fim de responder a 

seguinte questão de pesquisa: “Quais heurísticas estão sendo 

criadas/utilizadas para avaliar a usabilidade de aplicações em 

dispositivos móveis?”. 

A busca foi realizada nas bases de dados ACM, IEEE e SCOPUS, 

utilizando a seguinte string de busca: 

(“heuristic evaluation” or “Nielsen”) and (“mobile”) 

Um total de 73 artigos foi encontrado para leitura de seus 

resumos. Após essa leitura, foram selecionados 5 trabalhos, 

[19,15,2,21,12] que continham heurísticas ou diretrizes 

específicas para avaliar a usabilidade de aplicações em 

dispositivos móveis. Os demais trabalhos apresentaram assuntos 

relacionados a avaliação heurística e a computação móvel, mas 

não desenvolveram ou adaptaram heurísticas que pudessem ser 

utilizadas para o estudo em questão. 

Os 5 trabalhos foram lidos por completo e todos eles relataram a 

necessidade de se ter heurísticas específicas para avaliar a 

usabilidade de dispositivos móveis, por conta de todas as 

particularidades presentes nesses dispositivos. Eles estão 

apresentados na Tabela 1 e são descritos brevemente a seguir. 

 

Tabela 1. Trabalhos relacionados 

Título Ano Referência 

A heuristic checklist for an 

accessible smartphone interface 

design. 

2013 [19] 

A Usability Checklist for the 

Usability Evaluation of Mobile 

Phone User Interface. 

2006 [15] 

Appropriating and Assessing 

Heuristics for Móbile Computing. 

2006 [2] 

Heuristics for the Assessment of 

Interfaces of Mobile Device. 

2013 [21] 

Usability Heuristics for 

Touchscreen-based Mobile Devices. 

2012 [12] 

 

Em [19], destacou-se a evolução dos smartphones como um 

dispositivo multifuncional, com capacidades avançadas, mas que 

essa tecnologia ainda permanece inacessível para muitas pessoas 

com deficiência visual ou deficiência dos membros superiores. 

Portanto, esse artigo elaborou um checklist heurístico para avaliar 

a interface do smartphone acessível, foi desenvolvido através de 

padrões de design, diretrizes já existentes e validando as diretrizes 

com os usuários. Um total de 44 itens estava presente no checklist 

para avaliação da usabilidade. Como o Geomóvel, aplicação a ser 

avaliada nesse trabalho, não tem o mesmo público alvo do 

trabalho relacionado, optou-se por não utilizar as diretrizes desse 

trabalho no estudo de caso.  

O estudo realizado em [15] teve como objetivo desenvolver um 

checklist de usabilidade para permitir que profissionais que 

desenvolvem interfaces para telefones móveis avaliem essas 

interfaces a fim de explorar os problemas de usabilidade de uma 

forma abrangente. Esse checklist de usabilidade é baseado 

principalmente em avaliações heurísticas comumente usadas e 

destina-se a avaliar cada elemento da interface a partir do ponto 

de vista dos desenvolvedores dessas aplicações. 

 Foram criados um total de 127 intens de verificação baseados em 

princípios de usabilidade relacionados a esse domínio de 

aplicação. Por conter muitos itens de verificação, esse conjunto de 

diretrizes não foi escolhido para ser aplicado no estudo de caso 

desse trabalho, pois demandaria muito tempo dos especialistas. 

Além disso, optamos pelos trabalhos relacionados mais recentes.  

Em [2], foi descrita inicialmente uma metodologia para 

desenvolver  heurísticas de usabilidade apropriadas para 

computação móvel. Os autores desse artigo trabalharam 

inicialmente  analisando trabalhos relacionados à avaliação da 

interação humano-computador em dispositivos móveis, a fim de 

encontrar os problemas de usabilidade no uso desses dispositivos. 

Em seguida, eles analisaram as heurísticas de Nielsen para 

identificar quais delas eram aplicáveis a dispositivos móveis, 

quais delas necessitavam de alguma alteração para melhor se 

adequar às particularidades desses dispositivos e quais delas não 

se aplicavam.  

A partir dessa análise e juntamente com a lista de problemas de 

usabilidade identificados na pesquisa inicial, os pesquisadores 

elaboraram um conjunto de 8 heurísticas para avaliar a 

usabilidade de interfaces nos dispositivos móveis. Embora seja 

um conjunto de heurísticas propício ao estudo de caso desse 

trabalho, preferiu-se aqui escolher os dois estudos mais recentes 

que elaboraram heurísticas para esse fim. 

Ao final dessa pesquisa bibliográfica, dois conjuntos de 

heurísticas [21,12] foram selecionados para avaliar o Geomóvel. 

Tais conjuntos foram selecionados por fazerem parte dos estudos 

mais atuais e ambos possuírem 11 heurísticas, o que será útil para 

efeito de comparação. Um deles avalia dispositivos móveis 

touchscreen, que é o caso do Geomóvel. 

As próximas subseções descrevem de forma resumida o processo 

de elaboração dos dois conjuntos de heurísticas escolhidos para a 

avaliação apresentada nesse artigo. 

3.3.1 Heurísticas para a Avaliação de Interfaces de 

Dispositivos Móveis 
Em [21], as heurísticas de Nielsen foram estendidas para gerar 

heurísticas específicas para a avaliação da usabilidade de 

interfaces em aplicações de dispositivos móveis. 

Para a elaboração desse conjunto de heurísticas, a metodologia 

usada foi por meio de “simulação de uso”. Durante 15 dias foram 

analisadas 4 aplicações no sistema operacional Android, a fim de 

identificar problemas de usabilidade e verificar se cada um destes 

problemas poderiam ser facilmente associado a pelo menos uma 

das heurísticas de Nielsen. As aplicações móveis avaliadas foram: 

Facebook, Twitter, Gmail e Foursquare.  

Percebeu-se que nem todos os problemas poderiam ser associados 

com as heurísticas de Nielsen, sendo assim necessária a criação de 

um conjunto de heurísticas específico para avaliar a usabilidade 

de interfaces de dispositivos móveis. 

Em seguida, os autores categorizaram esses problemas e, com 

base em resultados relacionados na literatura, foi compilado um 

conjunto de heurísticas especialmente para a avaliação de 

interfaces de dispositivos móveis. 

Posteriormente, foram discutidas as heurísticas para dispositivos 

móveis em duas sessões de brainstorming, realizadas com cinco 

especialistas, de modo a melhorar as heurísticas. 
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No final da primeira sessão de brainstorming, os especialistas 

sugeriram analisar cada categoria de problemas e a heurística 

associada, e em seguida, adicionar instruções sobre os princípios 

de usabilidade para cada uma delas a fim de enriquecer o seu 

conteúdo. Esta atividade foi realizada separadamente e os 

resultados foram discutidos na segunda sessão de brainstorming. 

O resultado foi um conjunto de 11 heurísticas compiladas para 

avaliar a usabilidade de dispositivos móveis, que, em seguida, foi 

utilizado para avaliar a ferramenta de anotação MoViA.  

A Tabela 2 apresenta as 11 heurísticas, as quais são descritas a 

seguir.   

 

Tabela 2. Heurísticas para Avaliação de Interfaces de 
Dispositivos Móveis [21] 

HM1 Bom aproveitamento do espaço da tela 

HM 2 Consistência e padrões da interface 

HM 3 

Visibilidade e acesso fácil a toda informação 

existente. 

HM 4 Adequação entre o componente e sua funcionalidade 

HM 5 

Adequação de mensagem à funcionalidade e ao 

usuário 

HM 6 

Prevenção de erros e retomada rápida ao último 

estado estável 

HM 7 Facilidade de entrada de dados 

HM 8 Facilidade de acesso às funcionalidades 

HM 9 Feedback imediato e fácil de ser notado 

HM 10 Ajuda e documentação 

HM 11 Minimização da carga de Memória do usuário 

 

HM1 - Bom aproveitamento do espaço da tela: 

Independentemente da orientação do dispositivo, o design deve 

ser realizado de forma que os itens não fiquem muito distantes, 

nem muito juntos. Elementos relacionados devem estar próximos 

e os sem relacionamento devem estar mais afastados. Interfaces 

não devem estar carregadas com muitos elementos. 

HM2 - Consistência e padrões da interface: Aplicação deve 

manter os componentes no mesmo lugar e na mesma configuração 

ao longo de toda a interação, para facilitar a aprendizagem. 

Funcionalidades análogas devem possuir interações análogas, por 

meio de atividades parecidas. As características de cada 

componente (seu tamanho, fonte, cor, etc.) devem permanecer os 

mesmos em toda a aplicação.  

HM3 - Visibilidade e acesso fácil a toda informação existente: 

Todas as informações devem ser visíveis e legíveis, tanto em 

retrato quanto em paisagem. O usuário não deve se esforçar para 

encontrar ou entender qualquer informação sendo transmitida. 

Isso também vale para mídias, que devem ser vistas ou executadas 

na íntegra. Os elementos da interface devem possuir contraste e 

elementos de um mesmo grupo de informações devem ter 

alinhamento adequado. 

HM4 - Adequação entre o componente e sua funcionalidade: O 

usuário deve saber exatamente o que ele deve colocar como 

entrada a um componente, sem que haja ambiguidades ou 

dúvidas. Metáforas de funcionalidades devem ser compreendidas 

sem dificuldades. 

HM5 - Adequação de mensagem à funcionalidade e ao usuário: A 

aplicação deve falar a linguagem do usuário e as instruções para 

executar as funcionalidades devem ser claras e objetivas. A leitura 

deve ser natural e a linguagem não deve ser invasiva no sentido de 

obrigar o usuário a fazer algo. 

HM6 - Prevenção de erros e retomada rápida ao último estado 

estável: O sistema deve ser capaz de se antecipar a uma situação 

que leve a algum erro por parte do usuário com base em alguma 

atividade já realizada pelo usuário. Quando um erro ocorrer, a 

aplicação deve avisar ao usuário prontamente e retornar ao último 

estado estável. Em casos em que o retorno ao último estado seja 

difícil, o sistema pode transferir o controle para o usuário, para 

que este decida o que fazer (para onde ir).  

HM7 - Facilidade de entrada de dados: A forma com que o 

usuário fornece os dados pode se basear em tecnologias assistivas 

(dispositivos que se conectam ao dispositivo móvel para 

garantirem acessibilidade a usuários), mas a aplicação deve 

sempre mostrar claramente o que está sendo solicitado, por meio 

de texto, áudio, vídeo etc., para que o usuário tenha total controle 

da situação. 

HM8 - Facilidade de acesso às funcionalidades: As 

funcionalidades principais da aplicação devem ser realizadas com 

maior facilidade possível, preferencialmente em apenas uma 

interação. Além disso, elas devem ter evidência na interface. As 

funcionalidades mais frequentes podem ser realizadas por mais de 

um caminho ou por meio de atalhos. Nenhuma funcionalidade 

deve ser difícil de encontrar na interface da aplicação. 

HM9 - Feedback imediato e fácil de ser notado: O feedback deve 

ser fácil de ser notado, para que não haja dúvidas de que a 

operação foi realizada ou está em andamento. Atualizações locais 

na página devem ser priorizadas, para evitar recarregamento e 

perda do ponto em que o usuário estava. Mensagens que aparecem 

muitas vezes devem ter opção de serem ocultadas pelo usuário. 

Barras de progresso demoradas devem permitir que o usuário 

continue executando outras atividades. Feedbacks positivos 

devem ser visíveis, mas não exigir interação redundante com o 

usuário, para não estressá-lo.  

HM10 - Ajuda e documentação: O aplicativo deve possuir opção 

de Ajuda para especificar os problemas comuns e as formas de 

solucioná-los. Os assuntos considerados nessa opção devem ser 

fáceis de serem encontrados.  

HM11 - Minimização da carga de Memória do usuário: 

Aplicações devem permitir que o usuário obtenha a informação de 

que precisa com facilidade, sem exigir que o usuário memorize 

passos anteriores para completar uma atividade. 

3.3.2 Heurísticas de Usabilidade para Dispositivos 

Móveis baseados em Touchscreen 
Observou-se em [12] que métodos tradicionais para avaliar 

usabilidade não se preocupam com a natureza dos dispositivos 

touchscreen. Então, há a necessidade de novos métodos de 

avaliação da usabilidade ou pelo menos utilizar métodos já 

existentes de uma nova maneira. Este trabalho propôs um 

conjunto específico de heurísticas de usabilidade para dispositivos 

móveis baseados em touchscreen. 

Inicialmente, o trabalho relaciona os desafios de avaliar a 

usabilidade nesses dispositivos, tais como: contexto de uso móvel, 

tamanho de tela pequena, resolução da tela, processamento, 

memória e energia limitados, métodos de entrada de dados. 

Para elaboração do conjunto de heurísticas, foi utilizada uma 

metodologia composta de 6 estágios [28]: 
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• Passo 1: Estágio Exploratório, uma pesquisa da bibliografia 

deve ser feita para coletar assuntos relacionados com os 

principais tópicos da pesquisa: aplicações específicas, 

características das aplicações, heurísticas de usabilidade 

relacionadas (se já houver alguma). 

• Passo 2: Estágio Descritivo, destacar as características mais 

importantes das informações coletadas anteriormente, a fim de 

formalizar os principais conceitos associados com a pesquisa. 

Reexamina o sentido da usabilidade no contexto das 

aplicações específicas. 

• Passo 3: Estágio Correlacional, identificar as características 

que as heurísticas de usabilidade devem ter para as aplicações 

específicas, baseada em heurísticas tradicionais e análises de 

estudos de caso. Se a literatura não fornece nenhuma, as 10 de 

Nielsen são usadas como base. 

• Passo 4: Estágio Explicativo, especifica formalmente o 

conjunto das heurísticas propostas, usando um template 

padrão. 

• Passo 5: Estágio de Validação, verificar as novas heurísticas 

contra as heurísticas tradicionais, através de avaliações 

heurísticas realizadas em estudos de caso específicos, 

complementados por testes de usuários. A aplicação é 

avaliada por dois grupos separados de avaliadores, de 

experiência semelhante, em igualdade de condições. Um 

grupo usa apenas o conjunto de heurísticas definidas no passo 

4, enquanto o segundo grupo usa apenas heurísticas de 

Nielsen. Problemas de usabilidade encontrados pelos dois 

grupos são então comparados.  

• Passo 6: Estágio de Refinamento, baseado no feedback do 

estágio de validação, as heurísticas definidas no passo 4 são 

refinadas. 

Após seguir os 6 passos propostos, um conjunto de heurísticas foi 

elaborado para avaliação da usabilidade de dispositivos móveis 

baseados em touchscreen. A Tabela 3 mostra as 11 heurísticas 

geradas. Suas descrições encontram-se a seguir.  

Tabela 3. Heurísticas de Usabilidade para Dispositivos Móveis 
baseados em Touchscreen [12] 

HMT1 Visibilidade do status do sistema 

HMT 2 Relacionamento entre o sistema e o mundo real 

HMT 3 Controle e liberdade do usuário 

HMT 4 Consistência e padrões 

HMT 5 Prevenção de erro 

HMT 6 Minimizar a carga de memória do usuário 

HMT 7 Personalização e atalhos 

HMT 8 Estética e design minimalista 

HMT 9 

Ajuda aos usuários para reconhecer, diagnosticar e se 

recuperar de erros 

HMT 10 Ajuda e documentação 

HMT 11 Interação física e ergonomia 

HMT1 - Visibilidade do status do sistema: O dispositivo deve 

manter o usuário informado sobre todos os processos e mudanças 

de estado através do uso de um tipo específico de feedback, em 

um tempo razoável.   

HMT2 - Relacionamento entre o sistema e o mundo real: O 

dispositivo deve falar a linguagem dos usuários com palavras, 

frases e conceitos familiares ao usuário, ao invés de conceitos 

e/ou técnicas orientados ao sistema. O dispositivo deve seguir as 

convenções do mundo real, exibindo as informações em uma 

ordem lógica e natural.   

HMT3 - Controle e liberdade do usuário: O dispositivo deve 

permitir ao usuário desfazer e refazer suas ações, e deve 

proporcionar "saídas de emergência" para sair do estado 

indesejado. Essas opções devem ser claramente apontadas, de 

preferência por meio de um botão físico ou similar; o usuário não 

deve ser obrigado a passar por um diálogo extenso.  

HMT4 - Consistência e padrões: O dispositivo deve seguir as 

convenções estabelecidas, de forma que o usuário deve ser capaz 

de fazer as coisas de uma forma familiar, padrão e consistente. 

HMT5 - Prevenção de erro: O dispositivo deve ter um design de 

interface cuidadoso, a fim de evitar erros. As funcionalidades não 

disponíveis devem ser escondidas ou desativadas e o usuário deve 

ser capaz de obter informações adicionais sobre todas as 

funcionalidades disponíveis. Os usuários devem ser avisados 

quando os erros são prováveis de ocorrer.   

HMT6 - Minimizar a carga de memória do usuário: O dispositivo 

deve minimizar a carga de memória do usuário, tornando os 

objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que 

lembrar de informações de uma parte do diálogo para outra. 

Instruções para a utilização do sistema devem ser visíveis ou 

facilmente recuperáveis sempre que necessário.   

HMT7 - Personalização e atalhos: O dispositivo deve oferecer 

opções de configuração básicas e deve dar aos usuários 

experientes opções avançadas de configuração. O dispositivo deve 

fornecer atalhos para as tarefas mais frequentes e deve permitir a 

sua personalização e/ou definição. 

HMT8 - Estética e design minimalista: O dispositivo deve evitar a 

exibição de informações irrelevantes ou raramente necessárias. 

Cada informação extra reduz o desempenho do sistema.   

HMT9 - Ajuda aos usuários para reconhecer, diagnosticar e se 

recuperar de erros: Mensagens de erro no dispositivo devem ser 

expressas em linguagem simples (sem códigos), indicando 

precisamente o problema e construtivamente sugerindo uma 

solução.  

HMT10 - Ajuda e documentação: O dispositivo deve fornecer 

uma documentação e ajuda fácil de encontrar, centrada na 

atividade atual do usuário. Uma lista de passos concretos (e não 

muito grandes) para realizar deve ser fornecida.  

HMT11 - Interação física e ergonomia: O dispositivo deve 

fornecer botões físicos ou elementos de interface de usuário 

semelhantes para as funcionalidades principais. Elementos devem 

ser colocados numa posição reconhecível. As dimensões do 

dispositivo, formas e elementos da interface do usuário devem se 

encaixar na postura natural da mão. 

 

Em [14] foi realizada a atualização desse conjunto de heurísticas, 

acrescentando mais uma heurística e atualizando suas descrições. 

No entanto, essa atualização só foi identificada após a realização 

do estudo de caso. 

4. GEOMÓVEL 
Em todo o Brasil, os índices de evasão no curso de Geologia são 

elevados de 50% a 70%. Aprimorar práticas das disciplinas desse 

curso desperta uma curiosidade maior por parte dos alunos e os 
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ajuda a superar as dificuldades de adaptação. Uma forma de tornar 

as aulas mais motivadoras e instigantes é o uso de tecnologias de 

informação, destacando-se os sistemas de informação geográficos 

e as tecnologias de computação móvel [18]. 

A computação móvel está presente no cotidiano de muitos alunos 

que utilizam seus celulares e smartphones para diversas atividades 

no dia-a-dia. Os benefícios da aprendizagem auxiliada por 

computação móvel já foram provados por diversos autores, 

mostrando que motiva o aprendizado, a colaboração e a 

comunicação entre os alunos [33]. 

O trabalho que apresenta o Geomóvel [18] mostrou a concepção e 

o desenvolvimento da aplicação, que visa auxiliar alunos durante 

aulas de campo, através da integração das funcionalidades 

multimídia e de sensoriamento, ampliando os benefícios dessas 

aulas.  Essa aplicação pretende integrar de maneira simplificada, 

organizada e lógica as informações coletadas durante as aulas de 

campo. 

O Geomóvel é compatível com dispositivos Android a partir da 

versão 2.3. Ele oferece modalidades de anotações baseadas em 

áudio, texto e fotos. As informações também podem ser 

registradas via gravação de áudio, através do microfone do 

dispositivo. Todas essas anotações são registradas em uma base de 

dados local e associadas a coordenadas geográficas. 

A aplicação também acessa sensores dos dispositivos, comuns a 

smartphones e tablets: o acelerômetro, o magnetômetro e o GPS.  

As figuras 1 e 2 mostram algumas telas do Geomóvel. 

 

 

Figura 1. Telas do Geomóvel: anotações, multimídia e GPS 

 

 

Figura 2. Telas do Geomóvel: sensores 

 

Como o Geomóvel tem como objetivo apoiar a aprendizagem dos 

alunos enquanto eles estão em campo, o grau de usabilidade dessa  

aplicação deve ser bom para que os alunos fiquem satisfeitos com 

o uso do sistema e que ele realmente possa apoiar de forma 

positiva e essencial nas aulas de campo. 

Para aumentar o grau de usabilidade do Geomóvel é preciso 

inicialmente identificar os problemas de usabilidade presentes na 

aplicação. Para isso, aAvaliações hHeurísticas serão realizadas 

por especialistas em usabilidade, utilizando as heurísticas 

específicas para dispositivos móveis apontadas na seção anterior. 

5. AVALIAÇÕES HEURÍSTICAS NO 
GEOMÓVEL 
Como explicado na seção 3, foram escolhidos dois conjuntos de 

heurísticas específicas para avaliar a usabilidade do Geomóvel. O 

objetivo da escolha de dois conjuntos para a avaliação é tentar 

encontrar mais problemas de usabilidade do que se fosse avaliado 

apenas por um conjunto. Além disso, será possível identificar os 

pontos fortes e fracos de cada conjunto. 

A escolha dos avaliadores foi feita baseando-se no bom 

conhecimento que o avaliador tem nos seguintes tópicos: 

usabilidade, testes de aplicações móveis e qualidade de software. 

Com isso, 8 avaliadores foram selecionados para avaliar a 

aplicação Geomóvel utilizando um dos conjuntos de heurísticas 

escolhidos.  

A inspeção foi realizada por dois grupos separados de 

avaliadoress, em iguais condições, onde cada grupo possui um 

nível similar de conhecimento em relação aos tópicos descritos no 

parágrafo anterior. Cada grupo foi composto por 4 pessoas. Um 

grupo usou somente o conjunto de heurísticas relatado na seção 

3.3.1, enquanto o outro grupo usou somente o conjunto relatado 

na seção 3.3.2. 

As inspeções foram feitas individualmente seguindo o seguinte 

processo: 

1. Um primeiro contato foi feito com o avaliador, 

informando sua escolha como especialista para realizar 

essa avaliação. 

2. Foi enviado ao avaliador um e-mail contendo o prazo a 

ser entregue a avaliação e os seguintes anexos:  
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a. Documento contendo as orientações para a 

execução da avaliação, assim como uma breve 

explicação sobre o Geomóvel e as imagens 

das telas que deveriam ser avaliadas durante a 

avaliação heurística. 

b. O arquivo instalador do Geomóvel a ser 

instalado no dispositivo móvel. 

c. A planilha da Avaliação Heurística a ser 

executada, contendo as heurísticas a serem 

avaliadas e o espaço para reportar os 

problemas encontrados. Além disso, era 

solicitado que o avaliador reportasse a 

marca/modelo do dispositivo e o tempo 

utilizado para a avaliação. 

3. Até o prazo solicitado, os especialistas enviaram o 

resultado de suas avaliações. 

No documento com as orientações para a execução da avaliação 

foram listados passos para guiar a avaliação, conforme pode ser 

visto seguir. 

1. Instale a aplicação Geomóvel em um aparelho com 

sistema operacional Android (versão 2.3 ou superior). 

2. Conheça a aplicação, acessando suas interfaces e 

funcionalidades (10 a 15 minutos). 

3. Na planilha de avaliação preencha as informações 

‘Nome do Avaliador’ e ‘Marca/Modelo do Dispositivo’. 

4. Você deverá contabilizar o tempo utilizado para realizar 

a avaliação. Então, antes de ler a primeira heurística 

anote o horário de início da avaliação. 

5. Para cada heurística, leia sua descrição e acesse as telas 

do Geomóvel para verificar a consistência entre as telas 

e as diretrizes da heurística. 

6. Caso não haja problemas relacionados à heurística 

avaliada, marque um X na coluna ‘Sim’. Caso haja 

problemas, marque um X na coluna Não e descreva o 

problema, relatando o local onde foi encontrado (em 

que tela, qual posição), a sua descrição com possível 

solução, e a severidade. Caso a heurística não se aplique 

para as telas da aplicação, marque um X na coluna 

‘N/A’. Na coluna ‘Descrição do Problema’ há um 

comentário orientando o preenchimento. 

7. Pode haver mais de um problema para uma mesma 

heurística. A planilha está preparada para receber até 3 

problemas por heurística, mas caso encontre mais, pode 

descrever ao lado.  

8. Ao concluir a verificação de todas as heurísticas, anote 

o tempo final da avaliação. 

A planilha da Avaliação Heurística possui o modelo mostrado nas 

figuras 3 e 4. 

A Figura 3 mostra o título e descrição de uma heurística, e ao lado 

3 colunas possíveis de resultado: Sim, caso as telas da aplicação 

estejam de acordo com as diretrizes da heurísticas; Não, caso as 

telas da aplicação não estejam de acordo com as diretrizes da 

heurísticas e haja problemas de usabilidade; N/A, caso a heurística 

não se aplique às telas da aplicação.  

 

Figura 3. Título, descrição da heurística e seu resultado 

  

Caso o resultado seja ‘Não’, o que significa que foram 

encontrados problemas de usabilidade relacionados à heurística 

avaliada, é solicitado que o especialista descreva o problema 

passando as seguintes informações: Local onde ocorre, em que 

posição da tela o problema ocorre; Descrição, onde é descrito o 

problema de usabilidade e se possível sugerir uma solução; e a 

Severidade, um valor de 1 a 4, onde: 

• 1 - Problema estético: não precisa ser reparado, a menos que 

haja tempo extra no projeto. 

• 2 - Problema Pequeno: deve ser resolvido, com baixa 

prioridade. 

• 3 - Problema Grande: é importante repará-lo. Deve ser 

resolvido com alta prioridade. 

• 4 - Problema Catastrófico: é imperativo repará-lo antes do 

lançamento do produto. 

O modelo dessa descrição pode ser visto na Figura 4. 

 

Figura 4. Descrição do problema de usabilidade encontrado. 
A última etapa da avaliação heurística trata-se da consolidação 

dos resultados, onde ao final das inspeções, todos os avaliadores 

se reúnem para discutir os resultados e apresentar um relatório 

consolidado único. Porém, por questões de cronograma, não 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

375

houve a reunião entre os avaliadores. O autor principal desse 

trabalho, que também é especialista em usabilidade, foi quem  

consolidou os resultados para análise, que serão relatados na 

próxima seção. 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Para consolidar os resultados das avaliações heurísticas realizadas 

pelos avaliadores, separou-se as 8 avaliações em 2 grupos, onde 

cada grupo possuía as avaliações de um dos conjuntos de 

heurísticas. 

Para cada grupo, uma planilha foi criada para reunir todos os 

resultados. Cada planilha possui 11 abas, onde em cada aba tem a 

descrição de uma heurística e todos os problemas de usabilidade 

identificados pelo grupo de avaliadores. Os problemas repetidos 

dentro do grupo foram excluídos dessa planilha de resultados. As 

severidades dos problemas foram revisadas e definidas. 

Em seguida, algumas conclusões puderam ser concebidas. 

A Tabela 4 mostra a quantidade final de problemas identificados 

por cada conjunto de heurísticas e a média da severidade dos 

problemas. 

Tabela 4. Quantidade de Problemas e Média de Severidades 
para cada conjunto de heurísticas 

  
Conjunto 1 de 

heurísticas 
Conjunto 2 de 

heurísticas 

Quantidade de 
Problemas 

34 13 

Média das 
Severidades 

2,14 2,15 

 

Após eliminar os problemas repetidos dentro de cada conjunto de 

heurísticas, um total de 47 problemas foi identificado nas duas 

avaliações, porém 5 desses problemas se repetiram nos dois 

conjuntos, totalizando, portanto, 42 problemas diferentes de 

usabilidade no Geomóvel.  

A partir disso, dos 47 problemas identificados pelos dois 

conjuntos de heurísticas, é possível também estabelecer que 29 

problemas foram identificados apenas pelo conjunto 1 e 8 

problemas foram identificados apenas pelo conjunto 2, sendo 

apenas 5 problemas identificados por ambos os conjuntos de 

heurísticas. Ficará como trabalho futuro analisar os 5 problemas 

repetidos, suas relações com as heurísticas e comparar as 

severidades apontadas por cada grupo. 

Esses dados mostram que ambos os conjuntos de heurísticas 

podem ser melhorados para um resultado mais eficaz, melhorando 

as diretrizes para que identifiquem também os problemas 

identificados apenas pelo outro conjunto. Mas também não se 

descarta a possibilidade dos avaliadores não terem percebido 

alguns problemas que poderiam ter sido encontrados por ambos os 

conjuntos. 

Dos 42 problemas de usabilidade únicos identificados, a Tabela 5 

mostra quantos problemas de cada severidade foram encontrados. 

Problemas de severidade 2 – Pequeno, tiveram a maior 

quantidade, são problemas que devem ser resolvidos, porém com 

prioridade baixa. Depois, a segunda maior quantidade foi 

relacionada a problemas 1 – Estéticos, que só serão resolvidos se 

houver tempo extra. Apesar da maioria dos problemas estarem 

entre as severidades 1 e 2, houve problemas grandes e 

catastróficos (severidades 3 e 4) que precisam ser corrigidos com 

prioridade alta e outros que devem ser corrigidos antes de lançar o 

produtos, respectivamente. 

Tabela 5. Quantidade de Problemas para cada Severidade 

Severidade Quantidade de Problemas 

1- Estético 12 

2 – Pequeno 18 

3 – Grande 9 

4 – Catastrófico 3 

 

A Tabela 6 mostra os resultados dos problemas para cada 

heurística, sendo possível identificar em quais diretrizes de 

usabilidade o Geomóvel está mais deficiente.  

Para o conjunto 1 é possível identificar que a heurística que 

identificou mais problemas, 7 no total, foi a “HM3 - Visibilidade 

e acesso fácil a toda informação existente.”, acompanhadas pelas 

heurísticas “HM2 – Consistência e padrões da interface” e “HM9 

- Feedback imediato e fácil de ser notado”, com 5 problemas cada. 

Para o conjunto 2 a heurística que teve mais problemas 

identificados, 3 no total, foi a “HMT3 – Controle e liberdade do 

usuário”. 

 

Tabela 6. Problemas para cada Heurística 

Conjunto 1 de Heurísticas Conjunto 2 de Heurísticas 

ID 
Nº de 

Proble
-mas 

Média 
das 

Severida
-des 

ID 
Nº de 

Proble
-mas 

Média 
das 

Severida
-des 

HM1 3 1,3 HMT1 1 2 

HM2 5 1,8 HMT2 2 2,5 

HM3 7 2,1 HMT3 3 2,7 

HM4 2 2,0 HMT4 2 2 

HM5 3 2,3 HMT5 1 2 

HM6 3 3,7 HMT6 0 0 

HM7 1 1,0 HMT7 2 1,5 

HM8 3 1,7 HMT8 1 1 

HM9 5 2,2 HMT9 0 0 

HM10 1 3,0 HMT10 1 3 

HM11 1 3,0 HMT11 0 0 

 

Ainda na Tabela 6 é possível perceber quais heurísticas obtiveram 

maiores médias nas severidades, o que é um outro fator a se 

considerar para a análise. Dessa forma, o Geomóvel pode ser 

revisto com uma atenção especial a essas diretrizes de usabilidade. 

A Tabela 7 representa o total de problemas identificados por cada 

tela do Geomóvel e a média das severidades dos problemas. A 

tabela representou todas as 8 telas do sistema e mais a categoria 

‘Aplicação no Geral’, onde foram reportadas situações que valem 

para toda a aplicação. 

A tela que mais apresentou problemas de usabilidade, 10 no total, 

foi a Tela do Ponto, seguida da Tela Inicial, com 9 problemas, e 
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da Aplicação no Geral, com 8 problemas. Apesar disso, a tela que 

obteve a média das severidades mais alta foi a Tela do Microfone.  

 

Tabela 7. Problemas para cada tela do Geomóvel 

  
Total de 

Problemas 
Média das 

Severidades 

Tela de Apresentação 1 1 

Tela Inicial 9 2 

Tela de Editar 
Imagem 

2 2,5 

Tela do Ponto 10 1,8 

Tela das Atitudes 3 1,3 

Tela do Rumo de 
Mergulho 

2 1,5 

Tela do Ângulo de 
Mergulho 

1 2 

Tela do Microfone 6 3,17 

Aplicação no geral 8 2,1 

 

A partir dessas análises e dos problemas identificados, será 

possível fazer melhorias significativas na usabilidade do 

Geomóvel. Os resultados dessa avaliação serão repassados para o 

responsável pelo desenvolvimento da aplicação. 

Alguns erros em funcionalidades da aplicação (‘bugs’) também 

foram reportados, mas estes foram separados dos problemas de 

usabilidade e também serão entregues ao responsável pelo 

Geomóvel. 

 

Alguns pontos a se considerar que podem comprometer os 

resultados desse estudo e foram desafios encontrados durante a 

aplicação do estudo são descritos a seguir: 

• Os avaliadores não tiveram contato com usuários finais da 

aplicação para entender suas expectativas e restrições. 

• Os avaliadores realizaram a inspeção apenas com a descrição 

de diretrizes da heurística, que era um texto descrevendo quais 

itens deveriam ser avaliados para se obter uma boa 

usabilidade. Não houve um checklist objetivo para cada uma 

dessas heurísticas. 

• Os resultados das avaliações foram medidos apenas 

quantitativamente. Uma forma de melhorar os resultados seria 

uma avaliação qualitativa, onde os avaliadores reportariam a 

satisfação de uso da aplicação de forma subjetiva. 

• Foi pedido para que os avaliadores anotassem o tempo de 

duração da avaliação. A média de tempo para realizar a 

avaliação com o conjunto 1 foi de 1 hora e 17 minutos. Para o 

conjunto 2 a média ficou em 20 minutos, apenas.  

• Pela análise do autor principal desse trabalho, os avaliadores 

do conjunto 2 não realizaram a avaliação com cuidado nem de 

forma criteriosa, pois foram encontrados 62% de problemas a 

menos do que o conjunto 1, e o tempo foi 72% menor, mesmo 

ambos os conjuntos tendo 11 heurísticas e descrições com 

textos de mesmo tamanho. 

Com esta pesquisa vimos que um dos grupos identificou uma 

quantidade significantemente maior de problemas de interação do 

que o outro. Com isso vem a pergunta: será que o conjunto de 

heurísticas do grupo 1 é mais eficiente do que o conjunto de 

heurísticas do grupo 2? 

Podemos observar que das 11 heurísticas de cada grupo, 6 delas 

estão diretamente relacionadas. Conforme pode ser visto na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8. Relacionamento entre as heurísticas dos dois 
conjuntos 

Conjunto 1 Conjunto 2 

HM1.Bom aproveitamento do 

espaço da tela 

HMT8.Estética e design 

minimalista 

HM2.Consistência e padrões 

da interface 
HMT4.Consistência e padrões 

HM6.Prevenção de erros e 

retomada rápida ao último 

estado estável 

HMT5.Prevenção de erro 

HM9.Feedback imediato e fácil 

de ser notado 

HMT1.Visibilidade do status 

do sistema 

HM10.Ajuda e documentação 
HMT10.Ajuda e 

documentação 

HM11.Minimização da carga 

de Memória do usuário 

HMT6.Minimizar a carga de 

memória do usuário 

 

Essa diferença de abstração entre as heurísticas pode implicar em 

entendimentos diferentes entre os avaliadores do que significa 

cada heurística, principalmente para aquelas mais abstratas, como 

por exemplo, “Relacionamento entre o sistema e o mundo real”. 

Por outro lado, heurísticas mais específicas como “Bom 

aproveitamento do espaço da tela”, não deixam dúvidas sobre que 

problemas estariam associados com ela. 

Adicionalmente, nos chama a atenção que as heurísticas dos dois 

grupos estão descritas em níveis de abstrações diferentes. Com 

isso identificamos que algumas heurísticas estão descritas em um 

subconjunto de outras. Por exemplo, no grupo 2, a heurística 

“Relacionamento entre o sistema e o mundo real” diz que deve-se 

usar o vocabulário de conhecimento de domínio do usuário. 

Consequentemente isso implica em redução de problemas 

relacionados as heurísticas “facilidade de entrada de dados” e 

“Facilidade de acesso às funcionalidades” do grupo 1. Portanto, os 

problemas identificados pelas heurísticas 7 e 8 do grupo 1 estão 

associados com a heurística 2 do grupo 2. 

Dentro do grupo 2, observamos que a heurística 7 está relacionada 

com a 3, pois quando o sistema oferece atalhos como formas de 
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interação, isso dá liberdade ao usuário de interagir com o sistema 

de maneira diferente, ou seja, de maneira mais eficiente. 

Adicionalmente é importante notar que o fato dos 8 pesquisadores 

não terem  tido contato com os stakeholders do aplicativo pode ter 

influenciado na avaliação. Isso é importante para que o avaliador 

entenda bem quais os requisitos e restrições da ferramenta, uma 

vez que um problema de interação pode ser identificado a partir 

de um rompimento de uma restrição ou não atendimento de uma 

preferência. 

7. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
Neste trabalho realizamos uma revisão de literatura sobre 

trabalhos que propuseram heurísticas para realizar avaliação de 

usabilidade em dispositivos móveis. Nós selecionamos dois deles 

e utilizamos o conjunto de heurísticas propostos por cada um. 

Para isso, utilizando a técnica Avaliação Heurística, nós 

avaliamos a usabilidade do aplicativo Geomóvel que visa auxiliar 

alunos do curso de Geologia durante aulas de campo, através da 

integração das funcionalidades multimídia e de sensoriamento de 

dispositivos móveis, ampliando os benefícios dessas aulas.   

Foram encontrados 47 problemas nas avaliações dos dois grupos, 

sendo 34 do conjunto 1 e 13 do conjunto 2. Apesar do número de 

problemas identificados, observa-se que nenhum dos 2 conjuntos 

de heurísticas descreviam heurísticas relacionadas ao contexto de 

uso e mobilidade, elas estavam relacionadas com as interfaces da 

aplicação dos dispositivos móveis, ao invés de se preocupar 

também com as formas de interação que o usuário irá realizar. 

Esse fato pode ser um indício de que as heurísticas encontradas 

não estejam chamando a atenção devidamente para essas duas 

características importantes de aplicações móveis: contexto e 

mobilidade. 

Os resultados da avaliação foram consolidados e analisados, 

comparando quantitativamente os dados da avaliação, reportando 

limitações do estudo e melhorias à avaliação. 

Um trabalho futuro seria entrevistar os avaliadores para colher 

suas opiniões sobre o uso de cada heurística. Também seria 

interessante realizar uma entrevista coletiva (focus group) para 

responder as seguintes perguntas: Será que os avaliadores 

sentiram necessidade de perguntar algo aos desenvolvedores da 

aplicação? Será que eles se sentiram seguros para apontar os 

problemas? Eles estavam certos sobre o público alvo do 

aplicativo? Qual a opinião deles sobre as heurísticas?  

Outro trabalho futuro interessante é propor um novo conjunto de 

heurísticas fundamentado nas heurísticas utilizadas e 

considerando este estudo. Também pode-se pensar em criar 

heurísticas para outros domínios de aplicação, como o de sistemas 

ubíquos. 
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RESUMEN 
La importancia estratégica de la formación inicial de profesores 

en Chile ha llevado a iniciar  múltiples iniciativas que 

contribuyan a mejorar la calidad de la educación que se imparte.  

Desde la implementación de estrategias didácticas como el 

juego de roles y el aprendizaje basado en problemas se 

presentan las experiencias de 7 estudiantes de Pedagogía Básica 

de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quienes 

han desarrollado un trabajo de simulación de prácticas 

pedagógicas en el ambiente virtual inmersivo Second Life. Los 

resultados se evidencian a través de la observación no 

participante de las actividades, las que dan cuenta que la 

competencia pedagógica y tecnológica de las estudiantes se 

ubica dentro de la categoría Competencia Básica. Los retos les 

han permitido reforzar su capacidad pedagógica y los 

contenidos obtenidos en otras asignaturas, lo que les plantea un 

desafío intelectual y tecnológico muy motivador. 

 
Categorías y Descriptores 

1 [Nuevas tendencias en el aprendizaje con la tecnología digital]: 

el aprendizaje potenciado por la tecnología, el aprendizaje basado 

en juegos, entornos personales de aprendizaje, la realidad virtual. 

Palabras claves 
Integración de las TIC, Formación Inicial Docente, Second Life, 

Mundos virtuales inmersivos. 

1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, en Chile existe consenso acerca de la 

importancia estratégica de la formación inicial de los profesores 

bajo el supuesto de que ésta podría tener un efecto en el logro 

académico de los estudiantes en el sistema escolar [23]. De hecho, 

la sociedad chilena está preocupada por la calidad de la educación 

que se imparte en nuestro país. Prueba de aquello, es el debate que 

sobre esta materia plantean estudiantes, profesores y el propio 

Gobierno. Es así que en el año 2005, el informe de la Comisión 

Sobre Formación Inicial Docente (FID), definida por Beatrice 

Ávalos como aquella que ocurre antes que el docente entre a las 

aulas, planteaba [1] que en términos de políticas públicas, un área 

estratégica que presenta especial debilidad es la investigación 

relacionada con los procesos de FID. De acuerdo a este estudio, 

existe escasa información e investigación sistemática acerca de los 

factores de la formación inicial docente que tienen un efecto 

significativo en el desempeño académico de los alumnos. 

 

En particular, en el país se ha generado escasa información a nivel 

individual del profesorado [18]. 

 

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Educación 

(MINEDUC), ha venido elaborando hace un par de años, distintas 

estrategias y marcos regulatorios que permitan fortalecer la FID. 

 

Una de ellas corresponde a un instrumento de evaluación inicial 

de profesores llamado INICIA. Esta prueba se aplica desde el año 

2008, y se compone de una batería de pruebas que deben rendir 

los egresados de las carreras de Educación Parvularia, Pedagogía 

en Educación General Básica (PEGB) y Pedagogía en Educación 

Media [17]. 

 

Los resultados de la Prueba INICIA 2011 no fueron muy 

alentadores, ya que la evaluación de conocimientos y habilidades 

de los egresados de carreras de PEGB, fueron “preocupantes, 

puesto que casi un 50% no podrían hacer clases si el examen fuera 

habilitante” [3]. Esta prueba se basa en los estándares del Marco 

para la Buena Enseñanza elaborado [14] y por un conjunto de 

habilidades extraídas desde el informe Tuning 2004-2007 para 

Latinoamérica que determinó 27 habilidades clave para 

profesores. Dos de sus dimensiones tienen directa relación con el 

proceso de planificación y diseño de la enseñanza. Ambos 

conceptos representan ámbitos  distintos.  El primero responde a 

la idea de organización y Preparación de la Enseñanza” (Dominio 

A) y el segundo a cómo cada docente lleva a la práctica lo 

planificado, considerando las características particulares de los 

alumnos de cada curso (Dominio C) [15]. 

 

En este sentido varios estudios dan cuenta de las sensaciones, 

expectativas y miedos que los futuros profesores enfrentan al 

momento de realizar sus primeras clases. Ya en 1996, Torres dio 

cuenta de una baja correlación entre formación docente y 

aprendizaje escolar en la educación básica; este resultado es 

retomado en 1999 en los análisis y propuestas de la Comisión 

Centroamericana sobre la Reforma para la Educación para 

señalar, que si bien hacia entonces existía un consenso regional 

acerca de la importancia decisiva de la educación y la formación 

docente, lo que se estaba haciendo hasta ese momento era 

marcadamente insuficiente. 

 

Latorre [11] argumenta que durante 17 años, las prácticas 

pedagógicas de los docentes han sido foco permanente de 

cuestionamientos y críticas, tanto desde la perspectiva de los 

modelos teóricos referidos al acto pedagógico, como desde las 

evidencias empíricas acerca de los desempeños de los docentes y 
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los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La misma autora 

señala que  la evidencia disponible da cuenta del bajo impacto de 

la formación inicial, como instancia de preparación sobre las 

prácticas pedagógicas de profesores principiantes. Estos se  

inician profesionalmente al momento de comenzar a hacer clases, 

tienden a refugiarse en sus imágenes y experiencias previas  o de 

aquellos profesores que tuvieron ellos mismos siendo alumnos en 

la escuela, y someterse inmediatamente a las demandas del 

contexto escolar específico en el que deben trabajar. 

 

Dada esta situación, es interesante evaluar la posibilidad de 

utilizar las TIC para promover la FID, permitiendo que los futuros 

profesores simulen de manera temprana su práctica docente, 

diseñando y ejecutando planificaciones de clase, enriqueciendo 

incluso, su propia planificación e incorporando las TIC como 

recurso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la evidencia 

indica que los profesores, mayoritariamente, no utilizan las TIC 

de manera intensiva como recursos didácticos en sus aulas, por la 

escasa preparación que han tenido en el uso de estas herramientas 

durante su período de formación como docentes [6] entre otras 

causas.  

 

De acuerdo a la UNESCO para desenvolverse en una sociedad 

compleja, informatizada y basada en el conocimiento, los 

estudiantes y docentes deben utilizar las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) eficazmente, las que “pueden 

ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para 

llegar a ser competentes” [25]. A los profesores les implica 

exigencias para que cambien sus prácticas pedagógicas valiéndose 

de las nuevas tecnologías aprovechándolas para promover una 

educación más orientada al desarrollo humano integral y de mejor 

calidad. 

 

Brun [4] señala que en Latinoamérica hay un bajo nivel de 

integración de las TIC en la FID, lo que en el corto plazo podría 

ocasionar que las brechas en este ámbito formativo se 

reproduzcan configurando un fenómeno emergente denominado 

brecha digital pedagógica, cuya existencia afectará negativamente 

a todos los niveles del sistema educativo. 

 

Para el MINEDUC [16] la visión genérica es que un docente 

actual debe integrar las TIC en su práctica educativa y quehacer 

profesional. Dado el carácter general de esta afirmación, se ha 

optado por especificar en cinco dimensiones la relación del 

docente con las TIC:  

• Dimensión Pedagógica 

• Dimensión Técnica o Instrumental 

• Dimensión de Gestión 

• Dimensión Social, Ética y Legal, y  

• Dimensión de Desarrollo y Responsabilidad 

Profesional. 

 

Desde el punto de vista de formación inicial docente y de 

prácticas innovadoras con TIC, algunos investigadores han 

comenzado a experimentar con los mundos virtuales inmersivos 

como espacios donde los alumnos puedan simular su práctica 

docente, enfrentando retos del aula real. 

 

Esta investigación consiste en la implementación de prácticas 

pedagógicas en Mundos Virtuales Inmersivos (MVI) 

concretamente en Second Life a través de una isla denominada 

TYMMI, donde los estudiantes ejercen un rol de docente activo 

generando distintas estrategias y actividades que recrean 

aquellos escenarios habituales en aulas reales. Este espacio se 

ha diseñado gracias a los aportes del proyecto Fondecyt 

11121532: Tecnología y Modelos Pedagógicos en Mundos 

Inmersivos, con el fin de complementar la docencia presencial y 

fortalecer la formación profesional de los estudiantes de 

Pedagogía Básica de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción [2]. 

 

2. EL MUNDO VIRTUAL INMERSIVO 

SECOND LIFE 

 

Second Life es también conocido como metaverso o mundo 

virtual 3D.  Su creador, Philip Rosedale en 2003, inspirado por la 

novela de ciencia ficción Snow Crash de Neal Stephenson, crea la 

primera versión a través de su empresa Linden Lab con el lema de 

Second Life es: Tu mundo. Tu imaginación.  

 

Este mundo ofrece la oportunidad de usar la simulación en un 

entorno seguro para acrecentar el aprendizaje experimental. 

Permite a los participantes (Avatares), en las diversas 

comunidades (islas), la posibilidad de crear sus propios espacios, 

intercambiar servicios e información, generar situaciones para 

interactuar en el ambiente, practicar habilidades, probar ideas 

nuevas y aprender de sus errores [7]. 

 

En educación, Jerónimo, Andrade y Robles [8] señalan que la 

perspectiva del aprendizaje inmersivo se considera una modalidad 

innovadora de la educación a distancia, retoma la motivación al 

logro dentro del diseño pedagógico así como el enfoque 

sociocultural en los mundos virtuales. Según los autores los 

escenarios del mundo 3D hacen propicio la inclusión de 

estrategias didácticas como el juego de roles, el aprendizaje 

basado en problemas y el estudio de casos. 

 

Second Life ha generado una serie de reacciones positivas en la 

didáctica de las asignaturas donde se aplicó, lo que permite su 

calificación como recurso eficiente para la enseñanza online, 

considerando la motivación del alumno en la participación de la 

dinámica del curso. Rodríguez y Bañados [20] destacan una 

sensible mejora en la utilización de las tutorías académicas. 

Además, se produjo una notable activación de la comunicación 

entre profesor-alumno y se incrementó la motivación del 

estudiante percibido a través de las propias observaciones de los 

participantes que calificaron como positiva la experiencia en los 

foros. 

 

Varios autores señalan que la inmersión en un mundo virtual 

favorece las posibilidades de experimentar a través de la acción 

activa del usuario, de forma que éste pueda a su vez relacionarse 

con los elementos formativos e igualmente con el resto de 

elementos del entorno, volviéndose éste colaborativo y motivador 

[13]. La motivación es uno de los elementos clave que lleva a 

crear nuevas maneras de inmersión en los escenarios formativos 

planteados. Los mismos autores señalan que existe una clara 

percepción positiva sobre el papel de los videojuegos en un futuro 

próximo, en el que las nuevas generaciones demandarán su uso en 

el ámbito docente cotidiano. 

En el artículo La realidad virtual inmersiva en ambientes 

inteligentes de aprendizaje se indica que existe una relación 

positiva entre el uso de la herramienta en 3D y las demás formas 

de aprendizaje [5]. Esta relación fue definida principalmente por 

el grado de retención, aprovechamiento de la transmisión y 

diagnóstico de habilidades, lo que arrojó que el hecho de aplicar 
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un aprendizaje innovador, favorece la atención del alumno, ya que 

la tecnología para ellos, es un  elemento de convivencia diario, 

sintiéndose identificados con ella. 

 

Desde el punto de vista de la formación de profesores en Second 

Life, destaca el proyecto AVATAR (valor añadido de la 

enseñanza en un mundo virtual), llevado a cabo por el Programa 

Comenius, del Lifelong Learning Programme (Programa De 

Aprendizaje a lo largo de la vida), financiado por La Comisión 

Europea, en la que participaron siete países europeos. El proyecto 

tenía como objetivo principal fomentar el  uso del vlearning 

(Aprendizaje virtual, basado en el uso de un Mundo Virtual como 

entorno de enseñanza aprendizaje) en Educación Secundaria y, 

para conseguirlo, se plantearon como primera necesidad, la 

formación del profesorado [22]. Los investigadores plateaban que 

el uso de un mundo virtual facilita el desarrollo del aprendizaje 

activo, por medio de la estimulación de los diferentes estilos de 

aprendizaje y el aumento de la motivación y el nivel de 

implicación del alumnado. Seleccionaron Second Life por ser uno 

de los mundos virtuales más populares entre las instituciones 

educativas de todo el mundo. 

 

Mahon, Bryant, Brown y Kim [12] utilizaron Second Life para 

generar una simulación educativa para ayudar a los futuros 

profesores a adquirir más experiencia en el manejo de la conducta 

de los alumnos y la gestión del aula de clases. Los principales 

resultados han mostrado que los futuros profesores opinan que la 

simulación fue una experiencia de aprendizaje útil, poniéndoles en 

situaciones reales que les obligaban a pensar. Se hacen también 

recomendaciones para otros trabajos, unos con la simulación y 

otros sobre los usos posibles de Second Life con fines educativos. 

 

3. EL PROYECTO TYMMI 
 

Pérez señala que “el ámbito en el que se desarrolla la vida del 

hombre y todo lo que lo relaciona implica el saber dónde está, a 

dónde se quiere ir y cómo hacerlo” [19]. Según lo anteriormente 

planteado se desprende ¿para qué investigar? El investigar da la 

oportunidad de conocer las distintas realidades, desarrollar 

conocimiento para encontrar respuestas y soluciones a las 

problemáticas existentes, especialmente, cuando se refieren a 

educación. Encontrar aulas donde los candidatos a profesores son 

libres de probar las técnicas aprendidas en la universidad puede 

ser muy difícil [12]. Por ello el proyecto TYMMI propone el 

levantamiento de un modelo tecnológico [10] y de un modelo 

pedagógico que permita generar los espacios en los  que los 

estudiantes simulen sus prácticas docentes.  

Basados en los beneficios ya descritos de los ambientes 

inmersivos para la enseñanza el modelo pedagógico propuesto se 

centra en la construcción de escenarios o situaciones que permitan 

al futuro profesor tomar decisiones y construir experiencias de 

aprendizaje significativo. Esta construcción se manifiesta en la 

resolución de problemas que el estudiante debe resolver donde las 

variables de trabajo se cambian con regularidad. La premisa de 

trabajo es: a mayor cantidad de simulaciones realizadas, mayor 

expertiz en el desarrollo de soluciones pedagógicas.  

Se propone, por tanto, un modelo pedagógico para el trabajo en 

entornos inmersivos que se basa en la propuesta de escenarios, 

herramientas e interacciones a través de un formato denominado 

Reto para el desarrollo de la experiencia. Los retos se organizan 

desde aquellos de menor a los de mayor complejidad, para 

conducir a los estudiantes a vivir experiencias de distinto tipo y 

construir soluciones y productos tangibles, tales como 

planificaciones, experiencias de aula, conversaciones o 

actividades, entre otros 

En este artículo se han incluido los resultados de seis retos 

implementados durante los meses de enero y junio de 2014, los 

que se orientan a fortalecer en específico las competencias 

referidas a planificación docente, diseño de la enseñanza y 

desempeño en ambientes virtuales. 

• Conociendo el mundo virtual inmersivo: cuyo objetivo es 

utilizar las principales herramientas tecnológicas del mundo 

virtual inmersivo y explorar el ambiente de trabajo Moodle 

y sus componentes. 

• Preguntas activadoras: enfocado a reflexionar acerca de la 

importancia de las preguntas activadoras para vincular los 

aprendizajes previos de los estudiantes con los contenidos 

que aprenderá en una determinada asignatura. 

• Aprendiendo significativamente con mapas 
conceptuales: orientado a ser capaces de representar 

esquemas mentales de manera sintética acerca de temáticas 

relevantes para los estudiantes, tomando como uno de los 

ejemplos los derechos de los niños, para fomentar la 

implementación de acciones educativas transversales en el 

aula. 

• Pensar con imágenes en MVI: en este reto los estudiantes 

tenian que crear un objeto a través de la utilización de 

figuras geométricas básicas disponibles en el MVI y 

relacionar éste con conceptos geométricos básicos (por 

ejemplo: caras, ángulos, tipos de triángulos, vértices, 

números de lado de una figura) para un nivel de Sexto año 

Básico. 

• Proponiendo estrategias de aprendizajes con Geogebra: 
los estudiantes debían presentar una estrategia de enseñanza 

en el área de la geometría que apuntara al desarrollo de las 

habilidades de comprensión y aplicación de medición, para 

un contexto de sexto año básico.  

• Desarrollando habilidades Matemáticas: su objetivo era 

que los estudiantes presentaran una estrategia  individual de 

enseñanza que permita el desarrollo de habilidades 

matemáticas en sus estudiantes, apoyando su propuesta con 

algún software de libre elección. 

 

4. METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación de desarrolla bajo un paradigma positivista, 

con una metodología cuantitativa de tipo descriptiva y 

exploratoria, porque se intenta conocer un tema poco estudiado 

con el objetivo de familiarizarse con un fenómeno relativamente 

desconocido y porque se busca describir los diversos aspectos y 

dimensiones que lo componen [21]. 

Se trata de una investigación de tipo transversal, ya que el 

proyecto TYMMI tiene una duración de tres años, durante los 

cuales se realizan las experiencias de simulación. El instrumento 

de recogida de datos utilizado corresponde a una Rejilla de 

Observación de retos, que tiene por objetivo recoger información 

acerca del desempeño del estudiante en Formación Inicial 

Docente durante el desarrollo de las actividades pedagógicas. La 

rejilla se compone Criterios y Descriptores agrupados en siete 

Dominios de la práctica docente:  

• Preparación para la enseñanza 
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• Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 
• Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
• Profesionalismo docente 
• Implementación de acciones educativas transversales 
• Interacción Avatar-Mundo Virtual 
• Interacción Avatar-Avatar. Las categorías de respuesta 

van desde Logrado a No logrado, en cada uno de los 

indicadores propuestos por los retos.  

Las categorías de observación van desde Insatisfactorio hasta 

Destacado, en cada uno de los criterios de cada dominio evaluado 

en los retos. En la tabla 1 se presentan las categorías con su 

respectivo rango. 

 

Tabla 1. Categorías de respuesta de la rejilla de observación de 

retos. 

Categoría Reto Descripción 

Insatisfactorio 1 - 2 No cumple la condición establecida 

para ese nivel. 

Básico 3 - 4 Demuestra conocimiento en la 

condición establecida para este nivel O 

sabe integrarla al Mundo Virtual 

Inmersivo. 

Competente 5 - 6 Demuestra conocimiento en la 

condición establecida para este nivel y 

sabe cómo integrarlo al Mundo Virtual 

Inmersivo. 

Destacado 7 - 8 Demuestra conocimiento en la 

condición establecida para este nivel y 

sabe cómo integrarlo al Mundo Virtual 

Inmersivo y reúne otras condiciones que 

lo hacer sobresalir en los indicadores. 

 

La muestra que participó de esta investigación se constituye por 7 

estudiantes de segundo y tercer año de la carrera de Pedagogía 

Básica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de 

la Santísima Concepción. El procedimiento de selección de la 

muestra fue por invitación, siendo los criterios de inclusión el ser 

estudiante de la carrera, haber cursado al menos una de las 

asignaturas de práctica progresiva y/o profesional y haber 

participado de los procesos de apresto tecnológico de la isla 

TYMMI. 

 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
 

En relación a los resultados de la Rejilla de observación de la 

práctica docente en mundos virtuales, durante la implementación 

de los seis retos en estudio se registró información sobre los 

dominios: Interacción de avatar en el mundo virtual inmersivo,  

Interacción avatar – avatar, Preparación para la enseñanza, 

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje e 

Implementar acciones educativas transversales. 

El Reto N° 1 evaluaba dos Dominios: Interacción Avatar-Mundo 

Virtual (Dominio F), Interacción Avatar-Avatar (Dominio G). Se 

observa que el promedio del reto es de 3,2 puntos, lo que en 

general, ubica a los estudiantes en el nivel de competencia Básico. 

 

El análisis realizado da cuenta de que el 100% de los participantes 

(n=7) logró realizar las actividades señaladas en los indicadores 

de este dominio, como: camina con fluidez por el MVI, se 

desplaza de un lugar a otro dentro de un tiempo estimado, se 

teletransporta a otros lugares según instrucciones dadas, vuela con 

fluidez, realiza su desplazamiento dentro de un tiempo estimado, 

utiliza el chat de manera eficiente, utiliza los recursos 

pedagógicos disponibles en la isla Tymmi, construye su 

apariencia, despliega actividades desde Internet a la isla, 

construye figuras geométricas, interactúa social, pedagógicamente 

y técnicamente con sus pares. Se evidenció que el 100% de ellos 

tuvo un nivel Competente, para para caminar con fluidez por el 

MVI, el 57% de ellos presentó dificultades en articular el chat y el 

micrófono con habilidad y en socializar actividades utilizando 

herramientas disponibles en la plataforma. Además,  el 71% no 

logró desplegar actividades desde Moodle en Second Life. 

 

En el Reto Nº 2, pariciparon 7 estudiantes, de los cuales, el 100% 

es competente  o destacado para caminar con fluidez  por el MVI, 

Caminar de un lugar a otro dentro de un tiempo estimado, y 

Desplazarse caminando hacia otro lugar, según instrucciones 

dadas. También se presentaron dificultades en la Interacción entre 

avatar y mundo virtual, en concreto con la articulación del chat y 

el micrófono, ya que el 43% de los estudiantes no logró dicha 

articulación, el 57% tuvo dificultades para sociabilizar las 

actividades de aprendizaje utilizando las herramientas disponibles 

en la plataforma y un 86% desmuestra una competencia básica 

para realizar preguntas a su interlocutor sobre el uso de los 

recursos y objetivos de la actividad. Con respecto al dominio de 

Planificación de la enseñanza, se evidenció que los estudiantes 

lograron los objetivos propuestos. Sin embargo, un 29% tuvo 

dificultades en los criterios relacionados con el análizis de las 

características y habilidades de estudiantes del nivel en que 

enseña, de los  contenidos  del programa de estudio de acuerdo a 

objetivos y recuros disponibles del subsector. 

 

En el Reto Nº3 participaron 6 estudiantes, y el 100% logró en su 

totalidad todos los dominios evaluados, esto es Interacción avatar-

mundo virtual, Interacción avatar-avatar, Planificación de la 

enseñanza e Implementar acciones educativas transversales. El 

83% de los estudiantes logra utilizar herramientas de 

comunicación de MVI para comunicarse, articular el chat y el 

micrófono con habilidad, y socializar las actividades de 

aprendizaje utilizando las herramientas de comunicación 

disponibles en la plataforma. Con respecto al dominio 

Planificación de la enseñanza, el 50% de los estudiantes logra un 

nivel competente para integrar aspectos valóricos transversales en 

las planificaciones que diseña, planificar estrategias de enseñanza 

que den cuenta de las dificultades más recurrentes en el 

aprendizaje de los contenidos que enseña, diseñar actividades 

basadas en intereses y necesidades de sus estudiantes y conocer 

los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En el reto número 4, participaron 5 estudiantes, quienes fueron 

evaluados en los dominios Planificación de la enseñanza, 

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, Interacción 

avatar-mundo virtual, Interacción avatar-avatar. El 100% utiliza 

las  herramientas de comunicación de MVI para comunicarse, 

articular el chat y el micrófono, Interactúa socialmente con sus 

pares para solicitar y prestar ayuda si se requiere,  interactúa 

técnicamente con sus pares para lograr el objetivo de la actividad, 

interactúa pedagógicamente con sus pares sobre las instrucciones 

dadas por el moderador para lograr el objetivo propuesto para la 

actividad, interactúa socialmente con el moderador para lograr el 

objetivo de la actividad, interactúa pedagógicamente con el 
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moderador para lograr el objetivo propuesto para la actividad, e 

interactúa técnicamente con el moderador para lograr el objetivo 

propuesto para la actividad, plantea con claridad preguntas a su 

interlocutor sobre el uso de los recursos y objetivo de la actividad 

y sigue las instrucciones dadas por su intelocutor sobre el uso de 

los recursos y objetivo de la actividad. El 60% logra utilizar los 

recursos pedagógicos disponibles en la isla TYMMI. Con respecto 

a los dominios Preparación para la enseñanza y Creación de un 

ambiente propicio para el aprendizaje, el 100% de los estudiantes 

logra comprender la relación de los contenidos de los subsectores 

que enseña con la realidad, conocer los distintos estilos de 

aprendizaje de los estudiantes y organizar el tiempo de manera 

eficiente en relación con las actividades de la clase. 

 

En el Reto N°5 participaron 5 estudiantes. El 100% utiliza los 

recursos pedagógicos disponibles en la isla TYMMI, es capaz de 

desplegar actividades desde Internet a la isla, interactúa 

pedagógicamente con sus pares sobre las instrucciones dadas por 

el moderador para lograr el objetivo propuesto para la actividad, 

interactúa socialmente con el moderador para lograr el objetivo de 

la actividad e interactúa pedagógicamente con el moderador para 

lograr el objetivo propuesto para la actividad, plantea con claridad 

preguntas a su interlocutor sobre el uso de los recursos y objetivo 

de la actividad y sigue las instrucciones dadas por su intelocutor 

sobre el uso de los recursos y objetivo de la actividad. Con 

respecto a los dominios Preparación para la enseñanza y Creación 

de un ambiente propicio para el aprendizaje, el 100% de los 

estudianes comprende la relación de los contenidos de los 

subsectores que enseña con la realidad y establece objetivos de 

aprendizaje. Un 80% planifica actividades adecuadas al tiempo 

para el cual fueron creadas; un 40% tiene dificultades para 

estimular actitudes de comprensión, de ayuda y de colaboración 

entre los estudiantes y definir normas de trabajo en la sala de 

clases. 

 

En el Reto N° 6 participaron 4 estudiantes. El 100% interactúa 

socialmente con sus pares para solicitar y prestar ayuda si se 

requiere, interactúa técnicamente con sus pares para lograr el 

objetivo de la actividad, interactúa pedagógicamente con sus pares 

sobre las instrucciones dadas por el moderador para lograr el 

objetivo propuesto para la actividad, interactúa socialmente con el 

moderador para lograr el objetivo de la actividad, interactúa 

pedagógicamente con el moderador para lograr el objetivo 

propuesto para la actividad, interactúa técnicamente con el 

moderador para lograr el objetivo propuesto para la actividad, 

interactúa técnicamente con soporte para superar barreras 

tecnológicas que lo conduzcan a lograr el objetivo propuesto para 

la actividad, logra seguir instrucciones dadas por Soporte Técnico 

para el logro del objetivo de la actividad, plantea con claridad 

preguntas a su interlocutor sobre el uso de los recursos y objetivo 

de la actividad y logra seguir las instrucciones dadas por su 

intelocutor sobre el uso de los recursos y objetivo de la actividad. 

Con respecto a los dominios Preparación para la enseñanza y 

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje y Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes, el 100% comprende la 

relación de los contenidos de los subsectores que enseña con la 

realidad, aplica estrategias de enseñanza que permita al estudiante 

construir su propio aprendizaje, selecciona distintos recursos de 

aprendizaje congruentes con la complejidad de los contenidos y 

las características de sus alumnos, planifica estrategias de 

enseñanza que den cuenta de las dificultades más recurrentes en el 

aprendizaje de los contenidos que enseña, atiende a las 

necesidades de los estudiantes de acuerdo a la edad y nivel 

educativo, analiza  contenidos  del programa de estudio de 

acuerdo a objetivos y recuros del subsector, y analiza espacio y 

tiempos educativos de acuerdo a objetivos del subsector, aplica 

normas en el trabajo con los estudiantes en el aula, establece 

relaciones respetuosas entre profesor-alumno, promueve 

relaciones respetuosas entre alumno-alumno y permite la 

generación de preguntas y aportes por parte de los estudiantes y 

pudo organizar el tiempo de manera eficiente en relación con las 

actividades de la clase. 

 

Un análisis general de los retos, da cuenta de que el promedio 

total de los 6 retos es igual a 4,6 puntos.  Este promedio permite 

establecer que la competencia de los estudiantes que desarrollaron 

las actividades propuestas en los retos, los ubica dentro de la 

categoría Competencia Básica. El reto con un menor promedio es 

el número 1, con 3,2 puntos, que corresponde a la Competencia 

Básica, mientras que el reto con el mayor nivel de logro 

corresponde al número  6, con  7,3 puntos, que corresponde a la 

Competencia Destacado. 

 

Se puede apreciar que estos resultados se deben a que el reto 1, 

evaluaba principalmente las competencias de los estudiantes para 

moverse en el Mundo Virtual Inmersivo Second Life. Para la gran 

mayoría de ellos, era la primera vez que utilizaban un MVI. Por el 

contrario, el reto 6, evaluaba también, competencias pedagógicas. 

 

6. CONCLUSIONES 
El proyecto TYMMI en particular fue creado con la idea de 

proponer un metaverso educativos tridimensional dedicado a la 

práctica de los futuros docentes de la UCSC,  para la simulación 

de acciones pedagógicas.  

Uno de los posibles recursos para contribuir a mejorar la calidad 

de la educación es apoyarse en la tecnología de los mundos 

virtuales. Se cree que incorporando metodologías innovadoras en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje los estudiantes lograrán 

por un lado usar tecnologías como recursos didácticos, y por otro, 

integrarlas de mejor manera en su futuro profesional. 

Se cuenta con una generación de estudiantes empoderados de las 

tecnologías y esto se debe ver reflejado en el aprender y enseñar 

con tecnología a través de la interacción en los mundos virtuales y 

redes sociales.  

En concreto esta experiencia ha evidenciado en los resultados que 

se presentan de manera preliminar, que los estudiantes que han 

participado consideran que la propuesta ha sido un apoyo en sus 

prácticas docentes, lo que les ha permitido mejorar su capacidad 

pedagógica y reforzar los contenidos obtenidos en otras 

asignaturas, lo que les plantea un desafío intelectual y tecnológico 

muy motivador. Por el reducido número de estudiantes con que se 

trabajó en este estudio, no es posible generalizar estos resultados, 

sino que explican únicamente al quienes vivieron la experiencia. 

Finalmente se reflexiona que es necesario realizar una 

actualización permanente que implica no dejar de lado la 

incorporación de los entornos virtuales en los procesos 

educativos, y de esto se encuentran pocas evidencias, por lo que 

se torna muy relevante desarrollar una experiencia como TYMMI 

en este ámbito. 
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ABSTRACT 

Cloud computing has great potential in scientific and academic 

context. In this perspective, this article describes the use of this 

integrated with the U-Lab Cloud, a ubiquitous virtual laboratory 

oriented for learning Computer Networking paradigm. To develop 

this work a case study where two platforms of Cloud Computing 

were implanted was used: Eucalyptus and OpenNebula. With 

results was possible verify the viability of implementation and the 

performance of these platforms in an academic context. 

Keywords 

Cloud Computing, Virtual Laboratory, Ubiquitous Computing. 

RESUMO 

A Computação em Nuvem apresenta um grande potencial no 

contexto científico e acadêmico. Nesta perspectiva, este artigo 

descreve a utilização desse paradigma integrado com o U-

LabCloud, um laboratório virtual ubíquo voltado para o 

aprendizado de Redes de Computadores. Para o desenvolvimento 

desse trabalho foi realizado um estudo de caso, onde foram 

implantadas duas plataformas de Computação em Nuvem: 

Eucalyptus e OpenNebula. Com os resultados foi possível 

verificar a viabilidade de implantação e o desempenho dessas 

plataformas no contexto acadêmico.  

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3.2 [Computer and Information Science Education]:  

Information systems education – Computer Science Education  

and Information Systems Education 

Termos Gerais 
Experimentation, Performance 

Palavras-chave 

Computação em Nuvem, Laboratório Virtual, Computação 

Ubíqua. 

1. INTRODUÇÃO 
Com o crescimento exponencial tanto em tamanho e 

complexidade das redesnos últimos anos, evidencia-se a 

importância da formação de profissionais na área de Redes de 

Computadores aptos a desenvolver atividades práticas. Dessa 

forma, as aulas práticas podem auxiliar na capacitação dos alunos 

possibilitando a experimentação dos conceitos estudados.Nesse 

sentido, [1] aponta que os principais problemas enfrentados no 

ensino de redes de computadores é o material didático e a pouca 

disponibilidade de equipamentos adequados para utilização de 

ferramentas. Além disso, é evidenciada a falta de laboratórios 

físicos atualizados para realização das competências práticas, 

dado que os equipamentos se tornam obsoletos com muita 

rapidez. O uso exclusivo desses recursos é outra dificuldade 

encontrada [1], já que diversas atividades da disciplina de redes 

de computadores necessitam de configurações específicas.  

Desta forma, torna-se necessário buscar novas formas e estratégias 

para o ensino de redes de computadores contemplando a 

utilização dos recursos tecnológicos disponíveis atualmente [2]. 

Diante de diversas ferramentas que apresentam grande potencial 

educacional, tem-se os laboratórios virtuais ou também chamados 

ambientes virtuais imersivos que permitem experiências de 

simulação e atividades de colaboração. O paradigma de educação 

imersiva tem como objetivo disponibilizar espaços 

tridimensionais onde o estudante pode transitar e vivenciar 

experiências em um ambiente altamente interativo [3].  

Para [4], o uso de laboratórios virtuais é essencial para a aquisição 

de competências práticas de qualquer currículo. Para os alunos, a 

utilização de laboratórios virtuais facilita a realização de 

atividades práticas, uma vez que se pode estar em qualquer lugar 

(por exemplo, em casa, no trabalho, etc.), sendo necessário apenas 

um dispositivo ou computador com uma conexão à Internet. Logo, 

a adoção de laboratórios virtuais influencia também positivamente 

no trabalho do professor, visto que o mesmo permite o 

acompanhamento do progresso e das dificuldades dos alunos 

durante a realização das atividades práticas. 
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personal orclassroom use isgrantedwithoutfeeprovidedthat copies are 

notmadeordistributedforprofitorcommercialadvantage and that copies 
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Neste cenário, surge a necessidade de propiciar um ambiente 

educacional que forneça recursos computacionais adaptados às 

particularidades de cada estudante. Para que o ambiente 

educacional suporte a característica de adaptação é necessário 

abordar elementos de ubiquitouslearning (U-Learning), sendo 

que este possibilita o acesso aos recursos educacionais com total 

mobilidade e adaptação do sistema ao contexto computacional dos 

estudantes.   

A infraestutura de Cloud Computing é uma alternativa para 

disponibilizar recursos educacionais,já que dispensa utilização de 

hardware específico. Dentre as vantagens de aderir a essa 

solução, está o fato de que se pode usufruir das aplicações 

disponibilizadas na plataforma Cloud Computing de qualquer 

lugar e dispositivo. Além desse benefício, outra característica que 

torna essa solução atraente é que a mesma prescinde gastos com 

infraestrutura e licenças de software. Dentre essas vantagens, 

outro fator que motivador para a inserção de Cloud Computing 

neste trabalho é a flexibilidade fornecida por esse recurso aos 

usuários, já que o ambiente pode ser acessado por meio de 

qualquer dispositivo que mantenha uma conexão com a Internet. 

Sendo assim, essa solução pode ser utilizada em instituições de 

ensino que dispõem de computadores com baixa capacidade de 

processamento. 

Nesse contexto, objetivo geral deste trabalho é demonstrar a 

viabilidade de implantação de uma nuvem privada no contexto 

acadêmico para disponibilizar o U-LabCloud, um laboratório 

ubíquo voltado para ensino de Redes de Computadores. 

Este artigo está estruturado da seguinte maneira: na seção 2 é 

apresentada uma breve descrição dos principais conceitos 

abordados nesse trabalho; na seção 3 são apresentados os 

trabalhos relacionados; na seção 4 é apresentada a metodologia; já 

a seção 5 descreve a arquitetura proposta para o U-LabCloud; a 

seção 6 apresenta o estudo de caso. Por fim, seção 7 apresenta as 

considerações finais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Nesta seção, serão abordados aspectos relacionados á Educação 

em Nuvem, Cloud Computing e U-learning, os conceitos 

norteadores desse trabalho. O objetivo dessa seção é 

contextualizar e prover uma visão geral da importância da 

Computação em Nuvem. 

2.1 Educação na nuvem  
O conceito de Educação em Nuvem é uma apropriação dos 

conceitos da Computação em Nuvem, na área da Educação 

(CloudEducation) [7]. A Educação em Nuvem mostra-se como 

novo paradigma, pois neste caso, os saberes não estão mais 

encarcerados em ambientes físicos ou em locus virtuais, mas 

disseminados pelo planeta através das redes de computação, como 

uma nuvem de saberes, de maneira quase onipresente [8]. 

Para[9], a Computação em Nuvem é como a interligação dos 

sistemas computacionais de uma organização que define uma 

estrutura de recursos dinâmicos por meio da virtualização de 

computadores.  

A Computação em Nuvem quando é utilizada no ambiente 

acadêmico apresenta diversos benefícios. Nesse cenário, [10] cita 

como as principais vantagens da Computação em Nuvem: 

aeconomia de recursos - é prescindível uma infraestrutura local, 

tudo estará armazenado nos repositórios de dados remotos que são 

ofertados por plataformas; a escalabilidade, os recursos 

computacionais são disponibilizados automaticamente conforme o 

crescimento da aplicação, crescimento tanto em carga de dados 

quanto em acesso de usuários; a flexibilidade; e a rapidez no 

desenvolvimento - algumas funcionalidades estão disponíveis na 

plataforma, bastando, para tanto, integralizar a aplicação em 

potencial (desenvolvimento), e realizar as adaptações necessárias. 

2.2CloudComputing 
A Cloud Computing ou Computação em Nuvem é um termo que 

gera muita discussão na área de Tecnologia da Informação (TI), já 

que é um conceito relativamente novo. Na literatura encontraram-

se diversas definições para Cloud Computing.  

Para [11], Cloud Computingpode ser definida como um 

paradigma de computação distribuída, é impulsionado pelas 

economias de escala, na qual um conjunto computacional pode ser 

gerenciado e armazenado em plataformas consideradas 

virtualizadas e escaláveis são entregues sob demanda para clientes 

externos através da Internet.  

Em [12], CloudComputing é considerada um modelo 

computacional com habilidade de permitir, de maneira ubíqua e 

conveniente o acesso sob demanda a recursos computacionais 

compartilhados e configuráveis. 

Segundo [13], a CloudComputingé um tipo de sistema paralelo e 

distribuído que consiste em uma coleção de computadores 

interconectados e virtualizados, que são dinamicamente 

provisionados e apresentados como um ou mais recursos 

computacionais unificados.  

Já [14], menciona que a Cloud Computing alavanca a tecnologia 

de virtualização para obter o objetivo de fornecer recursos 

computacionais como utilidades, compartilhando alguns aspectos 

com computação em grade, como o emprego de recursos 

distribuídos para alcançar os objetivos do nível de aplicação e 

provisionamento automática de recursos.  

Ao observar essas definições, percebe-se que são abordados 

aspectos semelhantes de tecnologias e serviços. Diante desse 

contexto, [4]menciona que ao utilizar Cloud Computing tem-se 

facilidade no gerenciamento de sistema de computação, já que 

pode ser implantado, escalado, replicado e atualizado em qualquer 

um dos níveis de computação em nuvem.  

A computação em nuvem é um modelo computacional emergente 

em que os usuários podem ter acesso ubíquo a suas aplicações a 

partir de qualquer dispositivo conectado [15]. Para[16] uma das 

maiores vantagens de utilização dos serviços em nuvem é a 

preocupação reduzida com a perda de dados ou com a intrusão de 

vírus. 

Ao se analisar o modelo computacional em nuvem, percebe-se 

que um dos seus maiores benefícios é a flexibilidade 

proporcionada aos seus usuários. Assim, o usuário precisará ter 

em seu dispositivo/computador apenas de um browser instalado 

para acessar a aplicação desejada, sem a necessidade de instalação 

de programas ou mesmo a realização de atualizações.    

Outro potencial da Cloud Computing é a possibilidade de 

compartilhamento dados e da realização de trabalhos 

colaborativos, prática que facilita o trabalho em ambientes 

educacionais. Por exemplo, ao centralizar o armazenamento de 

todos os dados em um mesmo lugar e com o mesmo formato, 

excluí-se a necessidade de conversões e adaptações. 
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Além disso, para as instituições de ensino adotaremCloud 

Computingnão é necessário realizar grande investimento 

financeiro, visto que essa infraestrutura exige pouco recurso 

computacional, ou seja, pode ser utilizada em com computadores 

com hardware simples (computadores pessoais). Outro ponto 

positivo, é que os gastos com licença de software são suprimidos, 

pois ao aderir por essa alternativa tem-se a possibilidade de 

utilizar sistemas operacionais open source (código aberto), 

gratuitos que podem ser instalados sem restrições ao número de 

máquinas. 

A utilização desse novo paradigma computacional pode trazer 

diversos benefícios operacionais e financeiros para as instituições. 

Contudo, existem alguns obstáculos relevantes ao se utilizar 

computação em nuvem. Como a principal desvantagem da 

utilização desse modelo, [17]aponta a segurança de dados e 

questiona se é possível manter total segurança no tráfego dos 

dados. A indisponibilidade de serviço pode ser outro obstáculo 

para o sucesso desse modelo computacional, dado que é 

necessário estabelecer conexão com a Internet para acessar os 

dados. 

2.2.1 Classificações para Cloud Computing 
Dadas as devidas definições para Cloud Computing, esse modelo 

computacional apresenta diversas classificações que consideram 

as características de uso e implantação e são descritasabaixo. 

2.2.1.1 Modelos de Serviço 
Conforme o modelo de serviço, as plataformas de 

CloudComputingsão classificadas em três modelos distintos 

(Figura 1) [14]: 

 

 
Figura 1. Modelos de serviço. 

 
• SaaS (Software como Serviço): diz respeito a software como 

serviço, disponibiliza softwares com a finalidade específica do 

usuário acessar serviços via navegador web; 

• PaaS (Plataforma como Serviço): se refere ao fornecimento 

de recursos da camada de plataforma, incluindo suporte a 

sistemas operacionais e frameworks de desenvolvimento de 

software; 

• IaaS (Infraestrutura como Serviço): é uma infraestrutura 

como serviço, fornece toda a infraestrutura necessária para 

PaaS e SaaS. Nessemodelo, o cliente pode adquirir os 

recursos de terceiros, sem a necessidade de adquirir servidores 

com alto desempenho ou softwares complexos. 

2.2.1.2 Modelos de Implantação 
Além da classificação de modelos de serviço, existe a 

categorização que considera o tipo de implantação da 

infraestrutura de Cloud Computing. Segundo [12], os modelos de 

implantação são classificados: 

• Privada: quando a infraestrutura de nuvem é exclusiva de 

uma organização, podendo ser gerenciada pela própria 

organização ou por terceiros; 

• Comunidade: quando a infraestrutura de nuvem é 

compartilhada por diversas organizações e compartilha 

interesses como missão, requisitos de segurança, política e 

flexibilidade; 

• Pública: quando a infraestrutura de nuvem está acessível ao 

público em geral e pode ser gerenciada pela própria 

organização ou por terceiros; 

• Híbrida: quando a infraestrutura de nuvem abrange duas ou 

mais infraestruturas distintas (privada, comunidade, ou 

pública) que permanecem interligadas por tecnologia 

padronizada ou proprietária. 

2.1.2 Infraestruturas de software para Cloud 

Computing 
Existem diversas tecnologias open source disponíveis para a 

criação de ambientes de computação em nuvem. Neste trabalho, 

foram selecionadas duas para serem implementadas:Eucalyptus e 

OpenNebula.  

2.1.2.1 Eucalyptus 
O Eucalyptus(ElasticUtility Computing 

ArchitectureLinkingYourPrograms To Useful Systems) é uma 

plataforma open source que permite a criação de nuvens híbridas 

e privadas sem requisitos de hardware especializado. O 

Eucalyptus permite que sejam criadas nuvens computacionais 

facilmente, utilizando tecnologias de serviços web e Linux que 

existem na infraestrutura de TI e podem ser adaptadas às 

necessidades específicas de cada aplicação [19]. Ele é o resultado 

de um projeto de pesquisa da Universidade de Santa Bárbara, na 

Califórnia. Um atrativo dessa infraestrutura é a compatibilidade 

com diversos aplicativos e ferramentas com padrão da EC2 e S3 

da Amazon[19].Uma das principais características dessa 

plataforma é sua arquitetura baseada em camadas, que permitem 

os seus componentes se acoplem de maneira transparente. 

2.1.2.2 OpenNebula 
Em 2005, oOpenNebulafoicriado a partir de um projeto de 

pesquisaporIgnacio M. Llorente e Rubén S. Montero e a 

suaprimeiraversãopúblicasurgiuem 2008. É o resultado de 

muitosanos de pesquisa e gestãoeficiente, 

sendoutilizadocomoreferênciaporváriosprojetos de pesquisa.O 

OpenNebula é umasoluçãode 

códigoabertobaseadoempadrõesparacomputaçãoemnuvem, é 

altamenteescalável e adaptávelpara o gerenciamento de dados 

[20]. 

O OpenNebula é 

usadoprincipalmentecomoumaplataformaparagerenciamento de 

infraestruturavirtualizada de dados, é 

normalmenteutilizadocomo  nuvemprivada. No entanto, o 

OpenNebulasuporta  nuvemhíbrida, tornandoosambientes de 
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hospedagemaltamenteescaláveis. Eletambémsuporta  nuvenspúbli

cas  e fornece interfaces de nuvemparagerenciamento de 

funcionalidades, armazenamento e gerenciamento de rede [20]. 

2.3 U-learning 
A educação, assim como outras áreas de conhecimento, usufrui de 

tecnologias computacionais para melhorar suas práticas e 

abordagens [21]. A aplicação dessas tecnologias no 

aperfeiçoamento das estratégias de educação ocasionou o 

surgimento de uma frente de pesquisa denominada Educação 

Ubíqua[22].  

O termo Computação Ubíqua (UbiquitousComputing) surgiu na 

década de 90, sendo inicialmente proposto por Mark Weiser. Esse 

conceito promove a ideia da troca de informações a qualquer hora 

e em qualquer lugar, por meio da utilização, de forma 

transparente, inteligente e integrada às tecnologias 

computacionais [22]. Para que um sistema seja considerado 

ubíquo, ele deve atender certas características, tais como 

invisibilidade, escalabilidade, adaptação, disponibilidade, 

tolerância à falha, entre outras [23]. 

Em [24] é mencionada a evolução tecnológica e a ampliação das 

capacidades de computação e comunicação dos pequenos 

dispositivos eletrônicos, como responsáveis pelo progresso do 

electronic- learning(e-learning) para o mobile learning(m-

Learning) e do m-Learning para o ubiquitouslearning(u-

Learning). 

Uma característica da Computação Ubíqua 

(UbiquitousComputing) é a sensibilidade ao contexto. Em [25], 

uma definição para contexto é qualquer informação que possa ser 

usada para caracterizar a situação de entidades que sejam 

consideradas relevantes para a interação entre um usuário e uma 

aplicação. Para [26], sensibilidade ao contexto refere-se a tudo que 

ocorre ao redor do usuário, e que influencia a forma como ele 

interage com o ambiente e com as outras pessoas. Conforme [25], 

a computação sensível ao contexto deve estar ciente do estado do 

usuário e seus arredores, e deve modificar o seu comportamento 

com base nesta informação. 

Segundo [27], os ambientes computacionais ubíquos permitem 

aprender a coisa certa, no lugar, no momento e no caminho certo. 

Para [28], os ambientes de computação ubíqua são definidos como 

um conjunto de sistemas embarcados (computadores, sensores, 

interfaces e infraestrutura de serviços), sendo reforçada pelas 

tecnologias de computação e comunicação. Os ambientes 

computacionais ubíquos permitem aprender a coisa certa, no lugar, 

no momento certo e no caminho certo[6]. 

Logo, [23] menciona duas das características essenciais em um 

ambiente ubíquo: a) escalabilidade, pois o processamento e o 

armazenamento são limitados a poucas máquinas, caracterizando 

assim um ponto no sistema onde a procura por recursos pode 

ultrapassar a oferta; b) disponibilidade, pois em arquiteturas 

centralizadas qualquer problema de conexão entre os dispositivos 

e os servidores resulta em indisponibilidade do serviço.  

Além dessas características mencionadas, os ambientes 

educacionais voltados para educação ubíqua devem abordar a 

consciência do ambiente que envolve o aprendiz, ou seja, a 

sensibilidade ao contexto. Em [25], uma definição para contexto é 

qualquer informação que possa ser usada para caracterizar a 

situação de entidades que sejam consideradas relevantes para a 

interação entre um usuário e uma aplicação. Para [26], 

sensibilidade ao contexto refere-se a tudo que ocorre ao redor do 

usuário, e que influencia a forma como ele interage com o 

ambiente e com as outras pessoas.  

Nesse sentido, esse trabalho apresenta o U-LabCloud, um 

ambiente que aborda características de educação ubíqua, com 

objetivo de contribuir com os processos educacionais a qualquer 

momento e em qualquer lugar, visto que poderá ser acessado de 

diversos dispositivos e considerará as características do contexto 

dos alunos, como estilo cognitivo e velocidade de conexão. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
A CloudComputingpropõe a integração de diversos modelos 

tecnológicos para o provimento de infraestrutura de hardware, 

plataformas de desenvolvimento e aplicações na forma de serviço 

[29].  A virtualização é um dos pré-requisitos para a realização de 

Cloud Computing[12].Assim, elapermitea execução de várias 

máquinas virtuais (VMs) em uma máquina física. Diante das 

diversas vantagens das aplicações de Cloud Computing voltadas 

para o ensino, são elencadas como as principais: a escalabilidade, 

o armazenamento centralizado, a flexibilidade, a acessibilidade e 

os baixos custos [30]. 

A CloudComputingé uma infraestrutura que vem sendo explorada 

em ambientes educacionais, como [4, 18, 30, 31, 32], no entanto, 

percebe-se uma carência na descrição sistemática do 

desenvolvimento durante o processo de implantação das 

plataformas, sendo que a maioria dos artigos discute 

funcionalidades, tipos de serviços e de plataformas. Cabe 

ressaltar, que para a escolha adequada da plataforma de Cloud 

Computing devem ser considerados alguns aspectos como: a 

infraestrutura de TI e o tipo de modelo de serviço mais adequado 

para ser implantado na instituição de ensino. 

Por exemplo, [30] propõe uma estrutura para gerenciar PaaS em 

um laboratório virtual baseado em Cloud Computingque 

implementa o gerenciamento de usuários, recursos e acesso, 

porém o tema é abordado de forma geral e não é focado nas 

necessidades de um sistema educacional.  

Em [32] é apresentada uma solução de infraestrutura em nuvem 

privada contemplando uma combinação de três modelos de 

serviço (IaaS, SaaS, PaaS), foi desenvolvida na Universidade de 

HochschuleFurtwangen (HFU). Essa solução permite a criação de 

máquinas virtuais por meio da escolha de uma imagem e dos 

pacotes de software selecionados pelo usuário.  

Da mesma maneira, [31] descreve um laboratório virtual, onde 

foram utilizados serviços de Cloud Computing, desenvolvido pela 

Universidade Estadual da Carolina do Norte (EUA). Esse 

laboratório permite que os alunos realizem reservas de VMs de 

acordo com a sua necessidade, possibilitando a escolha entre 

imagens básicas ou imagens com aplicações específicas. 

Atualmente, essa plataforma está sendo utilizada por um grande 

número de usuários, utiliza o modelo de serviço SaaS e fornece 

uma variedade de aplicações específicas para diferentes áreas de 

estudo. 

Em [4] foi descrito um sistema baseado em Cloud Computing 

direcionado para o ensino de engenharia. Este sistema, refere-se a 

um laboratório virtual que disponibiliza recursos de hardware e 

software, onde podem ser desenvolvidos trabalhos práticos a 

partir de máquinas virtuais (VMs). São mencionados problemas 

mencionados durante a implantação da plataforma OpenNebula, 

relacionados a comunicação de rede e a criação das máquinas 
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virtuais (VMs), mas que foram solucionados. Da mesma forma, 

[18] cita um laboratório para administração de rede, 

implementado com a integração das ferramentas Lab Manager e 

VMware, tendo como característica principal a flexibilidade de 

recursos.  

Em comparação com os trabalhos acima mencionados, o U-

LabCloud diferencia-se, pois fornecerá uma interface atrativa ao 

aluno, proporcionando aos estudantes a sensação de estarem 

“imersos” no laboratório virtual. Esse ambiente, integrará um 

Módulo Adaptativo que irá considerar as características 

individuais como o perfil cognitivo, o tipo de dispositivo utilizado 

e a velocidade de conexão. Além disso, o U-LabCloud poderá ser 

acessado de qualquer dispositivo que disponha de uma conexão a 

Internet e um browser instalado, facilitando o acesso ao eliminar a 

necessidade de instalar ou atualizar de programas. 

4. METODOLOGIA 
Para alcançar o objetivo desta pesquisa foram elencadas seis 

etapas distintas. A primeira etapa concentrou-se na 

contextualização do problema e na investigação de conceitos, 

métodos e tecnologias. Este trabalho focou na implantação de 

uma nuvem privada para disponibilizar o U-LabCloud, um 

laboratório virtual ubíquo voltado para o ensino de Redes de 

Computadores. Esta etapa contemplou também a construção do 

referencial teórico, onde se buscou estudar os principais conceitos 

relacionados ao tema dessa pesquisa. Em seguida, foram 

pesquisados os principais trabalhos científicos publicados que 

abordam ambientes educacionais integrados a Cloud Computing, 

com intuito de verificar o que já foi realizado a respeito desse 

tema. Logo, os mesmos serviram de base científica para 

fundamentar essa pesquisa. 

A segunda etapa considerou o problema, os objetivos e a 

contribuição pretendida com esta pesquisa. Nesta fase, foram 

definidas as tecnologias e sistemas operacionais utilizadas para a 

implantação do ambiente de Cloud Computing necessários para 

estabelecer a estrutura lógica.A maioria dos softwares utilizados 

nessa pesquisa é open source. 

A terceira etapa contempla o projeto da arquitetura, onde foram 

configurados os equipamentos que formam a infraestrutura física 

do ambiente de teste.  

A quarta fase caracterizou-se pela construção do U-LabCloud, 

bem como a inserção dos objetos e de atividades relacionadas ao 

ensino de Redes de Computadores. O desenvolvimento desta etapa 

envolveu a instalação das plataformas Moodle, OpenSim, Sloodle 

e WampServer. A escolha do Moodle deu-se pelo fato de ser open 

source e por ser atualmente o ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) utilizado nesta universidade. Optou-se pelo OpenSim, por 

ser uma ferramenta já utilizada em outros trabalhos desenvolvidos 

nesse grupo de pesquisa e por disponibilizar versões open source. 

Ele foi utilizado para criar a interface gráfica do U-LabCloud e 

integrado com o AVA Moodle.  Logo, o Sloodle foi utilizado para 

realizar a integração do Moodle com o OpenSim, permitindo assim 

a inserção de atividades sobre o tema Redes de Computadores, que 

serão disponibilizadas aos estudantes por meio do U-LabCloud. 

Por fim, foi utilizado o WampServer para criar um servidor local. 

Para a quinta etapa, não contemplada nesse trabalhoserá realizada 

a integração do Módulo Adaptativo, que é constituído pelo 

SEDECA e U-SEA, outros trabalhos desenvolvidos por esse 

grupo de pesquisa. Esse Módulo adaptativo terá por finalidade 

coletar e tratar as informações, como a velocidade de conexão e o 

estilo cognitivo dos alunos.  

O SEDECA, por meio de um questionário definirá o perfil 

cognitivo do usuário, uma vez que Mozzaquatro (2010) elencou 

quatro: Holista, Divergente, Serialista ou Reflexivo. Esse 

questionário será disponibilizado ao usuário no momento em que 

ele realizar o login no U-LabCloud e o acesso aos demais recursos 

desse ambiente serão liberados após a finalização do questionário 

pelo aluno.  

Já o U-SEA identificará a velocidade de conexão, que será medida 

depois do envio de um arquivo de 100 KB do servidor para o 

dispositivo/computador do usuário. Nesse momento, um 

cronômetro é disparado para começar a medição do tempo de sua 

transferência, sendo realizado após o término do envio, um 

cálculo do tamanho do arquivo sobre o tempo, resultando na 

velocidade de conexão do usuário. Logo, Piovesan (2011) 

considerou que se a velocidade identificada for menor a 500 

Kbps, serão apresentados aos usuários apenas arquivos com 

tamanho inferior a 400 Kb, ou seja, os conteúdos serão adaptados. 

No entanto, se a velocidade for superior a 500 Kbps, serão 

disponibilizados os arquivos com tamanho superior a 400 Kb. 

A sexta etapa prevista consistirá na definição dos testes capazes 

de validar o ambiente, sendo que os resultados desses testes 

servirão para refletir sobre possíveis melhorias, bem como 

formalização de ideias para trabalhos futuros.  

5. U-LAB CLOUD 
O objetivo principal desta pesquisa é obter um ambiente de 

nuvem privada que para disponibilizar o U-LabCloud: laboratório 

virtual ubíquo. O U-LabCloud abordará características do 

contexto do estudante, por meio da adaptação de apresentação de 

conteúdo conforme o perfil cognitivo e velocidade de rede. 

Desse modo, é necessário prover uma infraestrutura de Cloud 

Computing para hospedar o U-LabCloud: laboratório virtual 

ubíquo que apresente características essenciais desse paradigma, 

como elasticidade, disponibilidade, flexibilidade e amplo acesso.  

Para isso, foi pesquisada, projetada e instalada a infraestrutura 

física para realização do experimento, sendo composta por três 

máquinas: um é o servidor com as funções de cloudcontroller, 

cluster controller e storagecontroller; as outras duas máquinas são 

os node controller, que disponibilizam o processamento da nuvem. 

A Figura 1 apresenta a infraestrutura física utilizada para os testes. 

 

 
Figura 2. Infraestrutura utilizada no ambiente teste. 
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No ambiente de testes, foram implementadas duas plataformas de 

Cloud Computing: Eucalyptus e OpenNebula. A escolha pelo 

Eucalyptus se deu pelo fato de ser simples uma plataforma 

flexível, modular e por apresentar código aberto. Já a plataforma 

OpenNebula foi selecionada por gerenciar de forma transparente 

os recursos funcionais de cada servidor, sendo compatível com os 

hipervisores como Xen, KVM e VMWare.  

As implementações das duas nuvens foram realizadas com intuito 

de verificar qual a mais adequada ao contexto acadêmico, 

considerando as características de rede e do hardware utilizado. 

Para isso, foi realizado um teste de desempenho, onde foi utilizada 

a ferramenta Intel Linpack versão 11.1.3.006, uma vez que o 

ambiente OpenNebula foi executado no sistema operacional 

Ubuntu 13.10 e a plataforma Eucalyptus no sistema operacional 

CentOS. Essa ferramenta mede a taxa de execução de operações de 

ponto flutuante da CPU. Os seus resultados são informados em 

GFLOPS, ou Gigaflops, que é a representação da medida em 

bilhões de operações de ponto flutuante por segundo (FLOPS) 

que o microprocessador do computador consegue manipular.  

Atualmente, há várias tecnologias de virtualização disponíveis. A 

virtualização é o processo de ocultar o hardware físico subjacente 

de modo que ele possa ser utilizado e compartilhado de forma 

transparente em vários sistemas operacionais [15]. Nesta pesquisa, 

para realizar a virtualização foram selecionados dois hipervisores: 

o KVM e Xen. Com a virtualização é possível criar e administrar 

diversas máquinas virtuais no mesmo sistema operacional. A 

virtualização permite facilmente migrar uma máquina virtual de 

um servidor hospedeiro para outro, sem a necessidade de 

reconfiguração da máquina virtual em caso de falha do 

hospedeiro. Assim, ao utilizar esse recurso garante-se ao U-

LabCloud disponibilidade de acesso, já que caso a máquina 

virtual em que o ambiente estiver rodando apresente algum 

problema será automaticamente migrado para outra, mantendo o 

ambiente acessível, tendo assim característica de um software u-

learning. 

Ao adotar a tecnologia de Cloud Computing neste trabalho, tem-

se a vantagem de elasticidade de recursos, visto que se o número 

de usuários aumentarem ou a necessidade armazenamento de 

recursos acrescer, pode-se alocar recursos sem preocupação com 

aquisição de infraestrutura física, o que implica também na 

economia de manutenção e espaço físico para alocá-los. 

O modelo de implementação de Cloud Computing a qual o U-

LabCloud pertence é do tipo Infraestrutura como Serviço (IaaS), 

uma vez que fornece a infraestrutura para desenvolvimento de 

atividades de práticas do ensino de Redes de Computadores. O 

principal objetivo do IaaS é tornar mais fácil e acessível o 

fornecimento de recursos, tais como servidores, rede, 

armazenamento e outros recursos de computação fundamentais 

para construir um ambiente de aplicação sob demanda, que podem 

incluir sistemas operacionais e aplicativos. 

A arquitetura proposta para o U-LabCloud foi projetada em três 

camadas: a Apresentação, Aplicação e Dados (Figura 2). A 

Camada de Apresentação é a mais superficial deste ambiente e 

fornece a interface do ambiente. Para acessá-la, o usuário 

precisará ter instalado em seu dispositivo/computador apenas um 

browser que permita a navegação na Internet para ter acesso ao 

U-LabCloud. Ao contrário dos ambientes tradicionais, este 

dispensará a instalação, manutenção ou atualização de programas, 

pois estará sendo executado na nuvem de forma transparente, ou 

seja, não apresentará nenhuma modificação aparente para o 

usuário, atendendo as características de um ambiente u-learning. 

 

Figura 3. Arquitetura U-LabCloud. 
 

O U-LabCloud tem por finalidade capturar as informações do 

contexto do usuário, como a velocidade de conexão e o estilo 

cognitivo. Essas informações serão capturadas por meio do 

Módulo Adaptativo, baseado no SEDECA e U-SEA, que serão 

integrados a plataforma Moodle. A identificação do estilo 

cognitivo será realizada pelo SEDECA [5], onde o usuário 

responderá um questionário para definir suas preferências em 

relação ao tipo de apresentação do conteúdo por exemplo, vídeo 

ou texto. Já o U-SEA [6] irá verificar a velocidade de conexão e 

adaptará o ambiente considerando o tipo de material que é 

suportado com a velocidade de conexão identificada. Após, a 

coleta dessas duas informações o perfil do estudante estará 

definido e ele receberá a apresentação do conteúdo adaptada as 

suas particularidades. 

O U-LabCloud permitirá que os alunos utilizem as versões mais 

recentes de software, independentemente do hardware que 

possuam. Caso seja necessário aumentar o número de usuários, 

tem-se a possibilidade de aumentar esses recursos dinâmicos 

conforme a demanda, sem preocupação com a infraestrutura física. 

6. ESTUDO DE CASO  
A ideia de desenvolvimento do U-LabCloud surgiu pela 

necessidade de propiciar um ambiente que auxilie nas práticas 

docentes, com intuito de motivar os discentes a participarem das 

atividades da disciplina de Redes de Computadores com mais 

entusiasmo.  

Para a realização do experimento, foi projetado este estudo de caso 

considerando a implantação de duas nuvens privadas: Eucalyptus 

e OpenNebula. Ambas foram escolhidas por serem amplamente 

difundidas na comunidade acadêmica e por atenderem aos 

requisitos iniciais desta pesquisa.No desenvolvimento desse 

trabalho foram utilizados softwares com código aberto e uma 

infraestrutura de hardware, não projetada para Computação em 

Nuvem, porém com recursos suficientes para suportar a 

instanciação e execução de máquinas virtuais. 

Logo, foi realizada a instalação da plataforma Eucalyptus no 

sistema operacional hospedeiro CentOS. Em seguida, foi instalada 

a plataforma OpenNebula no sistema operacional hospedeiro 

Ubuntu. 
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Na sequência, foi instalado o hipervisor KVM (Kernel-based 

Virtual Machine), a infraestrutura que realiza a virtualização da 

plataforma compatível com ambas as plataformas tornando-se o 

hipervisor utilizado durante no ambiente de testes.A instalação do 

hipervisor é necessária, pois o mesmo é encarregado de criar as 

máquinas virtuais a partir da infraestrutura física. A virtualização 

é o processo de ocultar o hardware, para que ele possa ser 

utilizado e compartilhado de forma transparente em vários 

sistemas operacionais. 

Para definir a plataforma de Computação em Nuvem mais 

adequada ao contexto acadêmico desse trabalho foram realizados 

testes de desempenho. Para realização desses testes, foi utilizada a 

ferramenta Intel Linpack, com intuito de analisar a diferença entre 

a performance dos sistemas operacionais instalados, uma vez que o 

ambiente OpenNebula foi instalado no sistema operacional 

Ubuntu e a plataforma Eucalyptus no sistema operacional CentOS. 

Esses testes foram utilizados para verificar o quanto sistemas 

operacionais distintos impactam na performance das 

plataformas Cloud Computing. 

Com os resultados obtidos após os testes de desempenho, foi 

possível verificar que ambos os sistemas apresentaram pouca 

variação de valores. A plataforma OpenNebula foi instalada no 

sistema operacional Ubuntu 13.10 e atingiu 34,8 GFLOPS (Figura 

3a). Observou-se que a plataforma Eucalyptus executada no 

sistema operacional CentOS, apresentou um desempenho 

levemente superior, obtendo 36,1 GFLOPS (Figura 3b). Assim, 

pode-se verificar que os sistemas operacionais impactam pouco na 

performance das plataformas de Computação em Nuvem.   

 

 
Figura 4a. Teste de 

desempenho do hospedeiro 
do OpenNebula, executando 

no SO Ubuntu. 

Figura 4b.Teste de 
desempenho do hospedeiro 

do Eucalyptus, executado no 
SO CentOS. 

 
Em relação às funcionalidades, foi possível verificar que as duas 

plataformas realizam gerenciamento de energia, característica 

importante quando se pretende reduzir os custos com energia 

elétrica. Na plataforma de Eucalyptus ocorreu a interrupção das 

máquinas virtuais ociosas. A mesma característica foi encontrada 

no OpenNebula, sendo realizada pelos sistemas CLUES (Cluster 

Energy Saving) e pelo UEC por meio do UEC Power 

Management. 

Outra característica apresentada pelas duas plataformas, é o 

balanceamento de carga, ou seja, realizam a divisão das tarefas 

com o propósito de melhorar o aproveitamento de recursos. Para 

realizar esse balanceamento a plataforma Eucalyptus emprega o 

ElasticLoadBalancer, ele divide imediatamente o tráfego em 

trânsito nas aplicações entre os nós do Cluster, por sua vez, 

OpenNebula divide os nós da Cloud. Também se observou que as 

duas possuem um método de conexão bridge e VLAN, caso seja 

necessário a conexão em diferentes redes. 

Ambas as plataformas analisadas apresentam funcionalidades 

similares e disponibilizam interfaces de acesso por meio de SSH 

(Secure Shell) uma conexão segura entre cliente/servidor ou por 

meio de página web, por HTTP (HyperTextTransferProtocol). 

A plataforma selecionada para dar continuidade nesse trabalho foi 

a Eucalyptus, onde foi instanciada uma máquina virtual com 

sistema operacional Debian v. 7 (Figura 4), com 25 GB de HD, 

3CPUs e 4 GB de memória RAM. 

 

 
Figura5.Instânciarodandona VM. 

 
Logo, para criaçãodo servidor local necessário para rodar as 

aplicações foi instalado por linha de código o Apache v. 2.4.10, 

que está sendoutilizado como hospedeiro do ambiente. Para 

criaçãoda base de dados foi instalado o MySQL v. 14.14, usado 

para armazenar as informações do Moodle e do laboratório 

virtual. Por fim, foi instalado o PHP v. 5.6, já que é a linguagem 

de programação nativa do Moodle.  

Na sequência, foi instalada a plataformaMoodle v. 2.5, onde foi 

criada a disciplina Redes de Computadores e foram inseridos 

alguns materiais como slides e vídeos. 

Os materiais disponibilizados no Moodleserão integrados com o 

laboratório virtual por meio das aplicações “quizchair” e 

“presenter” disponibilizadas no aplicativo Sloodle que também 

será integrado no ambiente. 

Para a construção da interface (em desenvolvimento) do ambiente 

virtual 3D foi utilizada a ferramenta OpenSim(Figura 5). 

 

 

         Figura6. Interface do U-LabCloud no OpenSim. 
 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A título de conclusão dessa pesquisa, percebe-se que 

aComputação em Nuvem é um tema que está sendo bastante 

explorado, visto que apresenta diversos benefícios como redução 

de custo, elasticidade e flexibilidade.Dessa maneira, contatou-se 

que existem poucas abordagens para ambientes de pequeno porte 

similares ao deste trabalho.Contudo, os benefícios desse 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

392

paradigma superam osdesafios, sendo um dos maiores atrativos 

dessa solução a economia de recursos financeiros, já que dispensa 

grande infraestrutura. 

Nesse sentido, com os resultados obtidos nessa pesquisa foi 

possível demonstrar a viabilidade de implantação de um ambiente 

de Computação em Nuvem no contexto acadêmico.Nesse 

experimentofoi utilizada uma infraestrutura de hardware não 

projetada para Computação em Nuvem, porém com recursos 

suficientes para suportar a instanciação e execução de máquinas 

virtuais. 

Ao analisar adoção da Computação em Nuvem para disponibilizar 

o U-LabClouduma das características que se destaca é a 

possibilidade de utilização deste ambiente diretamente da 

Internet. Deste modo, o aluno poderá acessar o U-LabCloud de 

qualquer dispositivo que disponha de uma conexão a Internet e 

um browser instalado, facilitando o acesso ao eliminar a 

necessidade de instalação ou atualização de programas.  

Outro potencial evidenciado na utilização da Computação em 

Nuvem é possibilidade de aumentar os recursos de 

armazenamento conforme a demanda de usuários, sem a 

preocupação de alterar a infraestrutura física. Logo, essa solução 

pode ser uma alternativa para instituições de ensino que dispõem 

de computadores com baixa capacidade de processamento.  

Esse trabalho tem como principal contribuição apresentar a 

proposta do U-LabCloud, um laboratório virtual ubíquo que se 

adapta as particularidades de cada aluno. A característica de 

disponibilidade fornecida pela tecnologia de Computação em 

Nuvem em combinação com a de adaptabilidade dos tipos de 

conteúdos proporcionada pelo Módulo Adaptativo torna o U-

LabCloud um ambiente u-learning. 

Uma das principais contribuições dessa pesquisa é prover uma 

infraestrutura de nuvem privada, fazendo uso de softwares livres e 

open source e utilizando o hardware disponível no laboratório 

deste grupo de pesquisa. Cabe ressaltar que esse hardware não é 

uma tecnologia ideal para computação em nuvem, mas apresenta 

os requisitos mínimos para o desenvolvimento desta pesquisa. Ao 

investigar a potencialidade de se utilizar uma nuvem privada 

permite-se que outras instituições públicas e grupos de pesquisa 

considerem a possibilidade de reutilizar o hardware existente, 

sem a necessidade de realizar novas aquisições. 

Como trabalho futuro, pretende-se analisar a influência ou os 

possíveis impactos dessa solução no ambiente educacional e 

validar o ambiente com uma turma de alunos desta instituição. 

8. REFERÊNCIAS 
 

[1] Hassan, E. B. Laboratório Virtual 3D para ensino de Redes 

de Computadores. Em: Anais do Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação, 2003. 654–663p. v.1, n.1. 

[2] Voss, G.;TCN - Teaching Computer Networks In a Free 

Immersive Virtual Environment, Universidade Federal de 

Santa Maria, 2014. 159p. Dissertação de Mestrado. 

[3] Orgaz, G. B. et al. Clustering Avatars BehavioursFrom 

Virtual Worlds Interactions. In: International Workshop On 

Web Intelligence & Communities - WI&C ’12, 4., New York, 

New York, USA. Proceedings. ACM Press, 2012. p.1. 

[4] Caminero, A. C.,Hernandez, R., Ros, S., Tobarra, L.,Robles-

Gomez, A., San Cristobal, E., Tawfik, M., Castro, 

M. Obtaining university practical competences in 

engineering by means of virtualization and cloud computing 

technologies. In: Teaching, Assessment and Learning for 

Engineerring(TALE), IEEE International Conference, pp. 

301-306, Spain, 2013. 

[5] Mozzaquatro, P. M. Adaptação do Mobile Learning 

EngineMoodle (MLE MOODLE) aos diferentes estilos 

cognitivos utilizando Hipermídia Adaptativa, 2010. 

Universidade Federal de Santa Maria.  

[6] Piovesan, S. D., Amaral, E. M. H., Arenhardt, C. P. B., 

Possobom, C., Oliveira, T., Biazus, L. e Medina, R. D. 

(2011) “U-SEA: Um Ambiente de Aprendizagem Ubíquo 

Utilizando Cloud Computing”. Em: Anais do 22º Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação, Aracaju. pp. 720-

729. 

[7] Mansur, A.F.U., Gomes, S.S., Lopes, A.M. A, Biazus, 

M.C.B. 2010. Novos rumos para a Informática na Educação 

pelo uso da Computação em Nuvem (CloudEducation): Um 

estudo de Caso do Google Apps. In: Anais do XVI 

Congresso Internacional ABED de Educação a Distância. 

Foz do Iguaçu, PR. 

[8] Figueiredo E., Monteiro H., Mendonça A. (2010) 

“Desenvolvimento em Cloud Computing com o Auxílio de 

Rede Social”. Em: Anais Simpósio Brasileiro de Informática 

na Educação.  

[9] Valente, Jose Armando. A construção das "escolas de 

amanhã". Pátio. Revista Pedagógica (Porto Alegre), v. 10, n. 

40, p. 59-62, 2006. 

[10] Motahari-Nezhad, H.R., Stephenson, B. and Singhal, S. 

(2009) “Outsourcing Business to Cloud Computing Services: 

Opportunities and Challenges”, HP Laboratories, HPL. 

[11] Foster, I.; Zhao Y.; Raicu I.; Lu S. Cloud Computing and 

Grid Computing 360-Degree Compared. In: Grid Computing 

Environments Workshop, University of Chicago, pp.01-10, 

2008. 

[12] Mell, P.; Grance, T. The Nist Definition of Cloud Computing 

In: National Institute of Standards and Technology, [S.1], p. 

7, 2011. 

[13] Buyya, R.; Yeo, C.; Venugopal, S. Market-Oriented Cloud 

Computing: Vision, Hype, and Reality for Delivering IT 

Services as Computing Utilities. In: 10th IEEE international 

conference on high performance computing and 

communications, 2008. 

[14] Zhang, Q., Cheng, L., Boutaba, R. Cloud computing: stateof-

the-art and research challenges.Journal of Internet Services 

and Applications, Nova York, EUA, v. 1, no. 1, p. 7-18, 

maio 2010. 

[15] I.B.M. Seeding the Clouds: Key Infrastructure Elements for 

Cloud Computing. Disponívelem: 

<ftp://public.dhe.ibm.com/software/sg/cioleadershipexchang

e/seeding_ the_cloud.pdf >Acessoem: 05 mai. 2014. 

[16] Liang, X. CRM Business Cloud Computing. In: International 

Conference On Innovative Computing And Cloud 

Computing, p. 103-106, New York, 2011. 

[17] Armbrust, M., Fox A., Griffith R., Joseph A., Katz R., 

Konwinski A., Lee G., Patterson D., Rabkin A., Stoica I., 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

393

Zaharia M. Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud 

Computing. In: Tech. Rep. UCB/EECS-2009-28, EECS 

Department.University of California, Berkeley, 2009. 

[18] Zhang, Q. Cheng, L.,Boutaba, R.Cloud computing: stateof-

the-art and research challenges.Journal of Internet Services 

and Applications, Nova York, EUA, v. 1, no. 1, p. 7-18, 

Maio 2010. 

[19] Eucalyptus. The Open Source Cloud Platform. Disponível 

em: <http://open.eucalyptus.com/>. Acesso em: 03 jun. 2014. 

[20] OpenNebula. Disponível em: <http://opennebula.org/>. 

Acesso em: 06 jun. 2014. 

[21] Rabello S., Barbosa J., Oliveira J., Wagner A., Barbosa D., 

Bassani P. (2012) “Um Modelo para Colaboração em 

Ambientes Descentralizados de Educação Ubíqua”. Em: 

Anais Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, pp. 

26-30. 

[22] Yin, C. O. (2010). "Supporting the Acquisition of Japanese 

Polite Expressions in  Context-Aware Ubiquitous Learning". 

International Journal of Mobile Learning and Organisation, 4 

(2), 214-234. 

[23] Satyanarayanan, M. (2001). "Pervasive Computing: Vision 

and Challenges". Personal Communications, IEEE, 8, pp. 10-

17. 

[24] Yahya S., Ahmad A., Jalil A. (2010). “The definition and 

characteristics of ubiquitous learning: a discussion” in 

International Journal of Education and Development using 

ICT, [S.l.], v.6, n.1, p.117–127, Fev. 2010.  

[25] Dey, A. K. Understanding and Using Context. Personal and 

Ubiquitous Computing, v. 5, n. 1, p. 4–7, 2001. 

[26] Pernas, A. M.; Gasparini, I.;Palazzo M. De Oliveira, J. 

Pimenta, M. S. Um ambiente EAD adaptativo considerando 

o contexto do usuário. Anais do SBCUP. Anais... p.1151–

1156, 2009. Bento Gonçalves, RS: XXIX Congresso da 

Sociedade Brasileira de Computação (CSBC). 

[27] Weiser, M. “The Computer for the 21st Century” In: 

Scientific American, [S.l.], v.265, p.94–104, 1991. 

[28] Despotović- Zrakić M., Simić K., Labus A., Milić A., 

Jovanić B., “Scaffolding Environment for Adaptive E-

learning through Cloud Computing,” in Educational 

Technology & Society, pp. 301–314, Out. 2012. 

[29] Sá, T. T.; Soares J. M.; Gomes D. G. Cloudreports: Uma 

ferramenta gráfica para simulação de ambientes 

computacionais em nuvem baseada no framework Cloudsim. 

IX Workshop em Clouds e Aplicações – WCGA, Fortaleza, 

2011. 

[30] Wenhong, T., Sheng, S., Guoming, L. A framework for 

implementing and managing platform as a service in a virtual 

cloud computing lab.  In:Education Technology and 

Computer Science (ETCS), Second International Workshop 

on, pp. 273-276, v. 2, 2010. 

[31] Vouk, M., Averitt, S., Bugaev, M., Kurth, A., Peeler, A., 

Shaffer, H., Thompson, J. Powered by VCL - Using Virtual 

Computing Laboratory (VCL) Technology to Power Cloud 

Computing. In: Proceedings of the 2nd International 

Conference on Virtual Computing, pp. 1-10, 2008. 

[32] Doelitzscher F., Sulistio A., Reich C., Kuijs H., Wolf D. 

Private cloud for collaboration and e-Learning services: 

From IaaS to SaaS. In: Journal Computing, v.91, pp. 23-42, 

2011. 

[33] Wang X., Hembroff C., Yedica  R. Using the VMware 

vCenter Lab Manager in undergraduate courses in system 

administration and network security. In: Proc. da 11ª 

Conferência ACM de Educação Tecnologia da Informação 

(SIGITE), Midland, EUA, 2010. 

 

 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

394

Incorporating a Humanoid Robot to Motivate the 
Geometric Figures Learning 

 
 

Adam H. M. Pinto 
University of São Paulo 

São Carlos, São Paulo, Brazil 
adam@icmc.usp.br 

Lucas O. de Oliveira 
University of São Paulo 

São Carlos, São Paulo, Brazil 
lucas.orlandi@gmail.com 

Alcides X. Benicasa 
University of Sergipe 

Itabaiana, Sergipe, Brazil 
alcides@ufs.br 

Renata C. G. Meneghetti 
University of São Paulo 

São Carlos, São Paulo, Brazil 
rcgm@icmc.usp.br 

Roseli A. F. Romero 
University of São Paulo 

São Carlos, São Paulo, Brazil 
rafrance@icmc.usp.br 

 

ABSTRACT 
Technology has been introduced into educational environments to 
facilitate learning and engage the students interest. Robotics can 
be an interesting alternative to explore theoretical concepts covered 
in class. In this paper, a computational system capable of detect- 
ing objects was incorporated into the robot NAO, so it can interact 
with students, recognizing geometric shapes with overlap. The sys- 
tem consists of two models of neural networks and was evaluated 
through a sequence of didatic activities presented to students of 
the 5th year, aiming to encourage them to perform the tasks. The 
robot operates autonomously, recognizing and counting the differ- 
ent objects in the image. The results show that the children felt very 
motivated and engaged to fulfill the tasks. 

 

Categories and Subject Descriptors 
I.2.10 [Computing Methodologies]: Vision and Scene 
Understand- ing 

 

General Terms 
Experimentation 

 

Keywords 
Mathematics Education, Robotics, Computer Vision 

 

1. INTRODUCTION 
Currently, the use of technology in daily life has grown every day, 
and it can bring undeniable benefits, especially in the educational 
field. In general, the goal of Artificial Intelligence is to give con- 
crete form to ideas that once seemed abstract, about the man’s acts 
and thoughts [21]. 

 
According to [19], Robotics presents itself as an important techno- 
logical feature, appearing in the Teaching and Learning process as 
a tool that enables the exploration of various subjects of the school 

curriculum. The natural way of how is the integration of knowledge 
from different areas is one of the most important factors associated 
with Educational Robotics, since it is developed with the perspec- 
tive of approach to solutions of the most distinctive problem ar- 
eas, such as Mathematics, Natural Sciences and Experimental Re- 
search, Technology, Information Sciences and Communication. 

 
Also, according to this author, the technological resources, espe- 
cially Robotics, as a pedagogical tool can allow the teacher to show 
to the students, in a practical way, many of the theoretical concepts, 
sometimes difficult to understand, motivating them to observe, ab- 
stracting and invent. Another advantage would be to provide to stu- 
dents skills of development structuring, investigations and problem 
solving, contributing to the formation of people able to develop new 
skills, new concepts and effectively respond to changing aspects of 
the world around them. 

 
Learning environments contribute with experiences to the develop- 
ment of creativity and thinking of students, like: 

 

• Build strategies for solving problems and simulate the scien- 
tific method, formulating hypotheses, implementing, testing 
and observing; 

 
• Make the appropriate changes on the meaning of the objects 

they manipulates; 
 

• Internalize technological concepts such as programming strate- 
gies, control and synchronization of processes; 

 
• Perform estimations and measurements; 

 
• Acquire and relate the concepts of form; 

 
• Share their creations with the school community, especially 

their college peers, where they question, enrich, valorize and 
develop the critical sense, by taking an important interchange 
of experiences that contribute to learning through analysis 
and constructive criticism; 

 
• And finally, develop self-esteem [19]. 

 

Moreover, within the context of meaningful learning [3], it is be- 
lieved that robotics can be used to aid the construction of meanings 
and concepts in the Mathematical Teaching and Learning process 
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as this provides an opportunity to reflect on this practice and im- 
prove the knowledge developed by the student. 

 
Some researchers in mathematics education such as Allevato and 
Onuchic [20] point out often the absence of the student motivation 
and willingness to work with situations in which it it required a 
mental exercise to conduct such activities, since they are embedded 
in a context where thinking is hardly required, all strategies are 
"ready" and at your fingertips and memorization and reproduction 
are considered as single factors and sufficient. 

 
This article aims to present a possibility of use of robotics in the 
Mathematical Teaching and Learning process in Primary Educa- 
tion, aiming teaching of plane geometric figures, through the aid of 
a humanoid robot called NAO. A computer system capable of de- 
tecting salient objects in a scene and object classification, proposed 
in [4], was incorporated to the NAO humanoid control system. 

 
A sequence of learning activities were designed and implemented 
by us, which aim to allow the student to build a mathematical rea- 
soning to solve the problem presented, with the help of the hu- 
manoid robot in certain stages of the preparation of the solution. 
Activities let the exploration the recognition of planar geometric 
shapes, such as square, triangle, rectangle, parallelogram and trapez- 
ium and were applied to students of the 5th year of Primary Educa- 
tion. 

 
This paper is organized as follows. In section 2 we present works 
related to our research. In section 3 the methodology used to, from 
a static scene, the robot detects the salient objects and best clas- 
sify objects that are among of their knowledge is presented. Sec- 
tion 4 describes the experiments that were conducted with students. 
The results of these experiments are discussed in section 5 and the 
conclusion of this work, as well as future works, are presented in 
section 6. 

 

2. RELATED WORK 
This section discusses related work with object recognize, humanoid 
robotics and human/robot interaction. 

 
Recent work has been conducted regarding the knowledge of the 
target to influence the computation of the most salient region [34, 
17, 7, 13, 16, 12, 9, 8, 6, 5, 4]. This knowledge is usually learned in 
a preceding training phase. The object-based visual attention model 
proposed in [4] has been extended and applied to the humanoid 
robot NAO to allow a new attention procedure to the robot, aiming 
to recognize different planar geometric figures. In this paper, we 
measure this capability, with a mathematical question game, per- 
formed with 13-14 years old kids. We hope that proposed approach 
contribute for inserting of robotics into educacional context. 

 
Suay and Chernova [27] used the Kinect sensor with a NAO hu- 
manoid robot to allow the arms mimicked of the user movements, 
?had ordered its walk with hands commands and the head of the 
robot was directed by the position of the right hand?. These features 
were obtained by establishing some control modes with respect to 
some members of the user’s body position. 

 
Veltrop [31] made use of the fusion of multiple sensors to tele- 
operate one NAO humanoid. For this, he used the Kinect sensor 
to estimate the spatial configurations of the user’s body; a Wiimote 
control for better estimation of the configurations of the hand / wrist 
and activation of certain behaviors on the robot; a treadmill to allow 

the robot to walk as a human walking on the treadmill (to avoid that 
both leave the field of view of the Kinect); and a head-mounted 
display serving as the vision of the robot user. 

 
Koenemann and Bennewitz [15] used a cloth of inertial sensors in a 
user body in order to capture the settings of the joints of the user’s 
body and map them to the joints of the robot in real-time. ?Has 
also developed a swinging module to allow a stably behave for the 
robot moviment imitation. The humanoid robot imitation properly 
played during the interaction, also allowing stable imitation of the 
movement of both legs without falling down.? 

 
Figure 1 demonstrates the data collected by the different functions 
performed through teleoperation. The features of this robot are de- 
scribed in 3.2 section. 

 
Zuher and Romero [35] used some simple math techniques to make 
the NAO humanoid robot capable of receiving commands, through 
interaction with the Kinect in real time to walk, manipulate objects 
with their hands and perform some pre-defined behaviors (as sit 
down, stand up and wave using its hands) in addition to imitating 
the movements of the arms and legs of a person. 

 
Robots are evolving from stationary devices that perform manufac- 
turing tasks to mobile, information gathering, computing, and de- 
cision making platforms. In order to build autonomous robots that 
can carry out useful work in unstructured environments new ap- 
proaches have been developed to building intelligent systems. Im- 
age recognition systems can be useful for a variety of automated- 
tasks, and, therefore, command considerable interest. A fast and 
highly robust vision system is very important in real-time object 
recognition [10]. 

 
In [24], [25] and [26], a MultiLayer Perceptron (MLP) artificial 
neural network with backpropagation algorithm was used to rec- 
ognize colors in robot soccer domain. In a partially controlled en- 
vironment (global vision obtained by ceiling cameras) the MLP in 
a RGB (Red, blue green) color space could recognize all 7 colors 
needed in soccer game. However, in different brightness conditions 
the HSL (hue, saturation and lightness) color space could obtain 
more accuracy and preciseness and decrease the execution-time of 
recognizing an object from images [29]. 

 
Waldherr et. al. [32] developed an interface to gesture recognition 
for controlling a mobile robot with a manipulator. The system uses 
a camera to track a person and recognize arm motion, allowing the 
robot follows reliably a person with changing lighting conditions. 
In [30], an accuracy of 98.5% was obtained in recognizing gestures 
to control an mobile robot. 

 
An experiment with four autistic kids was proposed in [28], com- 
paring the human-robot interaction and human-human interactions 
in a motor imitation task. In real-time, the robot NAO imitated 
gross arm movements, and different behavorial criteria were anal- 
ysed: eye gaze, smile/laughter, gaze shifting. While two children 
did not mind with the robot’s presence, the other two showed more 
smile and eye gaze, compared to the human partner. 

 
In [14], it was tested the communication and social skills in a mem- 
ory card face matching game. Adolescents with autism and with 
other cognitive impairments are recruited in pairs (one of each pair 
had autism) and the game was played in three different game modes 
(using robot, smart boards and playing cards) for aproximately 15 
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Figure 1: Human-Robot Interaction 

 
minutes in three separeted days. Repetitive behaviors was reduced 
in participants with autism when using both robot and smart board. 
It shown that it is feasible to use a robot to assist teaching of social 
skills to adolescents with autism, but suggest that the robot features 
could be further explored and utilized. 

 
Another experiment to test the potencial application of humanoids 
robots was performed at the Children’s Hematology and Stem Cell 
Transplantation Unit of Szent László Hospital, in Budapest [11]. 
Forced to live in a 2x3 m sterile boxes, the robot NAO was a good 
companion to cheer kids up and to do some exercises. This is a new 
and promising domain of cognitive infocommunications. 

 
Pinto et al. [22] used NAO humanoid robot for teaching simple 
geometrical figures, without overlapping, such as triangle, square 
and rectangle. The approach of the experiment consisted of a set 
of questions, in which the robot gave tips on a geometric figure, 
such as the number of sides, the formula of the area, the perimeter 
formula, and the child should present the right figure to the robot. 
After hearing the tip of the robot, the student chose one of several 
figures at the table and the robot indicated whether the response 
was correct. Otherwise, the NAO humanoid gave a new tip and at 
the end, always explained and gave tips on the figure that should be 
recognized. 

 
As the robots are accepted by children in general, we intend to ver- 
ify if the humanoid NAO would be also accepted into educacional 
context. 

3. METHODOLOGY 
The following section presents all of methods needed to turn the 
robot NAO capable to realize visual attention based on object recog- 
nition. 

 
3.1 Top-down Biasing and 

Modulation for Object-Based 
Visual Attention 

The visual attention model proposed in [4] is composed by the fol- 
lowing modules: a visual feature extraction module, a top-down bi- 
asing feature-based, a LEGION network for image segmentation, 
a network-based high level data classifier for object recognition, 
a network of integrate and fire neurons, which creates the object- 
saliency map and, finally, an object selection module, which high- 
lights the most salient objects in the scene. 

 
The first stage in visual attention model is responsible for extract- 
ing the early visual features in parallel across the scene. The re- 
sults from this stage are the following conspicuity maps: colors, 
intensity and orientation. In this work, we consider only the color 

channel. The next stage of the model is the combination of the 
results from the conspicuity maps with specific weights, for the 
top-down biasing of the LEGION segmentation network. The im- 
plementation of the LEGION followed the algorithm proposed in 
[33]. The output from those modules feed the following modules: 
the network for object recognition and the network for integrating 
and firing neurons, which creates the object-saliency map. 

 
The top-down biasing is defined by the association of weight to 
output from the conspicuity map (Cc). The saliency value for con- 
spicuity map is weighted and combined into a saliency map Sm 
defined as: 

 
 

1 
Sm = nc WcCc, (1) 

 
where nc denotes the conspicuity map and Wc determines weight of 
the conspicuity map Cc. 

 
According to [33], the segmentation process in the LEGION is 
based on the idea that a segment must contain at least one oscil- 
lator, denoted as a leader, which lies in the center of a large ho- 
mogeneous region. Leaders are all oscillators i in which the lateral 
potential pi ≥ θ where θ is a threshold [33]. In order to generate 
the top-down biasing of the proposed model, an oscillator i defined 
as leader only will pulse if its saliency value Smi  ≥ θbias. 

The proposed model takes both bottom-up and top-down modula- 
tions into account. Early visual features, i.e. color contrast, define 
the bottom-up signal. On the other hand, information about previ- 
ously memorized objects and their features (top-down modulation) 
is responsible for guiding the selection process. Thus, in order to 
apply the proposed model to select the salient objects of a given 
scene, the MLP network must be trained with a set of objects rep- 
resenting the desired targets of the scene. 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

 
Figure 3: Samples of objects for training the object 
recognition module. 

 
After the training process, MLP network is able to recognize a set 
of segments (objects). Thus, the overall dynamics of the system can 
be understood as it follows (see Figure 2). Each time a segment is 
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highlighted (pulsing) into LEGION network, it
to MLP network. The output of the MLP indic
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the object is recognized, the network output val
the attribute recognition parameter Ri, j , where
spatial position of pixels inside each segment.
all neurons. At the end of this process, all the ne
objects, that should receive attention (top-dow
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the attentional process. Segments representin
can also present nonzero recognition values. In
objects receiving top-down modulation, a thre
nition value (θr ) is adopted. Thus, segments
are not considered. Hence, the value of recogn
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Ri, j = 

    
1,   if Ri, j ≥ θr 

0, otherwise  
 

The proposed method can recognize even a 
objects in a scene. In Figure 4, the method corr
spirals, what is not a trivial accomplish. On 
work, the method will select a salient segment
even detect overlapped figures, unlike the sys
available into NAO robot simulator. Also, the
recognize figures in real time and in dynamica
though, in this paper, the application will not re
separable objects or overlapped figures, we dec
presented approach because we intend to elabor
plex applications directed by students as a futu
precise, we are addressing the ability of the robo
plane geometric figures and the human-robot 

 

3.2 The NAO Robot 

Figure 2: A flowchart of object-based selection. 

it is directly presented 
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recognition system. If 
value is used for setting 
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Figure 4: Nonlinearly
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amical environments. Al- 
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 interaction feedback. 

The NAO humanoid robot is abou
5 Kg, resembles the size of a chil
whose key elements are electric
work, including two cameras, fou
two IR transmitters and receivers;
tile sensors and pressure sensors;
including voice synthesizer, LED
ers; Intel ATOM 1.6 GHz (in the
and supports middleware Aldebar
in the trunk); 27.6 Wh battery th
hours of battery life depending 
company Aldebaran Robotics, th
pression by the robotics commu
now defunct Aibo robot of Sony
football competition robots, Robo

 

Nonlinearly separable figure 

is about 60 cm tall, with weight around 
child and has 25 degrees of freedom 

ctric motors and actuators; sensor net- 
four microphones, sonar telemetry, 

eivers; a plate of inertia, nine eight tac- 
nsors; various communication devices, 
LED lights, and two high-fidelity speak- 

the head) that runs a Linux kernel 
ldebaran (Naoqi), second CPU (located 

that provides the NAO around 1.5 
 on usage. Developed by a French 
this robot has spent the greater ex- 

ommunity to be elected to replace the 
 Corporation in a category of world 

RoboCup Standard Platform League. 
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The robot has been used in over 550 universities and research lab- 
oratories around the world. Robotics, Artificial Intelligence, Com- 
puter Science diverging Sociology and medical care are some of 
the areas of research where this robot has been used. 

 
This architecture allows interaction with other robots or humans 
through different ways, which may occur in speech, sound local- 
ization, visual pattern detection and body, face detection, obstacle 
detection and visual effects in LEDs you have. The robot has a 
multimedia system with two speakers (located on the sides of the 
head), four microphones, two-handed digital cameras (two holes, 
one in the "forehead", the other "mouth"), tactile sensors on the 
head and bumpers feet, sonars in his torso, etc. Figure 5 shown is 
the most current version of the NAO robot. 

 

 
 

Figure 5: Current version of humanoid robot NAO 
[2] 

 

3.3 NAOqi 
Some desktop softwares allows the creation of new behaviors and 
the remote control of the robot. There is the Monitor, dedicated 
to give some feedback, and the Choregraph, a visual programming 
language. With Choregraph is possible to create and test anima- 
tions and behaviors, trying it on a simulated robot before use the 
real one. Those behaviors are written in a graphical language and 
NAOqi interprets and execute them. 

 

3.4 C++ SDK 
To use our own software, we needed to use one of the available 
SDK, like is presented in Figure 6. A new module was created and 
uploaded on the robot, with the new feature made. The NAOqi 
API is currently available in 8 languages to test, but only C++ 
and Python are supported on the robot. C++ is the most complete 
framework and is the only one that let’s write a real-time code, what 
is essential in our approach. 

 
To compile this code is recommended to use CMake with qiBuild 
framework. qiBuild manages dependencies between projects and 
supports cross-compilation. It is mandatory to compile exclusively 
for 32-bits architectures, but the result code will run as well on 32- 
bits or 64-bits bit environment. Using NAOqi C++ SDK supports 
OpenCV 2.3.1 (in our robot version) and further we used a QTCre- 
ator IDE to implements the attention based vision, recomended on 
NAO’s manual. 

 

3.5 Integrating 

 

 
 

Figure 6: How Nao Software Works [23] 
 
 

We used the Choregraph tool to provide all the interaction with the 
kids during the experiments, as the moviments, voice and coloring 
of the robot’s LED. With this tool it’s easier to program all inter- 
action, without know all joints values and other low-level informa- 
tion, since it’s possible to record a new move. All moves (Like 
move arms up, blink all chest LED’s when get a right answer) are 
salved as a new behavior in robot’s memory and can be read by an 
specific aldebaran library. 

 
When the experiment rotine iniciate, the robot NAO start to talk, 
to give some instructions about the test. Also, the robot gets the 
image from the camera and starts the recognition process with the 
visual attention model implemented in C++. With the color con- 
spicuity map, all the salient parts of the image are separated and 
classified. When this process finishs, the robot has a number of 
figures founded, and tries to beat the students in a question game. 

 

4. EXPERIMENTS 
To prove the efficiency of the proposed algorithm tests were con- 
ducted with 62 children, all aged between 13 and 14 years attending 
public schools, in three steps: Two steps of questionnaires and one 
step of interaction with the NAO robot. 

 
In the experiments with the robot, we use a Mean Opinion Score 
(MOS) [1] technique to do a subjective evaluation. The technique 
offers a scale to measure the quality of the interactions with NAO, 
its movements and the ability to understand and give a correct an- 
swer according to the geometrical figure shown. This scale ranges 
in: 

 
 

• 1 - Bad 
 

• 2 - Poor 
 

• 3 - Fair 
 

• 4 - Good 
 

• 5 - Excellent 
 
 

Initially, the children were taken to a classroom where answered 
a pre-activity questionnaire, which aimed to gather information on 
their knowledge about plane geometric figures. Then, a child at a 
time was taken to another room for interacting with the robot. 

 
With the robot, had three different types of interaction.  The first 
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test, and more simple, a picture of a cat, made with Tangram1 was 
show to the kids (Figure 7) and the robot asked about the number 
of triangles. If the kid aswers wrong,Nao tries to help giving some 
tips. The kid had to answer writing the number of triangles founded 
on a computer conected to NAO and, after the right awnser, the 
robot asks about the others geometric figures in the picture. This 
firs test it’s only to measure the pre-test knowledge. 

 

 
 

Figure 7: Tangram Cat 
 

After we started the geometric figure question game with the chil- 
dren. In this interact with the robot NAO, a hint is given to each 
kid by the robot such as the internal angles of the geometric fig- 
ure, and it was expected the child to show to the robot the correct 
object. The robot recognizes the figure shown and compare if is 
the expected figure. If it is correct, the robot blinks, and explains 
the figure to the kid. If it is wrong, NAO’s eyes turn to red and it 
gives another tip (like the perimeter formula). This process is con- 
tinued if the student answered wrong again, then there is one last 
chance. If the student answered incorrect once again, NAO will tell 
him what figure it was and then will restart the game with another 
figure. The speech and the reaction of the robot are predefined, but 
throughout the test, the robot is acting autonomously, recognizing 
the shown figure and defining by the appropriate reaction (if the 
answer given by the student is correct or not). 

 
The last test with kids was a game with overlapped geometric fig- 
ures. During this activity the children were presented two images 
(seen in Figures 8 and 9), containing planar geometric figures su- 
perimposed. After showing the image to the robot, so he could 
make the recognition of geometric figures present in it, the student 
should identify and count all the geometric shapes present in the 
image and, after that, write to the NAO how many figures were 
identified. 

 
Thanks to the computational system proposed in [4], the robot can 
be noted, in each pulse of the network, a different geometric figure 
in the image. This figure detected was classified, by the MLP net- 

 
 

1Tangram is a dissection puzzle consisting of seven flat shapes, 
called tans, which are put together to form shapes. The objective 
of the puzzle is to form a specific shape (given only an outline or 
silhouette) using all seven pieces, which may not overlap. With 
these pieces you can assemble over 1700 figures. The tangram is 
used by mathematics teachers as a facilitator of understanding of 
geometric shapes. 

 

 
 

Figure 8: First picture shown 
 

work, in one of the figures previously taught to the robot (such as 
triangle, rectangle, square, etc.). Once the highlighted image corre- 
sponded to a recognized figure, that figure accounted for the robot 
and continued recognition, in a total autonomous process. On the 
other hand, the student should do the same: find all geometrical 
figures present that image, classify and count them. If the child 
was wrong, the robot gave a second chance, explaining that he had 
found a greater number of figures. 

 
After complete the activity with the NAO robot, the student re- 
turned to the previous room, where he was subjected to the ap- 
plication of another questionnaire. This time, the questionnaire 
showed a rectangle and a square, where the child was asked to 
identify squares and triangles within each of the geometric shapes 
displayed, respectively. It is noted that the figure was used in the 
second questionnaire was different from the first. 

 
All the interaction was recorded in video and all the expressions 
and responses of those children were considered to the final result. 
Any observation about the experiment could be write by the volun- 
teers. 

 
This questions are considered after the game to define the MOS 
quality: 

 

• What do you think about the timing of the robot’s responses 
and actions? 

• Did you understand everything that robot said? 

• Did the robot answer wrong during the test? 

• Now that you finished this test, what do you think about 
robotics? 

• Do you think that a robot could help you in your studies? 

• What do you think about having a robot teacher? 

• Do you wish to do another test with robots? 
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Figure 9: Seconde figure shown 

 

5. DISCUSSION OF RESULTS 
Analyzing the results of the first questionnaire and the cat game, we 
note that all students have knowledge about the geometric shapes 
displayed during the activity (Since 100% of kids answered cor- 
rectly in these two activities). Some pictures of the activities are 
shown in Figure 11 and Figure 12. In the geometric figure question 
game, only 4,8 % student managed to hit all three figures in the first 
attempt, forcing the robot to give more tips for all others. In all of 
these tests, the robot had an precision of 75% and an accuracy of 
78% for recognizing the figures shown. 

 
None of the kids set the number of geometric shapes contained 
in the first displayed image (Figure 8) in the second activity with 
NAO, because they does not identify geometric shapes formed from 
overlapping, as shown in Figure 10 . In the case of this figure, all 
the students said they saw seven figures at first, showing surprised 
when the robot responded that it had found more geometric figures. 

 

 
 

Figure 10: Geometric Figures 
Overllaped 

 
It can be observed that, when receiving a new chance, each stu- 
dent got very engaged and insisted on finding all possible geomet- 
ric shapes. Still in the first image, only 16,12 % of the students 
were able to see some more hidden figure, but none of them met 
all the figures that the robot found (in this case, a total of 15). The 
other 83,87% failed and only understood the purpose of the activity 

when the robot indicated where were the other figures. 
 

Finished this experiment, students shold shown the second figure 
(Figure 9) to the robot. Once they had understood the first game, all 
the students were reluctant to answer that again saw seven figures. 
Although everyone can recognize more overlapping figures, only 
8.06 % of them managed to find all 11 figures recognized by the 
robot in this picture. Also, three of them manage to recognize 3 
more different figures that were not seen by NAO. 

 

 
 

Figure 11: Tests with children 

 
The perception of children in relation to hidden figures in another 
geometric figures improved after the activity with the robot. This 
was observed looking the contrast between the responses obtained 
in the first stage of the activity with the NAO and the responses 
from the second questionnaire. While the first activity no student 
was able to identify all geometric figures contained in the image, in 
the questionnaire, 100 % of the students were able to note that fig- 
ures had hidden inside another ones in the second activity, despite 
identifying different numbers of squares and triangles. 

 
In the figure of the rectangle, where he was asked to identify and 
count how many squares were hidden, some students were able to 
see more than others; while the majority (80 %) identified only two 
squares, one of them identified eight, and another 32 square was 
highlighted. 

 
In the figure of the square, where children should identify and count 
triangles, three students highlighted four triangles, only two stood 
out two triangles, one out three and four children identified eight 
triangles in a square. 

 
About the MOS quality questions, 41% of students rates 5 (Excel- 
lent) to the robot actions and responses, 26% rates 4 (good), 24% 
rates 3 (Fair) and 9% rates 1 (Bad).79% rates 5 to robot’s voice 
(they could understand everything that NAO said) and 21% rates 4. 

 
Although 100% of children said they would participate in more 
experiments with robots, 34% of them had doubts about having a 
robot as a teacher. Among the problems mentioned, they pointed 
out a lack of investment for buying/building robots and the need to 
improve the robotÂt’s performance. 

 
During the experiment s, it was observed that the students felt them- 
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Figure 12: Tests with children 2 
 
 

selves motivated to perform the tasks requested. Then, it was noted 
that the use of the robot favored the student motivation in relation 
to knowledge focused. Although other experiments need to be per- 
formed, it is worth noting that in the context of learning, motivation 
is an essential for the occurrence of a significant learning factor as 
set by Novak [18]. 

 

6. CONCLUSION AND FUTURE WORK 
The analysis showed that students feel challenged to perform the 
activities correctly when faced with the robot. The aid of the hu- 
manoid was also a motivation, since it was new for all children, 
which served to hold even more attention to what was being pro- 
posed. The NAO humanoid could recognize hidden geometrical 
figures, their dialogue was clear and was well accepted by all stu- 
dents. 

 
In conversations after the end of the experiments, the children said 
they enjoyed the activities and would like to participate in new 
experiments. All tests were accompanied by a teacher, who also 
aproved the posture of the robot. Despite the short time that stu- 
dents had to interact with the robot and be only two different activ- 
ities, it noted that, analyzing the results, many students understood 
the purpose of the activities and abstracted the concept that was 
expected. 

 
Focused in this work context, it was conceived that students should 
have a role in the active construction of knowledge, that knowledge 
is constructed through the subject-object interaction. The teacher 
is seen as a mediator of its construction, and therefore its role is 
crucial in this process. The technological resources, in the case, 
robotics, are understood as possible facilitators instruments of this 
process. That is a resource that the teacher may be available to 
help in the teaching and learning of mathematics process in order 
to make this process more dynamic and enjoyable for the student. 

 
As future work, we intend to start using Tangram as a way to teach 
children to understand, in a pratical way, concepts of geometric 
figure’s area. We also intend, using the NAO robot and robot soccer 
platform, consolidating some concepts of angles and trigonometry. 
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david ausubel. SÃčo Paulo: Moraes, 1982. 

[4] A. Benicasa, M. Quiles, L. Zhao, and R. Romero. Top-down 
biasing and modulation for object-based visual attention. In 
M. Lee, A. Hirose, Z.-G. Hou, and R. Kil, editors, Neural 
Information Processing, volume 8228 of Lecture Notes in 
Computer Science, pages 325–332. Springer Berlin 
Heidelberg, 2013. 

[5] A. X. Benicasa, M. G. Quiles, L. Zhao, and R. A. Romero. 
An object-based visual selection model with bottom-up and 
top-down modulations. In Neural Networks (SBRN), 2012 
Brazilian Symposium on, pages 238 –243, 
Curitiba,PR-Brasil, oct. 2012. 

[6] A. X. Benicasa, L. Zhao, and R. A. Romero. Model of 
top-down / bottom-up visual attention for location of salient 
objects in specific domains. In Neural Networks (IJCNN), 
The 2012 International Joint Conference on, pages 1582–
1589, Brisbane-AU, june 2012. 

[7] J. Bonaiuto and L. Itti. Using attention and spatial 
information for rapid facial recognition in video. Image and 
Vision Computing, 24(6):557–563, 2006. 

[8] A. Borji, M. N. Ahmadabadi, and B. N. Araabi. 
Cost-sensitive learning of top-down modulation for 
attentional control. Machine Vision and Applications, 
22(1):61–76, 2011. 

[9] A. Borji, M. N. Ahmadabadi, B. N. Araabi, and M. Hamidi. 
Online learning of task-driven object-based visual attention 
control. Image and Vision Computing, 28(7):1130–1145, 
2010. 

[10] A. K. Chakraborty, D. Pal, and P. Chatterjee. Fast recognition 
of mechanical objects using neural networks under robust 
aspect. In Journal of The Institution of Engineers (India) vol. 
93(1), pages 55 – 62, 2012. 

[11] E. Csala, G. Nemeth, and C. Zainko. Application of the nao 
humanoid robot in the treatment of marrow-transplanted 
children. In Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 
2012 IEEE 3rd International Conference on, pages 655–659, 
Dec 2012. 

[12] L. Elazary and L. Itti. A bayesian model for efficient visual 
search and recognition. Vision Research, 50(14):1338–1352, 
Jun 2010. 

[13] S. Frintrop. VOCUS - A Visual Attention System of Object 
Detection and Goal-directed Search. PhD thesis, PhD thesis, 
Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), 2006. 

[14] K. Jordan, M. King, S. Hellersteth, A. Wiren, and 
H. Mulligan. Feasibility of using a humanoid robot for 
enhancing attention and social skills in adolescents with 
autism spectrum disorder. International Journal of 
Rehabilitation Research, 36(3):221–227, 2013. 

[15] J. Koenemann and M. Bennewitz. Whole-body imitation of 
human motions with a nao humanoid. presented at the 
Proceedings of the seventh annual ACM/IEEE international 
conference on Human-Robot Interaction, Boston, 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

402

Massachusetts, USA, 2012. 
[16] V. Navalpakkam and L. Itti. An integrated model of top-down 

and bottom-up attention for optimal object detection. 
[17] V. Navalpakkam and L. Itti. Modeling the influence of task 

on attention. Vision research, 45(2):205–231, 2005. 
[18] J. D. Novak. Education teory. Trad. M.A. Moreira. SÃčo 

Paulo, Pioneira, 1981. 
[19] R. Oliveira. Tecnologia na aula de matemática: Robótica na 

educação. Tese -Departamento de MatemÃątica e 
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ABSTRACT 
The aim of this study is the purpose and the application of the 
DTE (Digital Technology in Education) Decision Matrix, 
incorporating it from the Decision-Making Matrix presented by 
Manning and Johnson [7]. The proposed matrix is designed to 
help educators to choose the most appropriate tool for each 
teaching activity. The DTE Decision Matrix organizes a summary 
information of digital technologies, with the goal of helping to 
compare technology tools quickly and share their findings with 
the team in order to facilitate the pedagogical actions planning and 
the management of digital technologies. The methodological 
design of this study is based on a theoretical-descriptive approach. 
The matrix contributes to optimization and enhancement of the 
use of digital technologies in education. 
 

Termos Gerais 
Gestão. Desempenho 

Keywords 
Decision matrix. Taxonomy. Digital technology 

 

1. INTRODUÇÃO 
Os educadores da atualidade enfrentam o desafio de conviver com 
a grande e crescente diversidade de tecnologias digitais 
disponíveis. A ascensão da Web 3.0 possibilita aos educadores 
fazer uso desse enorme volume de recursos não apenas como 
consumidores e receptores de informação, mas também como 
criadores e socializadores. Além do enorme poder de colaboração 
e co-criação de conteúdos, a Web 3.0 permite a criação de 
sistemas de conhecimento coletivo, agentes inteligentes e a 
representação da informação de forma que os computadores sejam 
capazes de interpretá-la (web semântica). 

Os impactos inerentes ao modelo vigente de consumo e produção 
de recursos baseados na Web modificaram acentuadamente a 
forma de ensinar e aprender. Esse contexto exige, 
necessariamente, que esses recursos sejam geridos de forma 
competente e eficaz. Essa combinação entre gestão e tecnologia 
demanda a tomada de decisão acerca da ferramenta mais 
adequada para cada ação didática. Mas como se organizar em 
meio a esse emaranhado de tecnologias digitais que surgem todos 
os dias? Como escolher a ferramenta que melhor se adequa a 
estratégia didática planejada? 

Com base na necessidade de Gestão das tecnologias digitais na 
escola, este artigo busca propor e aplicar a Matriz de Decisão 
TDE (Tecnologia Digital na Educação) a partir da Matriz 
apresentada por Manning e Johnson [7], Decision-Making Matrix, 
em seu livro The Technology Toolbelt for Teaching1, e da TTDE – 
Taxonomia das Tecnologias Digitais na Educação. A matriz 
permite aos professores conhecer e examinar ferramentas 
individuais e determinar quais ferramentas atendem às 
necessidades de ensino, previamente planejadas. A proposta 
taxonômica para apoio à integração da tecnologia em sala de aula 
(TTDE – Taxonomia das Tecnologias Digitais na Educação) foi 
submetida e será apresentada no 3º Congresso Brasileiro de 
Informática na Educação (CBIE 2014)2. 

Desta forma, a Matriz proposta visa ajudar na escolha da 
ferramenta mais adequada para cada atividade e a conhecer os 
fatores que devem ser considerados, tais como: acessibilidade, 
funcionalidade, requisitos técnicos e pedagógicos, nível de 
conhecimento necessário, plataforma, entre outros. 

Nesse sentido, a matriz orienta os educadores a organizar, avaliar, 
conhecer e compreender a tecnologia digital que atenda os 
objetivos educacionais na perspectiva tecnopedagógica3. Visto 
que, a grande diversidade de tecnologias digitais disponíveis 
dificultam o trabalho dos educadores em relação as análises do 
potencial de uma ferramenta e a planejar eficazmente estratégias 
didáticas que levem à reflexão e a compreensão de como as TIC 
podem ser utilizadas na melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem.  

Segundo Manning e Johnson [7], “as ferramentas devem ser 
utilizadas num contexto específico para uma finalidade 
específica”. A escolha da ferramenta certa facilita a aprendizagem 
ativa, criativa e colaborativa, permitindo a capacidade de 
                                                                    
1 Seleção de Ferramentas tecnológicas para ensino (tradução do 
autor). 
2 Artigo aprovado em congresso – CBIE 2014 - Tecnologias 
Digitais na Educação: proposta taxonômica para apoio à 
integração da tecnologia em sala de aula. 
3 Definição para fins deste estudo: “Processo de maturidade que 
compreende a pedagogia em confluência com a tecnologia na 
formação do ser tecnológico” – Conceito apresentado no livro 
Incorporação das TIC à gestão escolar e à prática pedagógica: 
indicadores para o desenvolvimento do e-Maturity. In: Formação 
a Distância para Gestores da Educação Básica: olhares sobre uma 
experiência no Rio Grande do Sul [10]. 
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aprendizado dos alunos dentro e fora da escola e a extrapolação 
dos limites da sala de aula. 

 

2. TAXONOMIA DAS TECNOLOGIAS 
DIGITAIS NA EDUCAÇÃO - TTDE 
Conforme cresce a quantidade e a complexidade de materiais 
digitais disponíveis, maior se torna a dificuldade do educador em 
encontrar o que necessita para uma determinada ação didática. 
Isso gera, segundo Gabriel [4], o paradoxo da escolha. “Quando 
as opções disponíveis de escolha aumentam, sentimo-nos mais 
angustiados em vez de nos sentirmos mais livres e felizes para 
escolher. [...] Quanto maior a quantidade de opções, maior o 
tempo necessário para análise”. 

Nesse contexto, “O catálogo de tecnologias e plataformas cresce 
de forma exponencial, o que torna cada vez mais difícil escolher a 
ferramenta mais adequada para cada ação didática” [9]. Com o 
objetivo de facilitar esse processo de escolha, a matriz colabora no 
processo de tomada de decisão, permitindo uma visualização das 
ferramentas, para que no momento em que o professor opte por 
utilizá-las, possa fazer isso baseado em critérios, condições e 
segurança. 

A Figura 1, abaixo, apresenta a estrutura Taxonômica das 
Tecnologias Digitais na Educação proposta por Zednik et al [9]. A 
classificação foi estruturada e aperfeiçoada a partir do modelo de 
classificação de ferramentas tecnológicas na educação de 
Manning e Johnson [7], da teoria do Hype-cycle de Gartner (1955) 
e de critérios prévios estabelecido pelos autores.  

 
Figura 1. TTDE 

Fonte: Zednik [9] 
 
 

Nesse momento de rápida evolução tecnológica e novas 
possibilidades metodológicas, a equipe docente deve compartilhar 
linhas de trabalho e abordagens para alcançar inovações 
educativas que permitam avançar numa aprendizagem mais ativa 
e comprometida com a sociedade atual, na qual se valoriza a 
criatividade, a capacidade de liderança, a tomada de decisão, a 
responsabilidade, a autoaprendizagem, a capacidade de 
organização e a autonomia [9]. 

2.1 Autoria e Autoria Colaborativa 
As Ferramentas de Autoria e autoria colaborativa contemplam 
todas as tecnologias digitais que possibilitam a criação de 
conteúdos e informações e favorecem a co-criação. Segundo a 
TTDE, essa categoria está subdivida conforme Quadro 1. 

Ferramentas para ajudar na organização da escola - 

favorecem a administração das tarefas cotidianas de forma 
mais simples, organizada e produtiva.  
1.Agenda on-line (Ex.Time 
trade);  
2.Calendário on-line (30 Boxes);  
3.Mapas mentais ou organizador 
gráfico (Ex. Creately);  
4.Social bookmarking (Ex. 
Diigo);  

5.Editores de texto (Ex. 
Word);  
6.Planilhas eletrônicas 
(Ex. Excel);  
7.Gerenciador de banco 
de dados (Ex. Access).  

Ferramentas para comunicar e colaborar – permitem 
disseminação da informação, a comunicação com mais 
eficiência e o desenvolvimento das competências comunicativa 
e interativa. Favorecem a formação de uma comunidade que 
aprende. 
1.Mensagem via e-mails (Ex. 
Gmail);  
2.Grupos de discussão (Ex.Yahoo 
grupos);  
3.Fóruns de discussão (Ex. 
Educarede);  
4.Mensagem instantânea, 
torpedos, recados, e chat (Ex. 
WhatsApp);  
5.Blogs (Ex. Blogger); 

6.Wikis (Ex. PB Works);  
7.Microblogs (Ex. 
Twitter);  
8.Webconferência (Ex. 
Skype);  
9.Áudio Conferência 
(Ex.VoiceThreading);  
10.Páginas on-line 
(Ex.Wikizoho);  
11.Escrita colaborativa 
(Ex. Google Drive). 

Ferramentas para criar conteúdos - possibilitam que 
educadores possam desenvolver e elaborar aulas 
personalizadas, compartilhar conteúdos, planos de aula e 
materiais educativos. Do mesmo modo, os estudantes podem 
inovar em seus trabalhos, tanto no desenvolvimento de 
conteúdos, como na apresentação, utilizando as ferramentas 
digitais. 
1.Áudio (Ex. GarageBand);  
2.Vídeo (Ex. Movie Maker);  
3.Vídeo on-line (Ex. Pixorial);  
4.Apresentação de slides (Ex. 
Power point);  
5.Infográficos (Ex. Piktochart);  
6.Webquest (Ex. Webquest 
Creator);  
7.Tutoriais (Ex.Wink); 
8.Aulas on-line (Ex. 
eXelearning);  

9.Imagens (Ex. Gimp);  
10.Imagens on-line (Ex. 
Paint.Net);  
11.Slides narrados (Ex. 
Keynote);  
12.Editores de história (Ex. 
HagaQue);  
13.Editor de texto 
matemático (Ex. 
MathType);  
14. Auto edição (Ex. 
Publisher). 

Ferramentas para suporte à avaliação da aprendizagem - 
estão baseadas em questionários, pesquisas, testes, rubricas, 
matrizes, portfólios, mapas conceituais, entre outras. 
Favorecem a avaliação do conhecimento básico dos alunos e 
também dispensa os professores da laboriosa tarefa de correção 
das atividades. São grandes instrumentais para os alunos 
analisarem o conteúdo das aulas e testarem seus 
conhecimentos. Os alunos podem armazenar seus trabalhos, 
adicionar descrições e comentários reflexivos, e compartilhar o 
seu progresso acadêmico com toda a comunidade escolar. 
1.Atividades, testes e pesquisas (Ex. Quia, educaplay);  
2.Rubrica e matrizes (Ex. Rubric Builder); 
3.e-Portfólios (Ex. eportfolio.org);  
4.Mapas conceituais e mapas mentais (Ex. CmapTools). 

Quadro 1 - Ferramentas de Autoria 
Fonte: Zednik et al [9] 
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2.2 Busca, Armazenamento e Socialização 
As ferramentas de Busca, armazenamento e Socialização 
permitem guardar, compartilhar e pesquisar conteúdos e 
informações de forma segura, eficiente, organizada e filtrada. 
Essas ferramentas estão subdividas conforme Quadro 2. 
Repositórios – essa ferramenta pode ser entendida como um 
catálogo digital que facilita o armazenamento, a pesquisa e 
socialização do conteúdo. A proliferação de conteúdos e 
informações exige uma organização no armazenamento dos 
dados. Os dados são mais eficientemente aproveitados quando 
organizados em uma classificação de metadados e 
armazenados em um repositório. Nesse sentido, os repositórios 
se configuram como importantes espaços virtuais para 
organização de conteúdos e informações. Atualmente existem 
repositórios para os mais diferentes tipos de mídias: vídeos, 
imagens, músicas, filmes, objetos de aprendizagem, entre 
outros. 
1.Armazenamento e 
compartilhamento de imagens 
(Ex. Flickr);  
2.Armazenamento e 
compartilhamento de vídeos 
(Ex. TeacherTube);  
3.Armazenamento e 
compartilhamento de Slides e 
textos (Ex. Slideshare);  
4.Som/música (Ex. 4 Shared);  

5.Objetos de 
Aprendizagem Nacionais e 
Internacionais (Ex. 
RIVED, BIOE);  
6.Filmes (Ex. YouTube);  
7.Jogos digitais (Ex. 
Games educativos. Com);  
8.e-Books (Ex. Canal do 
ensino);  
9.Busca por imagens (Ex. 
Sxc.hu).  

Ferramentas para gerenciar a escola – essa tecnologia ajuda 
à gestão na administração e controle das atividades 
burocráticas da escola. Além dos sistemas disponibilizados 
pelo governo, há muitos programas e ferramentas gratuitos e 
disponíveis na Internet. Esses programas permitem visualizar e 
organizar a estrutura geral da escola em diferentes aspectos: às 
informações sobre a vida escolar dos alunos, ao 
armazenamento de dados, ao uso de materiais, à documentação 
e à formação dos professores e funcionários, horários, entre 
outros. Essas ferramentas ajudam à comunidade escolar a 
desenvolver um planejamento estratégico mais eficaz. 
1.Armazenamento Virtual e Gerenciamento de Arquivos (Ex. 
Dropbox);  
3.Sistemas de gestão disponibilizados pelo governo (Ex. SIGE 
Escola, Educasenso);  
4.Organizador de vídeo (Ex. Teachem).  
Ferramentas para socializar conteúdo – permitir a 
publicação e distribuição de conteúdos. Estes podem variar 
desde trabalhos de pesquisa, artigos, livros, textos, imagens, 
vídeos, planos, programas de estudo, currículo, entre outros, 
tanto dentro como fora da escola. Sites, Portais Educacionais, 
Sites Educativos, Softwares educativos; AVA (Ambiente 
Virtual de Aprendizagem), QR Code e Realidade Aumentada 
são exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas para 
compartilhar conteúdos. 
1.Portais Educacionais (Ex. Portal do professor);  
2.Sites Educativos (Ex. Ciência em casa);  
3.Softwares educativos (Ex. Geogebra, Scratch);  
4.AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) (Ex. Moodle);  
5.QR Code (Ex. Unitag);  
6.Realidade Aumentada (Ex. Aurasma, Eduloc).  
Ferramentas para pesquisa – ferramentas que ajudam na 
busca por informações armazenadas e que reduzem o tempo 
necessário para encontrá-las. As informações são apresentadas 
de forma organizada, rápida e eficiente. Entre as ferramentas 

disponíveis mais utilizadas para realizar uma pesquisa on-line, 
destaca-se o Google Web.  
1.Sites de busca (Ex. Google);  
2.Bibliotecas virtuais (Ex. 
Bibliomania);  
3.Enciclopédias virtuais (Ex. 
Wikipédia;  
4.Jornais virtuais (Ex. O 
Estado);  
5.Revistas virtuais (Ex. Cérebro 
e Mente);  
6.Dicionários virtuais (Ex. 
Informal, Michaelis);  

7.Mapas on-line (Ex. 
Google Maps);  
8.Tradutores on-line (Ex. 
Google Tradutor);  
9.Laboratórios virtuais (Ex. 
UFRJ - LIMC);  
10.Museus virtuais (Ex. 
Museu do Louvre);  
11.Galerias de arte virtuais 
(Ex. Virtual Gallery).  

Quadro 2: Ferramentas de Busca, Armazenamentos e 
Socialização 

Fonte: Zednik et al [9] 

2.3 Imersividade virtual 
As Ferramentas de Imersividade Virtual (Quadro 3) ajudam a 
integrar os conteúdos didáticos à realidade do aluno, através de 
recurso digitais que possibilitam a imersão como forma de 
promover a aprendizagem ativa e colaborativa.  

Sherman e Craig [8], listam 3 (três) elementos-chave favorecidos 
pela Realidade Virtual: “[...] imersão (sensação de estar dentro de 
um ambiente virtual), interatividade (o ambiente deve reagir de 
acordo com a interação do usuário) e envolvimento (grau de 
engajamento do usuário em uma determinada aplicação)”. Assim, 
essas ferramentas podem oportunizar aos alunos “[...] atividades 
desafiadoras e que provoquem o pensar, que permitam construir 
significados e conceitos, onde eles protagonizem de forma 
autônoma e interajam, produzindo um saber compartilhado e 
colaborativo” [11].  

O Quadro 3, apresenta a subdivisão das ferramentas imersivas, 
que se traduzem em recursos que propiciam ao usuário uma 
experiência similar ao ambiente real. “A simulação de situações 
vivenciadas no mundo real oferece ao aluno a oportunidade de 
experimentar diversos ambientes, cujas vantagens se destacam por 
questões de inacessibilidade, segurança ou economia” [11] 
presentes em situações reais.  

 

Ferramentas de Interação Virtual – estão representadas pelas 
redes sociais. Estas ferramentas têm-se consolidado como um 
espaço bastante atrativo aos alunos. Permite a disponibilização 
dos materiais referentes às disciplinas, promove um espaço de 
troca de experiências e de aprendizagem colaborativa, além de 
propiciar a extrapolação dos limites da sala de aula [5]. Segundo 
Bona [1], o Facebook apresenta algumas vantagens em relação a 
outras redes sociais: permite criar grupos fechados; as postagens 
podem ser comentadas por todos os participantes; disponibiliza 
aplicativos como o Docs que possibilita anexar documentos em 
diversos formatos; há opção para linkar vídeos, músicas, 
imagens, sites e outras multimídias; as postagens podem ser 
escritas como hipertextos e estas podem ser repostadas 
coletivamente; há função para chat entre pares ou em grupo e as 
conversações são salvas como mensagens do grupo visíveis a 
todos permanetemente; tudo é armazenado por tempo 
indeterminado; o ambiente é gratuito e acessível; permite acesso 
por qualquer navegador de rede.  
1.Redes sociais (Ex. Facebook). 
Ferramentas de Representação Gráfica Imersiva – estas 
ferramentas estão representadas pelos avatares, mundos virtuais, 
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laboratórios e museus virtuais imersivos. A imersão virtual 
simula situações reais, o que proporciona aos alunos a 
manipulação de objetos, a sensação de compartilhar um 
ambiente, o envolvimento em atividades colaborativas. 

1.Laboratórios Virtuais de 
Aprendizagem Imersivos (Ex. 
Gruta digital); 
2.Mundos virtuais (Ex. 
OpenSim).  

3.Avatares (Ex. Voki);  
4.Museus virtuais imersivos 
(Ex. Museu do Louvre). 

Quadro 3: Ferramentas de Imersividade Virtual 
Fonte: Zednik et al [9] 

2.4 Tecnologia Assistiva 
Favorecem a participação e o acesso às informações de pessoas 
com necessidades especiais, permitindo maior autonomia, 
aprendizagem e inclusão digital. 

Tecnologia assistiva para deficiência auditiva e na fala – 
Recursos digitais, que permitem a comunicação expressiva e 
receptiva das pessoas sem a fala/audição ou com limitações da 
mesma. 
1. Interpretação em Libras (Ex. Falibras) 
2. Dicionário de libras (Ex. Dicionário Acessibilidade Brasil 
3. Vídeo (Ex. vídeo em libras). 
Tecnologia assistiva para deficiência visual - Recursos digitais, 
que permitem a comunicação expressiva e receptiva das pessoas 
sem visão ou com limitações da mesma. 
1. Ampliadores de Imagem (Ex. LentePró); 
2. Síntese de voz (Ex. Dosvox); 
3. Leitores de tela (Ex. Virtual Vision) 
Tecnologia assistiva para deficiência motora - Recursos 
digitais, que permitem a comunicação expressiva e receptiva das 
pessoas com limitações motoras 

1. Comando de voz (Ex. Motrix). 

Quadro 3: Ferramentas de Tecnologia Assistiva 
Fonte: Zednik et al [9] 

4. INCORPORAÇÃO DA MATRIZ DE 
DECISÃO TDE AO DECISION-MAKING 
MATRIX 
Como escolher a tecnologia digital mais adequada para uma ação 
didática? Com base na noção de que as ferramentas tecnológicas 
devem atender situações específicas, apresentar-se-á a Matriz de 
Decisão TDE que tem como base a Decision-Making Matrix 
elaborada por Manning e Johnson [7]. A finalidade desta matriz é 
ajudar na escolha da ferramenta mais apropriada para cada ação 
didática, juntamente com uma ampla discussão sobre os fatores 
que devem ser considerados tais como acessibilidade, requisitos 
técnicos e pedagógicos. 

A premissa central da proposta é que a Matriz TDE seja utilizada 
no contexto do projeto instrucional (design instructional), 
correspondendo à ação planejada e sistemática de ensino. 
Segundo Filatro [3], o design instrucional é o processo que “[...] 
envolve o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de 
métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos 
educacionais em situações didáticas específicas, a fim de facilitar 
a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e 
instrução conhecidos”.  

Este processo se divide nas seguintes fases conforme o modelo de 
Addie4, que é amplamente aplicado em situações didáticas: 
análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. 

A Figura 2 representa as fases do processo de Design Instrucional 

 
Figura 2. DI 

Fonte: Filatro (2008) 
Em outras palavras, que o educador terá que combinar a 
ferramenta a sua pedagogia, ou seja, que é sempre necessário ao 
professor, perguntar se a ferramenta elegida apoia a sua 
concepção pedagógica. 

Segundo a Associação para a Educação Comunicação e 
Tecnologia (2001), tecnologia instrucional é entendida como a 
teoria e a prática do design, desenvolvimento, utilização, gestão e 
avaliação de processos e recursos para aprendizagem. Com base 
no conceito, entende-se que a aplicação intencional e sistemática 
do design instrucional favorece a combinação dos recursos 
humanos e não humanos para alcançar melhores resultados 
educacionais. 

Usando os critérios estabelecidos por Manning e Johnson [7], a 
matriz TDE acrescenta 5 (cinco) critérios, que estão destacados 
em cinza no Quadro 4, que são:  Categoria principal; 
Subcategoria; Aplicação Pedagógica; Nível de Segurança e Tipo 
de ferramenta.  

A matriz de decisão TDE proposta neste trabalho organiza um 
resumo das informações das tecnologias digitais, com o objetivo 
de ajudar a comparar rapidamente ferramentas de tecnologia e 
compartilhar suas descobertas com a equipe.  

 

NOME DA FERRAMENTA 
Categoria 
principal 

Está relacionada à Taxonomia TDE. Podem 
ser classificadas como: Autoria ou Autoria 
Colaborativa; Busca, Armazenamento e 
Socialização; Imersividade Virtual ou 
Tecnologia Assistiva. 

Subcategoria De acordo com a TTDE pode ser 
classificada em:  
- As ferramentas de Autoria ou Autoria 
Colaborativa estão subdivididas em: 
Ferramentas para ajudar na organização da 
escola; Ferramentas para comunicar e 
colaborar; Ferramentas para criar 
conteúdos; Ferramentas para suporte à 
avaliação da aprendizagem 

                                                                    
4 Abreviatura em inglês para analysis, design, development, 
implementation e evaluation. 
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- As ferramentas de Busca, Armazenamento 
e Socialização estão subdivididas em: 
Repositórios, Ferramentas para gerenciar a 
escola, Ferramentas para socializar 
conteúdo e Ferramentas para pesquisa. 
- As ferramentas de Imersividade Virtual 
estão subdividas em: Ferramentas de 
Interação Virtual, Ferramentas de 
Representação Gráfica Imersiva. 

Aplicação 
pedagógica 

Indicar as potenciais aplicações 
pedagógicas facilitadas pela ferramenta 

Nível de e-
Segurança 

Avaliar numa escala de 0 a 10 o nível e-
Segurança da ferramenta 

1□  2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□ 
 

Tipo de 
ferramenta 

Cada subcategoria da Matriz TDE traz 
vários tipos de ferramentas. Indicar uma 
delas Exemplo: Agenda On-line, biblioteca 
virtual. 

Problema que 
a ferramenta 

resolve 

Indicar os objetivos que podem ser 
alcançados através da ferramenta. 

Custo Informar se a ferramenta é paga ou gratuita. 
É necessário avaliar o custo da utilização de 
uma ferramenta específica em uma ação 
didática, tanto para a instituição quanto para 
os alunos. Embora existam muitas 
ferramentas gratuitas ou de baixo custo 
disponíveis, às vezes o custo de ferramentas 
comerciais pode ser justificado se a 
ferramenta ajuda a resolver problemas que 
exigem grande quantidade de tempo 
pessoal, outros recursos que resultam em 
despesas monetária ou qualidade no 
resultado. 

URL Informar o endereço eletrônico da 
ferramenta. 

Descrição Descrever as funcionalidades e finalidades 
da ferramenta. 

Plataforma Indicar o tipo de plataforma exigida 
Melhor usada 

para 
Deve-se avaliar o quão bem a ferramenta 
escolhida ajuda a cumprir as metas 
estabelecidas e objetivos do curso com base 
no design instructional.  
Essas metas e objetivos são o que 
impulsionam as decisões curriculares. Para 
fazer isso, precisa-se de uma compreensão 
do processo de design instructional, 
especificamente a criação de metas e 
objetivos mensuráveis.  

Nível de 
expertise 

Indicar o nível exigido do Professor e 
Estudante para uso da ferramenta. 

Advertências Indicar detalhes e cuidados exigidos ao uso 
da ferramenta. 

Superando 
Cuidados 

O instrutor deve demonstrar o uso da 
ferramenta em sala de aula ou em uma 
sessão de conferência web ao vivo. O 
instrutor inicia o processo através da 
criação de grupos e documentos, e convida 
os alunos a colaborar para ajudar a facilitar 
a organização. 

Preocupações A acessibilidade da ferramenta é um 

de 
acessibilidade 

componente importante para o acesso e 
sucesso do aluno. Ao escolher uma 
ferramenta deve ser analisada seu nível de 
acessibilidade. 

Equipamento 
Especial 

Requisitos técnicos compreendem a lista de 
requisitos de hardware e software 
necessários para usar a ferramenta. É 
importante compreender se as exigências 
são padrão para a maioria dos usuários e se 
eles correspondem com os requisitos 
anunciados no curso ou programa. Este 
critério requer uma compreensão básica 
tanto de hardware de computador quanto 
dos perfis dos alunos criado durante o 
processo de design instructional.  

Vocabulário 
complementar 

Com as novas tecnologias surgem também 
novos termos e linguagem. O professor 
além de necessitar compreender esses 
termos, também terá de ser capaz defini-los 
para seus alunos em relação aos seus 
materiais de apoio e conteúdo do curso.  
O conhecimento dos novos termos, ajuda os 
professores a determinar melhor se há ou 
não tempo suficiente para introduzir a 
ferramenta numa atividade prática com os 
estudantes e contribui para uma utilização 
bem sucedida da ferramenta. Também 
ajuda os alunos a aprenderem, entenderem e 
usarem a ferramenta de forma mais 
eficiente. 

Treinamento e 
Recursos 

Indicar endereços de tutoriais e cursos 
disponíveis para maior conhecimento da 
ferramenta. 

Quadro 4: Incorporação das matrizes 
Fonte: Adaptação da matriz de Manning e Johnson [7] 
 

Para exemplificar a Matriz de Decisão TDE,  foi utilizada a 
ferramenta Google docs, conforme mostra o Quadro 5. 

Google Docs 
Categoria 
principal 

Ferramentas de Autoria e Autoria 
colaborativa  

Subcategoria Ferramentas para comunicar e colaborar – 
escrita colaborativa 

Aplicação 
pedagógica 

- Atividades de escrita colaborativa; 
- Criar um espaço de trabalho colaborativo 
on-line onde os arquivos de classe estejam 
sempre sincronizados e compartilhados; 
- Colaborar com os alunos em tempo real 
em documentos, planilhas e apresentações; 
- Adicionar e responder aos comentários 
sobre o trabalho de estudantes associados 
com arquivos PDF, imagens, vídeo, etc e 
receber notificações quando respondemos; 

Nível de e-
Segurança 

1□  2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□ 10□ 
 

Tipo de 
ferramenta 

Organização, comunicação e colaboração 

Problema que 
a ferramenta 

resolve 

- Como realizar uma atividade de colaborar 
na construção de um documento quando os 
alunos estão separados pela distância.  
Todos eles podem acessar o documento, 
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adicionar a ele, ou editar; 
- O professor pode monitorar o progresso; 
- Ter um backup de arquivos que são 
normalmente armazenados no disco rígido 
do seu PC para evitar a perda; 
- Encontra qualquer arquivo em segundos 
(texto, imagens) através de um sistema de 
reconhecimento inteligente; 
- Criar um espaço de trabalho pessoal, onde 
projetos e apresentações estejam salvas e 
acessíveis a trabalhar a partir de seu 
dispositivo móvel, incluindo Android e 
iOS. 

Custo Livre 
URL http://docs.google.com/ 

Descrição Os usuários compartilham documentos, 
planilhas, apresentações e formulários da 
Web instantaneamente, colaboraram em 
tempo real, salvam o trabalho de alguém 
para rever mais tarde. Usuários escolhem 
exatamente quem pode acessar seus 
documentos, e pode editar documentos de 
qualquer lugar. Não há nada para baixar - 
um navegador é tudo o que é necessário. 

Plataforma Web 
Melhor usada 

para 
Construção coletiva e colaborativa de um 
único documento 

Nível de 
expertise 

Professor: Intermediário  
Estudante: Básico 

Advertências Para editar um documento, cada usuário 
deve ter uma conta gratuita do Google, e há 
uma primeira vez log-in. Pode ser 
necessário para ajudar os alunos a 
estabelecer suas contas. 

Superando 
Cuidados 

O instrutor deve demonstrar o uso da 
ferramenta em sala de aula ou em uma 
sessão de conferência web ao vivo. O 
instrutor inicia o processo através da 
criação de grupos e documentos, e convida 
os alunos a colaborar para ajudar a facilitar 
a organização. 

Preocupações 
de 

acessibilidade 

Há questões de acesso e utilização para 
aqueles que utilizam leitores de tela. As 
instruções para o uso do Google Docs com 
um leitor de tela estão disponíveis. 

Equipamento 
Especial 

Nenhum 

Vocabulário 
complementar 

Wiki 

Treinamento e 
Recursos 

www.google.com/google-d-
s/intl/en/tour1.html 
http://docs.google.com/support/bin/answer.

py?hl=en&answer=152439 

Quadro 5 – Exemplo prático de uso da Matriz de Decisão 
TDE 

5. GUIA SUPLEMENTAR 
A Matriz de Decisão TDE é uma ótima ferramenta quando o 
usuário já está familiarizado com a taxonomia TDE, design 
instructional, acessibilidade, informação técnica e aplicação 
pedagógica. No entanto, a maioria dos educadores desconhecem 
essas categorias com profundidade. Assim que Manning e 
Johnson [7], criaram um recurso suplementar para ajudar os 

professores a fazerem perguntas importantes e necessárias para 
completar a matriz de um modo mais adequado (ver Quadro 6).  

O guia suplementar está na forma de uma escala de avaliação com 
base em critérios nas seguintes áreas:  Metas e objetivos do Curso, 
acessibilidade, requisitos técnicos e confiabilidade.  

Categoria Critério Avaliação 
Metas e 
Objetivos do 
Curso 

A ferramenta atende e ajuda a 
conhecer as metas e objetivos do 
curso. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

Acessibilidade A ferramenta segue as normas 
gerais de acessibilidade, tais 
como as descritas na Seção 508 
da Eletrônica e Tecnologia da 
Informação Padrões de 
Acessibilidade (Electronic and 
Information Technology 
Accessibility Standards), o W3C, 
ou o Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

A ferramenta é de fácil acesso e 
instalação, se necessário. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

O conteúdo do vídeo tem legenda 
ou uma transcrição está 
disponível. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

Uma transcrição acompanha o 
conteúdo de áudio. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

A ferramenta e o seu conteúdo 
pode ser facilmente manipulado 
para acomodar os usuários com 
necessidades especiais. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

Requisitos 
técnicos 

A ferramenta pode ser acessada e 
utilizada por vários sistemas 
operacionais, como Windows, 
linux e máquinas com Mac. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

A ferramenta não requer nenhum 
hardware ou software adicional 
para além do já esperado. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

A ferramenta requer poucas ou 
nenhuma habilidade adicional 
além daquelas já esperadas dos 
alunos do curso. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

Materiais de apoio adicionais 
estão disponíveis ou podem ser 
facilmente criados para ajudar os 
alunos a aprender a usar a 
ferramenta no que diz respeito ao 
atendimento das necessidades do 
curso. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

Confiabilidade A empresa que opera e mantém a 
ferramenta já existe há algum 
tempo e tem estabilidade 
comprovada dentro do campo. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

A ferramenta existe há tempo 
suficiente para ser testada de tal 
modo que ela não é considerada 
como sendo em forma de beta. 
De acordo com a teoria Hype-

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 
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cycle de Gartner (1955), a 
ferramenta já atingiu o seu platô 
de produtividade 
Comentários de utilizadores e 
testadores e as avaliações 
sugerem que a ferramenta é de 
alta qualidade. 

□ Sim 
□ Possível 
□ Não 

Quadro 6. Guia suplementar 
Fonte: Manning e Johnson [7] 

5.1 Metas e Objetivos do Curso 
Nesta seção a ferramenta é avaliada considerando que a mesma 
auxilia no cumprimento das metas estabelecidas e os objetivos do 
curso, com base no projeto instrucional. Estes conduzem as 
decisões em todo o currículo. Esta seção requer uma análise 
detalhada do projeto instrucional, onde se concebem as metas e se 
especificam os objetivos de aprendizagem estabelecidos para o 
curso. 

5.2 Acessibilidade 
Ao analisar a acessibilidade, o professor deve planejar os passos 
necessários para garantir que o conteúdo partilhado faça uso de 
uma ferramenta com tecnologia acessível a pessoas com múltiplas 
necessidades de aprendizagem. Exemplos: 

• se o professor decidir que o PowerPoint slides é a melhor 
ferramenta para o compartilhamento de informações 
específicas, o professor deve se perguntar como os slides são 
acessíveis aos estudantes com necessidades especiais. 

• Se o professor solicitar aos alunos a criação de um documento 
colaborativo e decidir que eles devem usar um wiki, o mesmo 
deve se perguntar qual o grau de dificuldade enfrentado por 
um aluno que utiliza um leitor de tela5. Em outras palavras, é 
necessário um aplicativo que leia para o usuário.  

5.3 Requisitos Técnicos 
Nesta seção o designer instructional6 avalia o hardware e 
software necessários ao funcionamento da ferramenta. Este 
critério ajuda a identificar e determinar se os requisitos são padrão 
para a maioria dos usuários.  

Para estabelecer os requisitos técnicos, requer uma compreensão 
básica de hardware e dos perfis dos alunos definidos durante o 
processo de design instructional. Avalia as habilidades 
necessárias para usar a ferramenta ou serviço que se espera 
implementar. Requer também uma compreensão dos perfis dos 
aluno e das competências médias com que os alunos vão alcançar, 
analisados durante o processo de design instructional. 

5.4 Confiabilidade. 
Neste campo deve-se avaliar a confiabilidade geral da ferramenta 
no que diz respeito à funcionalidade, longevidade, disponibilidade 
e tempo de inatividade. Ainda requer investigação sobre a 
instituição que opera e mantém a ferramenta. Comentários e 

                                                                    
5 Um leitor de tela é um dispositivo que permite que um usuário 

com deficiência visual possa ouvir texto que aparece na tela do 
computador. 

6 O profissional de design instrucional é o designer instrucional. 
Ele é o responsável por projetar soluções para problemas 
educacionais específicos [2]. 

avaliações, juntamente com uma sensação geral de tendências no 
campo da tecnologia educacional.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considera-se que a Matriz de Decisão TDE facilita o 
conhecimento da tecnologia digital, sua organização e sua 
aplicação pedagógica, de modo que o educador possa selecionar a 
tecnologia mais adequada ao projeto educacional, aliado aos 
objetivos de aprendizagem planejados. 

É considerada de fácil utilização, pois está configurada com 
campos a serem preenchidos de acordo com os critérios 
estabelecidos na matriz, aliados aos objetivos de aprendizagem. 
No entanto, pressupõe-se a necessidade de compreensão dos 
componentes que complementam as matrizes. Para colaborar na 
compreensão e avaliação, Manning e Johnson [7] criaram um guia 
suplementar (Quadro 6), com ampla informação para os 
educadores responderem as perguntas sobre a matriz.  

Considera-se que principal contribuição desse trabalho é a 
incorporação de novos critérios a Decision-Making Matrix 
elaborada por Manning e Johnson [5]. A combinação das matrizes 
não apenas ajudam a escolha mais adequada da ferramenta 
correspondente à pedagogia abordada, mas também ajuda a 
concentrar-se em outros importantes componentes que afetam o 
instrumento selecionado. Por exemplo, o professor pode decidir 
que o Google doscs é a melhor ferramenta para ajudar os alunos a 
construírem textos coletivos. No entanto, a baixa conectividade 
pode ser um fator de dificuldade. Em outras palavras, deve-se 
analisar vários componentes ao escolher uma ferramenta, 
mantendo em mente que para atingir metas e objetivos planejados 
é preciso eleger a ferramenta que melhor ajude a alcançá-los.  

Nesse sentido, a matriz se configura como uma lista de 
considerações que devem ser observadas antes de escolher uma 
ferramenta para mediar o processo de ensino e aprendizagem. 

A seleção de uma ferramenta deve envolver um processo de 
tomada de decisão racional, funcional e didático. Caso contrário, 
pode-se selecionar uma ferramenta que cria um problema em vez 
de suprir uma necessidade didática. Algumas das considerações 
incluem a acessibilidade, a disponibilidade do aluno ou 
características, bem como preocupações técnicas como boa 
conectividade disponível aos usuários.  

Para trabalhos futuros pretende-se aplicar a Matriz de Decisão 
TDE em atividades práticas, com a qual os professores podem 
conhecer e examinar ferramentas individuais e determinar se elas 
podem realmente atender às necessidades de ensino, previamente 
planejadas.  
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SUMMARY 

 
Javiera, a 14 year old teenager, suffers an accident while doing 

spins on her skate board. Glub, a small red blood cell in her body, 

enters on the adventure of his life amongst the state of emergency 

unleashed by Javiera’s accident. During his voyage Glub will 

meet new friends while traveling the principal body organs, with 

specific missions to reestablish Javiera’s  internal homeostasis  In 

this adventure, Glub finds himself with many types of cells and 

situations related to the organism function that expose the player 

to take inquiry-based decisions, and to acquire new knowledge of 

physiology through the video game. A virtual simulator is 

displayed between each level to teach anatomy, showing the 

systems of the body and its organs, and giving new understanding 

and sense to the distinct structures that make up the human body. 

 

RESUMEN 
 
Javiera, una adolescente de 14 años, sufre un accidente haciendo 

piruetas en skate. Glub, un pequeño glóbulo rojo de su cuerpo 

comienza la aventura de su vida tras el estado de emergencia 

desencadenado con el accidente de Javiera. Así, durante su viaje 

hará nuevos amigos con los cuales deberá recorrer los principales 

órganos del cuerpo con misiones específicas para reestablecer la 

homeostasis interna de Javiera. En esta aventura Glub se 

encuentran con muchos tipos celulares y situaciones del 

funcionamiento del organismo humano que expondrán al jugador 

a tomar decisiones basadas en la indagación, y a adquirir 

conocimientos en fisiología a través del videojuego. Entre cada 

nivel se desplegará un simulador virtual para el aprendizaje de la 

anatomía. Este mostrará los sistemas del cuerpo con sus órganos 

dando comprensión y sentido a las estructuras que conforman los 

distintos sistemas del cuerpo humano. 

 

General Terms 

 

Measurement, Performance, Design, Reliability, Experimentation, 

Security, Standardization, Verification. 

Keywords 

 

Anatomy, analogy, educational software, graphic adventure, 

inquiry based science education (IBSE), physiology, serious 

game, scientific videogame, science education. 

 

OBJETIVOS 

Este proyecto propone una solución pedagógica 

entretenida para resolver el problema de la disección de animales 

necesaria para la enseñanza de anatomía y fisiología para los 

alumnos del segundo ciclo de Educación Básica. La propuesta 

consiste en un videojuego que permita conocer cada uno de los 

órganos más importantes del cuerpo humano, su morfología y 

función y que a través de simulador intercalado en las diferentes 

etapas del videojuego sirvan al alumno para ilustrarse sobre 

diferentes partes de la anatomía del cuerpo humano.  
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PANTALLAS 
 

 

Figura 1: Simulador: vemos el cuerpo de Javiera en el cual 

podemos seleccionar los distintos sistemas del cuerpo para 

explorarlos 

 

 

Figura 2: Simulador sistema circulatorio: Al seleccionar un 

sistema, el cuerpo de Javiera se vuelve translúcido y podemos 

acercarnos y ver en detalle el sistema seleccionado.  

 

 

Figura 3: Diseño de personajes trama 1 y 2. Arriba: personajes de 

la trama 1, en la cual Glub es el personaje principal. Abajo: 

personajes de la trama 2, en la cual Glocu es el personaje principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: trama 1, nivel 1: Médula ósea, nivel tutorial. Blaxy le 

da instrucciones a Glub sobre cómo jugar, Glub debe encontrar 

moléculas de C02 escondidas en el escenario.  

 

 

Figura 5: Trivia: para pasar las etapas Glub deberá responder 

ciertas trivias de forma correcta.  

 

 

Figura 6: trama 1, nivel 2: Glub debe encontrar la forma de 

seguir por el camino de las arterias activando un botón que abre 

las válvulas.  
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Figura 7: trama 1, nivel 2: Glub debe juntar dos objetos que ha 

recogido en el camino para crear un nuevo objeto que lo ayudará a 

encontrar el camino correcto. 

 

 

Figura 8: Trama 1, nivel 2: Glub debe activar un ventilador que 

lo llevará al corazón siguiendo a su amiga Blaxi. 

 

 

Figura 9: Trama 1, nivel 3: Blublu le pide a Glub resolver los 

problemas del escuadrón de glóbulos para permitirle pasar por la 

válvula al corazón.   

 

Figura 10: Trama 1, nivel 3: Glub se encuentra en el corazón y 

debe arreglar un reloj que le indique cuando puede pasar por la 

válvula.   

 

 

VALOR AGREGADO PARA EL 

APRENDIZAJE 
 

En Chile, el artículo 10 de la ley número 20.380, vigente 

desde 2009 y promulgada por el Ministerio de Salud y la 

Subsecretaría de Salud Pública, establece que no podrán realizarse 

experimentos en animales vivos en los niveles básico y medio de la 

enseñanza. Por lo tanto, frente a esta reciente restricción, los 

establecimientos educacionales chilenos han dejado de realizar 

vivisecciones como prácticas docentes de apoyo a la fisiología.  

De esta forma se ha promovido el uso de métodos 

alternativos de aprendizaje, como los softwares de reemplazo 

(simuladores simples) de animales en la experimentación.  

Los simuladores y videojuegos pueden apoyar un 

enfoque indagatorio de la enseñanza de las ciencias, 

proporcionando laboratorios virtuales o experiencias de 

aprendizaje que superan las limitaciones prácticas y logísticas de 

las investigaciones estudiantiles. Pueden permitir a los estudiantes 

visualizar, explorar y formular explicaciones científicas de los 

fenómenos que de otra manera serían imposibles observar y 

manipular. Se puede ayudar a los estudiantes a vincular 

mentalmente representaciones abstractas de un fenómeno 

científico a procesos invisibles que subyacen en el fenómeno y las 

propias observaciones del alumno [1]. Los simuladores y 

videojuegos proporcionan modelos intermedios que los 

estudiantes pueden ser capaces de comprender con mayor 

facilidad que los modelos más complejos. 

Los videojuegos que integran con éxito la diversión y el 

aprendizaje pueden tener especial potencial para motivar a los 

jóvenes para el aprendizaje de la ciencia, apoyar actividades de 

indagación en un contexto popular como son los videojuegos. Los 

juegos pueden estimular altos niveles de participación, fomentar 

la repetición y la práctica, y motivar a los alumnos con 

dificultades y obtener retroalimentación inmediata [2]. 
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POBLACIÓN DESTINATARIA 
 

El videojuego contempla ser una herramienta 

pedagógica que como tal requiere la mediación de un docente 

para facilitar la enseñanza con enfoque indagatorio de las 

ciencias. Es por esto que estará disponible para la comunidad 

educativa una planificación y guías de aprendizajes construidas a 

partir de los Planes y Programas propuestos por el Ministerio de 

Educación de Chile para cada nivel (5° y 8° básico). 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS DE 
USO  
 

Aún sin sugerencia, ya que estamos en la etapa piloto de testeo del 

videojuego. 

 

EVALUACIÓN  

Metodología 
 

Se seleccionará un grupo de profesores de ciencias de educación 

básica que representen distintas realidades de la Sociedad de 

Instrucción Primaria (SIP), es decir, de profesores que trabajan en 

escuelas de nivel alto, medio y bajo. Estos profesores tienen un 

perfil innovador, que continuamente están buscando formas de 

mejorar la educación escolar y que les interesa capacitarse y 

aportar su propia experiencia en las salas de clase.  

La metodología seleccionada será implementar el videojuego en un 

curso que tenga un paralelo (por ejemplo, 5to A y 5to B), de un 

mismo nivel, en el mismo colegio y con ambos cursos a cargo de 

un mismo docente.  

De esta manera se podrá tener un grupo control, aquel curso en el 

que el juego no se implementa y un grupo donde se trabajará con el 

Simulador para potenciar la enseñanza de la fisiología establecida 

en el programa curricular.  

La metodología de evaluación del impacto de la herramienta 

pedagógica será la comparación de los resultados obtenidos por 

ambos cursos en las pruebas de evaluación que son aplicadas por 

las escuelas de la SIP a fin de año (noviembre 2014).  

 

Resultados  
La evaluación del videojuego se realizará en noviembre de 2014. 

1. MANUALES DE USO  
Aún sin desarrollar. 
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ABSTRACT 

This paper presents Leverages educational software, developed in 

light of the historical-cultural theory to serve as the teacher 

pedagogical tool in teaching early mathematical activities to 

students with intellectual disabilities (ID) of mild and moderate 

level. Presents the major categories of the theory underlying the 

development of early math skills: mediation, development zones 

and activity. The activities of software aimed at contributing to the 

expansion of cognitive and motor capabilities of these students in 

perceptions, notions of laterality, handling objects, among others. 

 
RESUMO 

Este artigo apresenta o software educacional Potencializa, 

desenvolvido à luz da teoria histórico-cultural para que sirva 

como instrumento pedagógico ao professor no ensino de 

atividades matemáticas iniciais a discentes com deficiência 

intelectual (DI) de nível leve e moderado. Apresenta as principais 

categorias desta teoria que fundamentam o desenvolvimento das 

habilidades matemáticas iniciais: mediação, zonas de 

desenvolvimento e atividade. As atividades do software visam 

contribuir para a ampliação das potencialidades cognitivas e 

motoras desses discentes quanto à percepção, noções de 

lateralidade, manuseio de objetos, dentre outras.  

 

Termos Gerais 

Human Factors, Theory. 

Keywords: Intellectual Disabilities. Software. Potentiates. 

cultural-historical theory. Mathematics. 

1. INTRODUÇÃO 

A Ciência, a Filosofia e a Arte são a base da construção do 

conhecimento humano e a educação escolar opera com esse saber 

universal, acumulado historicamente, em favor do saber particular 

[7]. Ela deve proporcionar condições de aprendizagem para todos 

os discentes. Porém, a inadequação da estrutura escolar às suas 

reais condições de vida tem dificultado o desenvolvimento das 

máximas possibilidades de apropriação cultural. Essa dificuldade 

é ainda maior quando se trata do discente com deficiência 

intelectual. 

Em relação à deficiência, ao tratar da defectologia (campo de 

estudo que estuda as pessoas que apresentam algum tipo de 

“defeito” – aquelas que não se enquadram nos parâmetros da 

normalidade, seja sob uma condição física, seja sob uma condição 

psicológica.), Vygotsky [20] mostra que o entendimento de suas 

teorizações acerca da deficiência permite que o indivíduo tenha o 

entendimento sobre si como ser: 

[...] o problema da capacidade motora e da insuficiência estão 

relacionados diretamente com as questões da educação física e 

do ensino laboral e profissional de crianças com defeito. O 

problema do intelecto, também, está relacionado com a 

preparação laboral, com a orientação vital prática de todo o 

ensino. O problema do desenvolvimento cultural abrange todas 

as questões mais importantes do ensino escolar, em particular. 

[20](p.23) 

Ressalta ainda que se faz necessário uma "[...] educação social e 

não 'uma escola de retardados mentais', que lhe impões não 

adaptar-se à deficiência, mas vencê-la [...]" [20] (pg. 26). Na 

educação da criança com deficiência faz-se necessário conhecer 

como ela se desenvolve e não importa a deficiência e a 

insuficiência em si mesmas (ou o defeito), mas a reação de sua 

personalidade em desenvolvimento no enfrentamento das 

dificuldades decorrentes da deficiência. 

No Brasil, segundo o DECRETO Nº 3.298, artigo 3º,  [8], 

deficiência é o substantivo atribuído a toda a perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 

ou anatômica, uma irregularidade no padrão biológico 

considerado normal para o ser humano. 

A respeito da deficiência intelectual (DI), os termos usados ao 

longo do tempo denotavam incurabilidade e incompetência. A 

partir do debate entre pais e profissionais, mudou-se o termo para 

deficiente mental. Avançando nessa discussão, a [1] buscou 

promover uma mudança não apenas conceitual, mas de concepção 
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de como se compreende e se pode apreender o sentido dessa 

deficiência nos processos de mediação social e educacional, 

chegando, enfim, à terminologia “deficiência intelectual”. 

Em seu artigo 4º o [8] define pessoa com deficiência intelectual a 

que tem: 

funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; 

d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; (Inciso IV) 

Assim, vemos a importância da compreensão desta deficiência e 

do desenvolvimento humano nesses discentes, a fim de lhes 

proporcionar maiores condições de apropriação das habilidades 

matemáticas, através de um Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), previsto na constituição federal brasileira 

[5], em seu artigo 208 e reiterado pelo capítulo V da LDB/96, 

artigo 58 [18] e é “[...] uma das condições para o sucesso da 

inclusão escolar dos discentes com deficiência” [10] (pg. 22).  

Neste trabalho foram utilizados os níveis leve e moderado da 

Classificação Internacional das Doenças (CID), que é um 

sistema para designar códigos de condições de saúde, que rastreia 

a morbidade e a mortalidade e utiliza o Quociente Intelectual (QI), 

que a divide em quatro níveis: profundo, grave, moderado e leve. 

Para a definição do público-alvo foram utilizados os dois níveis 

mencionados apenas como uma forma de delimitar e minimizar a 

complexidade decorrente da grande abrangência da DI, cujas 

especificidades são diversas. 

No Brasil, segundo o Censo Demográfico [6], a população é de 

190.755.799 de pessoas, sendo que 45 milhões (24%) apresentam 

alguma deficiência e desse total, 2.614.025 (5,81%) corresponde à 

DI. Ainda, na educação escolar, o ensino da matemática para o 

discente com DI enfrenta obstáculos, pois conforme [9] p (14): 

é comum ouvi-lo nomear a seriação: “Um, dois, três, quatro..” 

atingindo numeração bem alta, sem conhecer o seu significado. 

Ele recebeu esta informação do ambiente e foi largamente 

reforçado para expressá-la de forma oral e, às vezes, de forma 

gráfica; seu comportamento, no entanto indica que, para ele, a 

contagem [tarefa] carece de qualquer significado. [grifos da 

autora] 

Dada esta realidade, recorremos à teoria histórico-cultural (thc) 
por entendermos que ela defende que o desenvolvimento humano 

é um processo dialético e perpassa pela educação escolar. Uma de 

suas abordagens que mais contribui na compreensão da 

deficiência trata-se da obra “Fundamentos da Defectologia” 

[21]. Ela postula que a escola deve proporcionar condições para 

que a pessoa com “comportamento defeituoso” não se adapte à 

sua deficiência, mas que a vença. Na educação da criança com 

deficiência faz-se necessário conhecer como ela se desenvolve e 

não importa a deficiência e a insuficiência em si mesmas (ou o 

defeito), mas a reação de sua personalidade em desenvolvimento 

no enfrentamento das dificuldades decorrentes da deficiência.  

Conforme [9], o ensino da matemática para o discente com DI é 

algo difícil, pois ele tem de se apropriar de elementos 

fundamentais, como por exemplo, relações numéricas e noções de 

formas geométricas, para a apreensão de conceitos como a 

abstração e a generalização. Assim, faz-se necessário possibilitar 

as melhores condições de aprendizagem para que ele atribua 

significado ao que está aprendendo.  

Frente a isso, uma das possibilidades para o ensino da matemática 

diz respeito à introdução do computador no ambiente escolar, 

pois, para [16], o uso pedagógico do computador tem como 

objetivo facilitar essa apropriação, uma vez que o software 

educacional pode contribuir para a criação de um cenário que 

possibilite associar os conceitos matemáticos com o cotidiano.  

2. TRABALHOS RELACIONADOS E 
JUSTIFICATIVA 

Em termos de softwares educacionais voltados a atender 

exclusivamente discentes com DI e que apresentam resultados que 

proporcionem o desenvolvimento cognitivo, ainda são poucas as 

iniciativas nesse sentido. A seguir relacionamos algumas dessas 

iniciativas. 

Na literatura encontramos o software VirtualMat [14], específico 

para esta deficiência. Ele utiliza realidade virtual (RV) para 

trabalhar as principais características e limitações dos discentes 

com DI, especialmente as que interferem diretamente na 

construção do pensamento lógico-matemático. Conforme a autora, 

os resultados apontam que o software contribui significativamente 

para o desenvolvimento do pensamento lógico-abstrato dos 

discentes com DI.  

Temos ainda outras iniciativas que não são especificas para esta 

deficiência, mas trabalham algumas habilidades matemáticas em 

discentes nesta condição. O software Hércules e Jiló [11], na 

versão que trata do ensino da matemática para DI’s de nível leve, 

atua como apoio a intervenções pedagógicas no campo das 

Ciências Naturais, tratando de conceitos referentes aos seres que 

existem na Terra, a partir de atividades de montar e brincar e 

atividades interativas virtuais. Conforme o autor, alguns 

resultados apontam a apropriação de conteúdo e desenvolvimento 

da coordenação motora, em virtude de seu contexto lúdico.  

Por fim, temos o software Desenvolve® [4], voltado ao ensino das 

habilidades cognitivas a discentes com Paralisia Cerebral – PC. 

Uma de suas funções é a avaliação cognitiva. Como resultado de 

sua aplicação, o software tem contribuído no estabelecimento da 

comunicação de modo mais satisfatório. 

A compreensão que chegamos a respeito dos softwares 

apresentados se traduz como um fator essencial para a proposta do 

presente trabalho. Compreendemos que é possível que esses 

softwares proporcionem situações de aprendizagem, desde que 

tenham uma fundamentação pedagógica bem definida, tornando 

possível, desta forma, desenvolver o pensamento lógico-

matemático. 

Nesse sentido, este trabalho apresenta a concepção de um 

software educacional, denominado Potencializa, para o ensino 

das habilidades matemáticas iniciais em discentes com DI de nível 

leve e moderado, tendo em vista os pressupostos teóricos da thc. 

Suas atividades foram criadas em caráter de desafios a partir de 

uma perspectiva diferenciada dos softwares VirtualMat e Hércules 

e Jiló, tendo em vista que o software trabalha as relações 

estabelecidas por meio de formas geométricas básicas, visando 

potencializar a ampliação da coordenação motora, percepção e 

noções de lateralidade. 
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Essas atividades serão realizadas através de um joystick (um 

periférico de computador e vídeo game pessoal que consiste em 

uma haste vertical na qual os pivôs se aproximam de uma 

extremidade e transmitem seu ângulo em duas ou três dimensões a 

um computador), sendo que, opcionalmente, o teclado também 

pode ser utilizado. Consequentemente, esses discentes poderão ter 

maior autonomia naquilo que forem realizar. 

Assim, entendemos a importância da criação de um software de 

caráter específico para o desenvolvimento de habilidades 

matemáticas iniciais em discentes com esta deficiência, levando-se 

em conta os aspectos apresentados por [8, 16], a fim de que os 

resultados da aprendizagem a partir desse software se mostrem 

apropriados, gerando significado para o discente.  

A maior contribuição do software Potencializa no contexto 

educacional está na possibilidade de apropriação do conhecimento 

por parte do discente nas atividades trabalhadas, a fim de que ele 

possa transferi-lo para outras situações de sua vida, criar novos 

conhecimentos a partir disso. 

3. O DESENVOLVIMENTO HUMANO DO 
DISCENTE COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL NUMA PERSPECTIVA 
HISTÓRICO-CULTURAL 

O discente com deficiência intelectual tem dificuldade de 

construir conhecimento como os demais e demonstrar a sua 

capacidade cognitiva e a escola geralmente acentua a deficiência, 

aumentando a inibição, reforçando os sintomas existentes e 

agravando as dificuldades deste discente [9] quando utiliza uma 

prática educacional que condiciona os discentes com deficiência 

intelectual a trabalharem apenas o concreto, descartando assim a 

capacidade de abstração deles sobre um objeto em toda a sua 

extensão e seu significado.  

Além do mais,  

Por mais que se pretenda construir um conhecimento a partir do 

“concreto”, ele não se esgotará na sua dimensão física. A 

compreensão total do real é algo que jamais alcançaremos, 

mesmo no mais avançado estado intelectual. Por outro lado, a 

repetição de uma ação sobre um objeto, sem que o sujeito lhe 

atribua um significado próprio, é vazia, sem nenhuma 

repercussão intelectual e estéril, pois nada produz de novo e 

apenas coloca as pessoas com deficiência mental em uma posição 

inferior, enfraquecida e debilitada diante do conhecimento [9] 

(pg. 21). 

Nesse sentido, essa prática torna-se um equívoco pedagógico 

quando nega o acesso da pessoa com deficiência intelectual ao 

plano abstrato e simbólico da compreensão, ou seja, nega a sua 

capacidade de estabelecer uma interação simbólica com o meio, 

como lidar com o pensamento, utilizar a capacidade de descobrir 

o que é visível, criar e inovar [9].  

A pessoa com deficiência intelectual apresenta prejuízos no 

funcionamento, na estruturação e na reelaboração do 

conhecimento. Por isso é inútil propor atividades que insistem na 

repetição pura e simples de noções de cor, forma, etc, [7]. É 

importante permitir ao discente com deficiência intelectual que ele 

tenha condições de enfrentar a atividade e se conscientize do que 

sabe, do que não sabe e do que pode saber. Desta forma os 

esforços precisam ser mais direcionados às suas características 

intrínsecas, proporcionando maiores possibilidades de 

aprendizado. 

É necessário que se crie situações motivadoras a esse discente 

para que ele avance na sua compreensão, criando-lhe conflitos 

cognitivos, ou melhor, desafiando-o a enfrentá-los, a fim de que 

as atividades por ele realizadas tenham significado [12]. 

A complexidade das estruturas humanas é o produto de um 

processo em que a história individual e a história social 

encontram-se intimamente relacionadas. A partir dos estudos de 

Vygotski conhecemos o caráter histórico e cultural da natureza 

humana e do desenvolvimento. Os fatores biológicos e sociais 

encontram-se intimamente relacionadas na história individual. O 

biológico, na sua concepção, não desaparece, mas fica subjugado 

à cultura e é incorporado na história humana. Nesse sentido, ao 

tratar da deficiência, Vygotski busca explicações para além das 

características físicas e biológicas, quando afirma: “o que decide o 

destino da personalidade, em última instância, não é o defeito em 

si, senão suas consequências sociais, sua realização sócio 

psicológico”. [21] (p. 44-45) [tradução nossa] 

Para este autor, o aprendizado e o desenvolvimento estão inter-

relacionados e combinados, sendo que o papel da educação é 

garantir a criação das aptidões que possibilitem as condições 

necessárias ao acesso dos indivíduos das novas gerações à cultura 

historicamente acumulada [12].  

Com base nisso, apresentamos as três categorias da obra de 

Vygotski que dão sustentação teórica ao desenvolvimento humano 

na educação escolar, em especial, o ensino das habilidades 

matemáticas elementares a discentes com deficiência intelectual: 

mediação, zonas de desenvolvimento e atividade.  

3.1 Mediação 

O desenvolvimento cultural do homem se dá a partir de um 

processo de aprendizado, que, necessariamente, é mediado. 

Assim, o processo de educação escolar para a Vigotsky se dá 

através da mediação intencional entre o sujeito que ensina – o 

mediador -, e o sujeito que aprende – o receptor [19].  

Nesse sentido, a educação escolar assume posição de destaque e é 

vista como mola propulsora do desenvolvimento, podendo levar a 

criança a um estágio mais complexo de interação, comportamento 

e funcionamento intelectual. Conforme [19], o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental, 

pondo em movimento vários outros processos, que de outra 

forma, seriam impossíveis de acontecer.  

Cabe à escola criar as condições necessárias para o 

desenvolvimento do discente e para a superação de seu próprio 

limite. Vygotsky e Luria demonstram que diante das 

características negativas de uma criança com deficiência, é 

necessário também criar suas características positivas. Para os 

autores, o que ocorre é um: 

mecanismo singular e especial [...]: ocorre a compensação do 

defeito. No correr da experiência, a criança aprende a compensar 

suas deficiências naturais; com base no comportamento natural e 

defeituoso, técnicas e habilidades culturais passam a existir, 

desestimulando e compensando o defeito.  Elas tornam possível 

enfrentar uma tarefa inviável pelo uso de caminhos novos e 

diferentes.  O comportamento cultural compensatório sobrepõe-

se ao comportamento natural defeituoso [13] (p. 221). 
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Nesse sentido, o software descrito neste trabalho está inserido no 

contexto das técnicas e habilidades culturais e terá como objetivo 

criar situações que conduzam ao desenvolvimento das habilidades 

matemáticas, visando potencializar a ampliação da coordenação 

motora, percepção e noções de lateralidade. A mediação entre o 

conhecimento a ser apropriado a partir do software e o discente 

ocorrerá através da interação proporcionada por um joystick e o 

resultado dessas ações, apresentadas pelo software na tela do 

computador de forma pedagógica. Cabe dizer ainda que a atuação 

do professor será de grande importância para este processo de 

mediação do conhecimento.  

3.2 Zonas de desenvolvimento 

Como na escola o aprendizado é um resultado desejável, a 

intervenção é um processo pedagógico privilegiado. Ela deve ser 

realizada conforme o nível de desenvolvimento em que o discente 

se encontra.  Para [19] existem duas zonas de desenvolvimento: a 

Real – corresponde àquilo que o sujeito que aprende é capaz de 

realizar de forma independente; a Proximal – caracteriza tudo 

aquilo que o sujeito que aprende não é capaz de fazer de forma 

independente. A aprendizagem acontece quando o ensino incide 

nesta última zona. 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que 

ainda não amadureceram, mas que estão em processo de 

maturação, funções que amadurecerão, mas que estão 

presentemente em estado embrionário. Essas funções podem ser 

chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés 

de frutos do desenvolvimento [19] (p.97). 

O importante para Vygotsky é o que se faz com a ajuda dos 

outros. Para o desenvolvimento das atividades oriundas do 

software será considerado como zona de desenvolvimento real do 

discente com deficiência intelectual o reconhecimento elementar 

de números e numerais e as figuras geométricas básicas, bem 

como o mínimo de coordenação motora para manusear o joystick. 

A partir disso, o discente poderá interagir com o computador 

através dos movimentos realizados com este dispositivo, 

conduzindo o objeto na tela do computador conforme a atividade 

proposta pelo software e o professor terá elementos necessários 

para elaborar suas estratégias de ensino, a partir do referido 

software, a fim de que esse discente possa desenvolver suas 

habilidades cognitivas e motoras de forma independente.  

O conhecimento apropriado em atividades anteriores servirá para 

a realização das próximas atividades, que exigirão um nível maior 

de abstração e envolvimento. Acreditamos que a própria 

sequência de atividades propostas vai ampliar de forma 

considerável a capacidade de concentração do discente, pois 

entendemos que essas atividades devem começar tão fácil quanto 

seja necessário para que o aluno com DI perceba que consegue 

executá-la, mas sempre com algum desafio. 

Desta forma, a atividade realizada passa a ser a zona de 

desenvolvimento real desse discente, possibilitando assim, a 

realização de atividades mais desafiadoras, que atuarão na sua 

zona de desenvolvimento proximal. 

O professor poderá intervir no processo de aprendizagem dos 

discentes e contribuir para a apropriação do conhecimento 

acumulado historicamente pela humanidade, uma vez que os 

cenários das atividades representarão situações da vida real dos 

discentes, que são compostas pelos mais diversos símbolos da 

cultura em que eles se inserem, como muros, figuras geométricas, 

árvores, baús e regras sociais. Assim, o professor poderá elaborar 

suas estratégias de ensino, a fim de que esses discentes possam 

desenvolver suas habilidades cognitivas e motoras, que lhes 

permitirá realizar as tarefas de forma autônoma. 

3.3 Atividade 

Temos ainda a categoria de atividade onde, conforme [12], toda 

tarefa que a pessoa faz tem sempre um objetivo e um motivo. O 

objetivo é aquilo que deve ser alcançado no final da tarefa – seu 

resultado -, que já é previsto como uma ideia, antes do início da 

ação. O motivo é a necessidade que leva a pessoa a agir. O sentido 

é dado pela relação entre o motivo e o objetivo – ou resultado – 

previsto para a tarefa.  

O manuseio do joystick pelo discente dará uma nova dinâmica em 

relação às atividades anteriormente realizadas por ele em sala de 

aula, proporcionando-lhe novos desafios, uma vez que o mesmo 

se sentirá motivado a aprender como funciona tal dispositivo e 

suas possibilidades de uso, ou seja, o discente poderá interagir 

com o software. Além do mais, poderá visualizar na tela do 

computador o resultado de suas ações. Com isso, os objetivos das 

atividades propostas serão alcançados de forma mais prazerosos, 

pois, esse discente, ao aprender a manusear o aparelho, certamente 

se envolverá mais nessas atividades, pois a mesma fará sentido a 

ele. 

As tarefas deste software visam promover a motivação nos 

discentes, como mencionamos acima, possibilitando que eles as 

realizem de forma prazerosa, onde os resultados decorrentes de 

suas ações coincidam com os objetivos anteriormente definidos 

para essas atividades.  

Entendemos que software proposto neste trabalho, aliado à 

intervenção pedagógica do professor, se configura como um 

importante instrumento no processo de ensino e aprendizagem. 

4. O SOFTWARE EDUCACIONAL 
POTENCIALIZA 

Dada a compreensão referente à DI, bem como as discussões dos 

pressupostos da teoria histórico-cultural – que tratou do 

desenvolvimento humano e que fundamentam as aspirações deste 

trabalho-, descreve-se a seguir o desenvolvimento da proposta 

metodológica, onde são tratadas as atividades que foram 

implementadas no software educacional para proporcionarem o 

desenvolvimento das habilidades matemáticas iniciais em DI’s de 

nível leve e moderado.  

4.1 O Ensino da Matemática para DI 

Os números são a linguagem da medida e são essenciais para as 

mais diversas situações de nossas vidas, como localizar um 

endereço, usar um telefone, ou consultar as horas de um relógio. 

Com base nisso, a matemática é, antes de tudo, uma habilidade 

útil e necessária em atividades cotidianas e não cotidianas.  

Para o discente com deficiência intelectual, cujo maior empecilho 

é construir relações lógicas, o ensino da matemática é algo difícil, 

pelo fato do mesmo ter que se apropriar de elementos 

fundamentais para a apreensão de conceitos matemáticos como, 

por exemplo, a abstração e a generalização. Para muitos 

educadores os deficientes intelectuais são capazes de aprender, 
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mas dificilmente transferem o aprendizado para outras situações 

[16]. No entanto, as eventuais dificuldades na apropriação de 

novos repertórios devem ser atribuídas à inadequação dos 

procedimentos de ensino utilizados e não simplesmente referidas 

às características inatas da pessoa ou ao meio do qual ela provém 

[20].  

Os discentes nesta condição podem criar, transferir e reter as 

estratégias de ensino, e mesmo que não tenham vários dos 

elementos representativos de um numeral, a linguagem 

matemática permite a expansão dessa rede através do ensino de 

relações independentes [16]. 

Um programa de ensino deve considerar as aprendizagens 

anteriores e favorecer o ensino a partir das habilidades presentes 

no indivíduo, inserir gradativamente novos conteúdos e assim, 

ampliar suas capacidades cognitivas [19]. 

Frente a isso, no AEE podemos vislumbrar as novas ferramentas 

tecnológicas, em especial o uso do computador, como sendo um 

instrumento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem 

das habilidades matemáticas. O uso do computador, por meio de 

softwares educacionais, pode contribuir para a criação de um 

cenário que possibilite ao discente associar os conceitos 

matemáticos com o cotidiano [16]. 

O software conta com duas atividades (Figura 4.2) que 

trabalharão nos discentes habilidades como coordenação motora, 

percepção e noções de lateralidade, e serão realizadas através do 

manuseio de um joystick (Figura 4.1), para movimentar um 

personagem (Figura 4.3) no cenário da atividade. 

 
Figura 4.1. Joystick USB + Cabo p/ PS2 Preto JS029 

A interface do software tem cenários que propõem representar a 

realidade em que os discentes se encontram e, juntamente com o 

uso do joystick, atua como um elemento motivador. Eles são 

acompanhados de trilha sonora e recursos visuais apropriados à 

atividade a ser realizada, além de mensagens de áudio e texto. 

4.2 Atividades do software educacional 

Para a realização das atividades do software será considerado 

como zona de desenvolvimento real do discente o conhecimento 

elementar de formas geométricas básicas, números e numerais.  

 
Figura 4.2: Atividades do Potencializa 

Fonte: Software Potencializa 

Para cada atividade selecionada, o discente poderá selecionar um 

personagem que o represente no cenário (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3: Seleção de Avatar 
Fonte: Software Potencializa 

4.2.1 Atividade: Praticar movimentos  

Esta atividade consiste em um desafio onde o discente irá praticar 

os movimentos a partir do joystick e outras habilidades. Nesse 

desafio, ele terá que se movimentar até um objeto que for 

aparecendo aleatoriamente na cena, tendo o cuidado de não ir de 

encontro a nenhum obstáculo, como paredes e árvores (isso 

caracterizará o “erro” do discente que será trabalhado de forma 

lúdica e pedagógica pela atividade e, espera-se, pelo professor). A 

fim de proporcionar condições para que o discente tenha êxito na 

realização do desafio, ele será orientado através de mensagens de 

voz e de texto intuitivas nos diferentes momentos da atividade.  

Nesta atividade serão trabalhadas habilidades como a percepção, 

noções de lateralidade e coordenação motora para que elas sejam 

ampliadas aos níveis mais elevados, fazendo com que ele se 

aproprie dessas habilidades e consiga realizar com êxito 

atividades mais desafiadoras, que atuarão, assim, na zona de 

desenvolvimento proximal desse discente.  

Como visto anteriormente, a relevância de trabalhar essas 

habilidades, de forma adequada, está na dificuldade que esses 

discentes apresentam em se apropriar de situações e 

conhecimentos mais básicos [16], como por exemplo, perceber 

alterações no ambiente (percepção), saber identificar o que é 

direita e esquerda (noções de lateralidade), bem como ter 
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segurança no manuseio de objetos (coordenação motora). Sendo 

assim, esta atividade é uma forma apropriada de se trabalhar as 

habilidades matemáticas básicas (percepção e noções de 

lateralidade) e motoras. 

A motivação presente nesta atividade está em seu caráter 

desafiador, bem como no uso pedagógico do joystick. As 

mensagens da atividade, além do caráter mediador – mencionado 

acima -, também terão o caráter motivador, no sentido de envolver 

cada vez mais o discente na resolução do desafio.  

Para que ela seja realizada mais apropriadamente, o software fará 

intervenções através das mensagens de texto e áudio, bem como 

das figuras utilizadas, no sentido de mediar o conhecimento a ser 

apropriado pelo discente. Elas são apresentadas em uma 

linguagem apropriada ao nível de desenvolvimento em que esse 

discente se encontra. Da mesma forma, é importante que o 

professor realize intervenções pedagógicas adequadas, mediando, 

quando necessário, a realização da atividade.  

No início da atividade, o discente ouvirá a seguinte orientação por 

mensagem de áudio:  

“Bem-vindo. Nesta atividade você irá praticar os movimentos 
do joystick, mas também poderá usar o teclado. Sempre que 
aparecer um objeto na tela, caminhe até ele. Tudo bem? Boa 
sorte”.  

Após isso, surgirão objetos comuns de seu dia-a-dia, como 

banana, maçã, chaves, etc., sempre um por vez. O discente 

começará a se movimentar em direção ao objeto; ao colidirem, 

esse objeto sumirá e nesse momento a mensagem de áudio 

“Muito bem!” e uma figura que representará um rosto feliz 

elogiará o discente por ter chegado até ali; em seguida, outro 

objeto aparecerá no cenário e a atividade continua. 

É importante ainda interpretar o erro do discente como parte do 

processo de aprendizagem. Este erro é tratado quando ele vai de 

encontro a obstáculos como uma árvore, por exemplo. Quando 

isso acontecer, no caso da árvore, a mensagem de áudio será: 

“Ops! Esta é uma árvore. Ela é muito bonita e faz uma sobra 
bem gostosa. Mas também é muito resistente e não deixa 
ninguém passar por ela. Você pode voltar e passar do lado 
dela. Tudo bem?”  

Desta forma, o erro é explorado e utilizado de maneira a gerar 

novos conhecimentos, novas questões e investigações, num 

processo de trocas e produção do saber. O importante é saber que 

por trás do erro, está a oportunidade de descobrirmos como esse 

discente organiza seu pensamento.  

Se o discente não encontrar o objeto, o software emite um aviso 

sobre a localização do mesmo, após um breve intervalo de tempo 

(Figura 4.4).  

Este é um dos momentos da atividade em que o professor poderá 

intervir para trabalhar a percepção e noções de lateralidade no 

discente, conduzindo-o a refletir sobre sua localização na cena, 

bem como do objeto em questão, os possíveis caminhos que tem 

para chegar até ele, as distâncias de cada caminho, etc. O 

professor poderá criar, por exemplo, a seguinte situação, dizendo 

ao discente: 

- “Observe o local onde a maça está; tem um ‘solzinho’ que 
pisca sobre ela. Você tem várias possibilidades de chegar até a 
maçã. Vá até ela pelo caminho que for mais perto pra você. 
Tudo bem? Boa sorte”. 

 
Figura 4.4 – Aviso de localização do objeto 

Fonte: Software Potencializa 

Para exemplificar como essa nova situação pode ser trabalhada no 

discente, vejamos como é possível proporcionar condições para 

que ele consiga realizar o desafio proposto. O professor poderá 

definir, por exemplo, alguns caminhos possíveis para chegar ao 

objeto, que para efeito de delimitação das possibilidades que o 

discente tem para percorrer um caminho na cena até chegar ao 

objeto, usaremos aqui apenas 3 caminhos, que chamaremos de C1, 

C2 e C3, conforme pode ser visto na Figura 4.5.  

Esta situação representa uma ampliação do desafio inicial – onde 

o discente apenas deveria ir ao encontro do objeto que surgiu. É 

importante que o professor trabalhe essa nova situação depois que 

esse discente tenha realizado algumas vezes o desafio inicial, para 

que sua coordenação motora lhe permite movimentar o 

personagem com maior precisão.  

Desta forma, é interessante fazer com que o discente percorra os 

caminhos definidos para que perceba qual deles demora menos 

para chegar bem perto do objeto (mas sem colidir com ele, nesse 

momento), e o professor informará o tempo que leva para 

percorrer cada caminho. Um exemplo da realização desses 

percursos é dado na sugestão a seguir, onde, para cada percurso 

realizado é marcada o tempo decorrido:  

• o personagem faz o percurso C1 em direção ao objeto; 

• o personagem retorna pelo caminho C2 em direção ao ponto 

inicial; 

• ele segue pelo caminho C3 em direção ao objeto. 

Ao terminar de percorrer os três caminhos, o personagem retorna 

ao ponto inicial do desafio e o professor o conduzirá a refletir 

sobre alguns aspectos do desafio, que pode ser por meio de 

intervenções como:  

- Algum caminho que você percorreu está reto com a maçã? 

- Se existe um caminho reto com a maçã, mostre esse caminho 
(neste momento o discente poderá utilizar o mouse para mostrar o 

percurso, por exemplo). 
 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

422

  

 
Figura 4.5 - Caminhos para chegar ao objeto 

Fonte: Figura criada a partir do software 
 

- Por qual deles você chegou mais rápido? (aqui é onde o 

professor poderá mostrar a medida de tempo de cada percurso 

realizado e fazer relações com a representação espacial desse 

percurso no cenário, no sentido de levar o discente a atribuir 

significado a essas medidas). 

A partir disso, o discente é levado a refletir sobre os caminhos 

percorridos, podendo fazer comparações entre eles, como por 

exemplo, observando que o caminho C1 fará uma volta maior para 

chegar perto do objeto, tendo que desviar de alguns obstáculos; no 

caminho C2 não é necessário caminhar muito e não tem 

obstáculos, além de realizar o percurso em linha reta; e pelo 

caminho C3 caminhará um pouco mais que no C2, tendo ainda 

que se desviar de obstáculos. O professor tem papel fundamental 

na mediação desse processo de reflexão.  

Essa atividade continuará até que o professor a encerre. Um ponto 

importante das atividades deste software é que não há marcação 

de tempo para seu término, pois, conforme vimos em tópicos 

anteriores, o ritmo de aprendizagem desses discentes não pode ser 

exposto a delimitações como esta. Desta forma, é o professor que 

deve intervir nesse sentido, pois ele saberá como trabalhar o 

tempo com os discentes. 

4.2.2 Atividade: reconhecimento de formas 

geométricas básicas 

Desafio, dividido em dois momentos: 

1 criação da forma do QUADRADO através da movimentação do 

personagem ao encontro de cada um dos vários objetos que 

surgirem no cenário; 

2 movimentar o personagem até a opção que corresponde à forma 

geométrica que foi criada. 

Para começar o desafio, o software orientará o discente, por 

mensagem de áudio e texto, a se dirigir até um baú, no lado 

superior direito do cenário.  Ao colidir com o baú, o desafio será 

apresentado ao discente, através da mensagem de texto: 

“Caminhe ao encontro de cada um dos objetos que surgirão na 
tela. Após isso, vá até a figura que representará o percurso 
realizado por você. BOA SORTE!”. 

Feito isso, os objetos surgirão na tela (Figura. 4.6) e o discente 

começará a criar a forma geométrica. Sempre que o personagem 

passar por um dos objetos que apareceram, será formada uma 

parte da forma geométrica e o referido objeto é substituído por um 

bloco de cor azul (Figura. 4. 7).  

Esse primeiro momento do desafio possibilita ao discente uma 

ampliação das habilidades trabalhadas na primeira atividade, visto 

que ele terá de movimentar o personagem com maior cuidado para 

não ir de encontro a algum obstáculo na cena, que aparece em 

maior quantidade agora.  

Ao passar pelo último objeto, o discente será elogiado e o 

segundo momento do desafio é iniciado, onde surgirão algumas 

opções de formas geométricas, sendo que ele terá de movimentar 

o personagem até a opção que corresponde à forma geométrica 

que foi criada (Figura. 4.8). 

Nesse momento o discente será provocado a refletir sobre o que 

está exposto e poderá estabelecer relações entre as figuras, através 

de comparações das características da figura criada por ele e das 

figuras dadas como opções de resolução do desafio. 

A intervenção do professor, no sentido de fazer a mediação nesse 

processo de reflexão, torna-se essencial, pois ele orientará o 

discente a estabelecer essas relações, de modo a envolvê-lo cada 

vez mais no que está fazendo, para que, enfim, ele faça a escolha 

da figura correta. Ele poderá intervir, por exemplo, como nas 

sugestões abaixo: 

 
- Todas as figuras que apareceram tem a mesma quantidade de 
lados?  

- Como estão organizados os lados da figura que você criou?  

Aqui o discente é levado a observar as figuras com mais atenção, 

buscando entender as características apresentadas pelos 

questionamentos do professor, que o orientarão a estabelecer 

relações entre a contagem dos lados da figura que ele criou e a 

quantidade de lados das outras figuras, dentre outras 

possibilidades. 

Finalizado esse processo de reflexão o discente fará sua escolha, 

que será avaliada da seguinte maneira: 

• uma mensagem de áudio e uma figura que representa um 

rosto alegre significa que o discente acertou (Figura 4.9) 

ou;  

• uma mensagem de áudio e uma figura representa um rosto 

triste significa que o discente errou (Figura 4.10) .  

 

 
Figura 4.6 - Disposição dos objetos na cena 

Fonte: Software Potencializa 
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Figura 4.7 - Forma sendo criada pelo personagem 

Fonte: Software Potencializa 

 

A mensagem de áudio sobre o erro do discente o conduzirá a uma 

reflexão a respeito do percurso realizado, permitindo que ele 

possa optar novamente pela figura geométrica correspondente. 

Nesse sentido é que a atuação do professor, como mediador nesse 

processo de aprendizagem é fundamental para criar situações que 

levem o discente a descobrir modos de utilização da forma 

geométrica QUADRADO. Como exemplo, apresentamos duas 

situações, sendo que a primeira considera o acerto do discente e a 

segunda o erro. 

 
Figura 4.8: Mensagem de fim do da primeira parte do desafio 

Fonte: Software Potencializa 

4.3 Trabalhando o acerto do discente 

- Parabéns! A forma geométrica se trata mesmo do 
QUADRADO. Tem vários objetos com o formato de um 
quadrado. Por exemplo, no jogo de damas as peças são 
colocadas sobre um tabuleiro; esse tabuleiro é um 
QUADRADO também e é todo dividido em pedacinhos 
(partes) iguais, como na figura que você criou com o 
personagem.  Você já jogou damas?  

Aqui o professor apresenta um exemplo de uso de objetos com o 

formato de um quadrado. Para que seja melhor compreendido 

pelo discente, é importante retratar a realidade em que ele vive.   

- Em sua casa ou na escola há algum objeto com o formato de 
um quadrado? Se tiver, fale um pouco sobre ele, para nós 
sabermos. Tudo bem?  

 
Figura 4.9: Mensagem de acerto da forma geométrica 

Fonte: Software Potencializa 

Nesse momento, após o professor apresentar um exemplo de 

utilização do QUADRADO, o discente é provocado a pensar um 

exemplo de um objeto com esse formato, bem como falar algo a 

respeito. Desta forma, o conhecimento prévio das características 

físicas já apropriadas será útil para o processo de reflexão do 

discente.  

4.4 Trabalhando o erro do discente 

- Ops! A opção escolhida tem a quantidade e organização de 
lados diferentes da figura que você criou com o personagem. O 
que você achou parecido na opção escolhida com a figura que 
você criou?  

Aqui o discente é defrontado com seu erro, mas não em tom 

negativo, e sim no sentido de ser conduzido a perceber que as 

características físicas da figura que escolheu são diferentes das 

referentes à figura que ele criou. É interessante ressaltar que a 

criação da figura foi realizada pelo discente, que controlava um 

personagem pelo cenário, para que ele sinta a satisfação em ter 

participado ativamente da atividade, mesmo não tendo acertado, 

nesse momento, a figura correspondente.  

Para melhor contribuir nesse processo de reflexão, o professor 

poderá intervir como segue: 

- Que objeto é esse? Ele tem quantos lados?  
As opções de figuras representam objetos que são conhecidos 

pelos discentes, como a bola (círculo), o espelho (ou pode ser 

tratado também como uma televisão – QUADRADO) e o objeto 

triângulo (um triângulo que se usa em fanfarra). Essa intervenção 

busca levar o discente a se reportar a um espaço como o banheiro 

de sua casa, por exemplo, ou da escola, uma vez que é bem 

comum ter um espelho nesse ambiente. 

Ao trabalhar uma forma geométrica específica, esta atividade 

possibilita que o discente se aproprie do conhecimento dela 

decorrente e, a partir disso, transfira as relações estabelecidas na 

resolução do desafio para outras situações de sua vida, através de 

um processo de generalização.  

Como visto anteriormente neste trabalho, [6, 9] apontam que 

quando uma prática educativa trabalha apenas aspectos concretos 

no discente com DI, não é possível promover repercussão 

intelectual, pois ela nada produz de novo e ainda coloca o discente 

em uma posição inferior, enfraquecida e debilitada diante do 

conhecimento, reforçando ainda mais sua condição de deficiência. 
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Figura 4.10: Mensagem de erro da forma geométrica 
Fonte: Software Potencializa 

É necessário possibilitar o desenvolvimento do pensamento 

abstrato para além da forma física. É preciso que a atividade 

proporcione as condições para a apropriação do conhecimento 

sobre o que é esta forma geométrica que está sendo trabalhada e 

qual sua função social, para que, assim, ele consiga criar as 

evidências que o levarão não somente a escolher a opção correta, 

mas que também possa utilizar esse conhecimento em outras 

situações de sua vida, criar novos conhecimentos a partir disso. 

O software e as intervenções pedagógicas do professor farão a 

mediação para instigar esses discentes a refletirem sobre suas 

ações, a questionarem o porquê delas, proporcionando assim, 

situações de aprendizagem que lhes permita a apropriação das 

habilidades trabalhadas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 

Para que a aprendizagem de um conceito ocorra e se consolide é 

preciso que a pessoa tenha oportunidade de se defrontar com 

situações e objetos, que levante hipóteses sobre suas 

características físicas e propriedades, que faça comparações, em 

geral, focalize domínio e aplicação [16].  

O processo de construir o conhecimento matemático começa bem 

antes que a criança entre na escola e continua em ambos os 

caminhos, formal e informal. No entanto, crianças com DI muitas 

vezes passam pela escola sem dominar essas mesmas operações, 

embora aparentemente simples. 

Como vimos no decorrer deste trabalho, os discentes com DI tem 

dificuldade de efetuar as necessárias construções lógicas para 

desenvolverem o conhecimento da matemática devido a limitação 

de suas experiências. No entanto, são capazes de se apropriarem 

desse conhecimento, bem como podem reelaborar e transferir o 

que aprenderam para outras situações. Para que isso seja possível, 

a educação escolar tem papel fundamental nesse processo, no 

sentido de proporcionar as condições necessárias para que esses 

discentes desenvolvam tais aptidões de forma apropriada. 

No entanto, vimos que muitas terminologias foram utilizadas para 

definir essas pessoas e que, quase sempre, os termos expressavam 

condições de incurabilidade e incompetência. Com o avanço das 

discussões nesse aspecto, chegou-se à terminologia deficiência 

intelectual, utilizada atualmente, que propõe dar dignidade à 

pessoa nessa condição, reconhecendo-a como um ser capaz de se 

desenvolver e ser inserida na sociedade.  

Nesse sentido, buscamos compreender como acontece o 

desenvolvimento humano, conduzindo as discussões para o ensino 

escolar, tratando do processo de ensino e aprendizagem da 

matemática elementar no discente com DI. Essa compreensão se 

deu por meio da abordagem histórico-cultural, onde tratamos de 

três categorias que fundamentam o desenvolvimento: mediação, 

zonas de desenvolvimento e atividade.  

Vimos ainda algumas iniciativas tecnológicas, softwares 

educacionais, que existem para proporcionarem o 

desenvolvimento cognitivo desses discentes. Apresentamos alguns 

resultados de alguns softwares desses, pois eles demonstram que 

houve desenvolvimento na comunicação, coordenação motora e 

muitas outras habilidades. Esses resultados se mostraram 

relevantes para o propósito deste trabalho, tornando-se referência 

para as atividades propostas. 

A partir da compreensão das características específicas dessa 

deficiência, bem como dos pressupostos teóricos que 

fundamentam o desenvolvimento humano, foi implementado um 

software educacional para proporcionar aos discentes com DI 

condições para o desenvolvimento das habilidades matemáticas 

elementares, como percepção, noções de lateralidade, 

coordenação motora, dentre outras, sempre evidenciando a 

importância da atuação do professor, enquanto mediador desse 

processo de aprendizagem. 

Apresentamos as atividades do software, destacando a relevância 

delas para os discentes, no sentido de que proporcionam 

condições para que eles se apropriem das habilidades trabalhadas 

no software e que são essenciais em suas vidas. Elas foram criadas 

em forma de desafios, considerando as aprendizagens já 

estabelecidas, ou seja, aquilo que já é conhecido, sua zona de 

desenvolvimento real, e atuando na zona de desenvolvimento 

proximal desses discentes. 

O software Potencializa foi desenvolvido para ser um 

instrumento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem de 

discentes com DI, visando ampliar as potencialidades cognitivas 

deles aos níveis mais elevados em relação à utilização dos 

números, operações matemáticas básicas, formas geométricas, 

dentre outras. 

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar as seguintes 

melhorias: 

• utilizar kinect, que é um sensor de movimentos desenvolvido 

para o Xbox 360 e Xbox One, capaz de permitir a interação 

com o software sem a necessidade de ter em mãos um 

controle/joystick; 

• implementar novas atividades, bem como as sugestões de 

intervenção que aqui foram propostas ao professor.  

Pretende-se ainda realizar a avaliação do software e mostrar 

resultados através de gráficos. 

Desta forma, entendemos que o planejamento do que se deseja 

ensinar demonstra respeito ao indivíduo que necessita daquela 

aprendizagem, uma vez que isso proporcionará que ele se torne 

um ser capaz, sendo sujeito de sua história, que tem todas as 

potencialidades para alcançar seu desenvolvimento cultural e 

humano. 
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Consequentemente, acreditamos que a proposta metodológica 

deste trabalho favoreça esse discente para que tenha maiores 

possibilidades de sucesso em seu desenvolvimento enquanto 

pessoa, incluída efetivamente na sociedade em que se encontra.  
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ABSTRACT 
KleinMat is an online educational software with interactive 

resources that give students a weekly space in which are studied, 

through problem based learning, the main mathematical topics of 

3rd and 4th primary school in order to appropriate, consolidate 

and/or adapt the knowledge and mathematical procedures already 

studied during their math classes. 

RESUMEN 
El Laboratorio Matemático KleinMat es un software educativo 

online de trabajo 1 a 1 con recursos interactivos que brinda a los 

estudiantes un espacio semanal en el que se estudian, a través de 

la resolución de problemas, los principales temas matemáticos de 

3º y 4º de escuela primaria con la finalidad de apropiarse, 

consolidar y/o adaptar los conocimientos y procedimientos 

matemáticos ya estudiados durante sus clases de matemáticas. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer-assisted instruction 

(CAI) 

General Terms 

Design, Theory. 

Keywords 

Educational software, Mathematics, Didactics of mathematics, 

Problem based learning, 1:1. 

1. DESCRIPCIÓN 
El Laboratorio matemático KleinMat es un software online con 

recursos interactivos que brinda a los estudiantes un espacio 

semanal en el que estudian determinadas problemáticas 

matemáticas,  de distintos campos estructurados en función del 

estudio de problemas.  

 

El software, en su diseño, integra un cruce de componentes 

didácticos e informáticos que le brindan ciertas características 

novedosas, tales como un sistema de avance que atiende a la 

diversidad de ritmos de aprendizaje; el uso de herramientas 

interactivas diseñadas específicamente para orientar y 

retroalimentar a los estudiantes durante el proceso de resolución; 

un sistema de seguimiento y análisis de los resultados de los 

estudiantes que entrega información respecto a los aprendizajes y 

competencias logradas de cada uno de  ellos. 

El  Laboratorio matemático se organiza en torno a seis unidades 

estructuradas alrededor de cuatro ejes; el campo de problemas 

aditivo, el campo de problemas multiplicativo,  el sistema de 

numeración decimal y medición y recta numérica. Cada unidad 

fue cuidadosamente diseñada basándose en propuestas didácticas 

que modelan las temáticas propuestas, donde el  eje centro de las 

actividades es la resolución de problemas. A continuación se 

detalla brevemente los tipos de problemas que configuran el 

campo de cada una de las unidades desarrolladas. 

 

El campo de Problemas Aditivo 

Se compone por todos aquellos problemas que se resuelven a 

través de una adición, una sustracción o una combinación entre 

ellas. En el KleinMat se distinguen tres tipos: de composición, de 

cambio y de comparación. 

• Problemas de composición: son problemas en los que hay 

dos partes que forman un total, y se desconoce una de las 

partes o el total. 

• Problemas de cambio: son problemas dinámicos, en los que a 

una cantidad inicial se le agrega o quita otra, para obtener una 

cantidad final. En estos problemas se puede desconocer la 

cantidad inicial, final o la que se agregó o quitó. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

427

• Problemas de comparación: son problemas en los que se 

comparan cantidades por diferencia. En estos problemas, la 

incógnita puede ser cualquiera de las cantidades o la 

diferencia. 

En cada uno de ellos se pueden distinguir problemas directos e 

inversos, según si la acción descrita en el enunciado coincide o no 

con la operación que resuelve el problema. Además, se pueden 

trabajar problemas simples, cuando hay sólo dos datos y una 

incógnita, o compuestos, cuando hay más de dos datos. 

Como se puede observar, todos esos problemas se resuelven 

mediante una suma o una resta, dependiendo del lugar que ocupe 

la incógnita, y todos ellos pueden ser representados por esquemas 

equivalentes.  

 

Campo de problemas multiplicativos 

Se compone de problemas de proporcionalidad directa en los que 

las magnitudes involucradas son: la cantidad total de elementos de 

una colección, la cantidad de grupos que forman esa colección y 

la cantidad de elementos que tiene cada grupo (o medida de cada 

grupo).  

La incógnita de estos problemas puede ser cualquiera de los 

valores involucrados y, según sea la cantidad desconocida, el 

problema se resolverá con una multiplicación o división. En el 

KleinMat se distinguen tres tipos: 

• Problemas de iteración de una medida, si se desconoce el 

total. 

• Problemas de reparto equitativo, si se desconoce la medida 

de grupo. 

• Problemas de agrupamiento en base a una medida, si se 

desconoce la cantidad de grupos. 

 

Sistema de numeración decimal 
 Se compone de todos aquellos problemas que permiten el estudio 

de la estructura del sistema de numeración decimal. Para abordar 

este estudio, en el software se han distinguido los siguientes tipos 

de problemas: lectura y escritura de números, composición y 

descomposición aditiva, conteo y producción de colecciones, 

comparación y orden de cantidades, secuencias numéricas y 

formación de números con condiciones de magnitud dadas.  

 

Medición y recta numérica 
 
Lo constituyen problemas de medición de magnitudes continuas,  

construcción y completación de escalas de medición, así como 

lectura y ubicación de puntos en la recta numérica.  Para 

desarrollar este estudio se consideraron los siguientes tipos de 

problemas: 

• Lectura de instrumentos de medición: problemas 

consistentes en medir longitudes, pesos y temperatura, con 

distintas unidades de medida (arbitrarias o estandarizadas). 

Los instrumentos de medición pueden presentarse completos 

o incompletos. 

• Construcción de instrumentos de medición: En este tipo de 

problemas se conoce la unidad de medida que se va a utilizar 

y se pide, a partir de ella,  construir o completar la escala en el 

instrumento de medición.   

• Ubicar puntos en una recta numérica: Estos problemas 

consisten en, dada una recta numérica, identificar la ubicación 

de distintos números en ella. Los números que se pide ubicar 

pueden estar escritos o no y, además, la posición en que van 

puede o no estar señalada (mediante un punto o una línea).  

• Construcción de recta numérica: En estos problemas se da 

un conjunto de números y los estudiantes deben graduar una 

recta numérica para poder ubicar dichos números en ella.  

Las unidades están estructuradas en un conjunto de entre 4 a 6 

sesiones de 80 minutos. Cada una de estas sesiones está 

estructurada en torno a tres momentos, Momento de Inicio, 

Momento de Desarrollo y Momento de Evaluación.  

Los tipos de actividades matemáticas son distintas para cada uno 

de ellos. En el momento de inicio se proponen Actividades de 

Exploración, las que a través del estudio de determinadas 

situaciones problemáticas abiertas, contextualizan y facilitan la 

construcción de procedimientos, por parte de los estudiantes, para 

su resolución.  

En el momento de desarrollo se proponen Actividades de Trabajo 

de las Técnicas, organizadas en tres niveles de dificultad, en las 

que se propicia que los estudiantes comprendan, utilicen y se 

apropien de diversas técnicas y estrategias asociadas a la 

resolución de los tipos de problemas planteados.  

Finalmente, el momento de Evaluación consta de cuatro 

Actividades de Evaluación, las que permiten establecer los 

distintos grados de logro de los estudiantes sobre los principales 

aprendizajes trabajados en la sesión, de manera de poder 

sistematizar y evaluar lo aprendido. 

Al final de cada unidad hay una sesión integrativa, en la que los 

estudiantes responden un cuestionario tipo test estandarizado 

donde aparecen preguntas relacionadas con las unidades 

estudiadas, junto con algunas preguntas en una modalidad similar 

a la del SIMCE1, lo que permite evaluar periódicamente el 

aprendizaje y, con ello, asegurar que los temas estudiados sean 

retenidos por los estudiantes. 

2. OBJETIVOS 
El objetivo principal de este software es que los estudiantes 

cuenten con una instancia semanal de estudio, con la finalidad de 

apropiarse, consolidar y/o adaptar los conocimientos y 

procedimientos matemáticos ya estudiados durante sus clases de 

matemáticas.  

Las actividades propuestas pretenden lograr que los niños y niñas 

consoliden sus competencias para resolver los distintos tipos de 

problemas asociados al estudio del campo aditivo, campo 

multiplicativo, sistema de numeración y medición y recta 

numérica, afianzando sus procedimientos y profundizando en sus 

justificaciones. 

                                                                 

1 SIMCE es el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad 

de la Educación utiliza para evaluar los resultados de 

aprendizaje de los establecimientos educacionales chilenos. 
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A partir de la experiencia en asesoría a docentes, observación de 

clases y evaluaciones de procesos de aprendizaje realizados por el 

Centro Felix Klein [1, 2], se ha podido constatar que si un 

estudiante no ha comprendido los conceptos y técnicas estudiados 

en clases, la realización reiterada de ejercicios de la misma índole 

no permite una mayor comprensión del conocimiento en estudio, 

lo que los puede llevar a un constante fracaso que produzca un 

refuerzo de los errores cometidos y/o al rechazo del estudio 

matemático, no resolviendo, por tanto, el problema del 

aprendizaje en cuestión. Por esta razón, para lograr un aprendizaje 

de calidad, es necesario brindar un espacio de estudio donde, a 

través de la resolución de problemas, los estudiantes logren 

apropiarse de los conocimientos y estrategias de resolución 

esenciales para cada una de las temáticas tratadas. Es así como el 

software KleinMat está diseñado de manera tal que el trabajo de 

cada sesión comienza con el estudio de determinadas situaciones 

problemáticas que permiten que emerjan, de mano de los 

estudiantes, procedimientos para su resolución; proceso que 

antecede al trabajo de la técnica, destinado a la apropiación de los 

conceptos y las diversas técnicas estudiadas, favoreciendo, de este 

modo, un aprendizaje de calidad. 

3. PANTALLAS 
Para ingresar al sistema, se debe dirigir al sitio www.kleinmat.cl. 

En esta página se debe seleccionar si ingresa como docente o 

estudiante haciendo clic sobre el dibujo alusivo. 

 
Figura 1.  Portada del Laboratorio matemático. 

 

Se ha creado un usuario de prueba. Para acceder a él, se debe 

ingresar mediante los siguientes datos. Usuario: invitado, 

contraseña: invitado. 

 
 
 

Figura 2.  Ambientes de trabajo del docente y del estudiante. 
 

 

Las actividades de exploración tienen como propósito que el 

estudiante se enfrente a una situación problemática y trate de 

resolverla con los conocimientos y técnicas de las que dispone, 

intentando variadas estrategias para abordarla. Entre sus 

características destaca la interactividad en su uso, la 

retroalimentación que se presenta durante la exploración y al final 

de ésta, además de su naturaleza lúdica, sin que ello signifique 

descuidar el trabajo didáctico y matemático.  

 
Figura 3.  Ejemplo de Actividad de exploración. 

 

Las actividades de trabajo de las técnicas están diseñadas 

específicamente para que los estudiantes comprendan, se apropien 

y dominen diversas técnicas específicas, asociadas a la resolución 

de los distintos tipos de problemas a estudiar en la sesión.  

 
Figura 4.  Ejemplo  de actividad de trabajo de las técnicas con 

la posibilidad de utilizar dos herramientas interactivas. 
 

Cada actividad cuenta con herramientas interactivas diseñadas 

específicamente para orientar y apoyar a los estudiantes  durante 

el proceso de resolución, las que se despliegan haciendo clic en 

los íconos ubicados en la parte superior izquierda de la pantalla. 

 

Figura 5.  Ejemplo de herramientas interactivas de distinto 
tipo: de representación para la modelación de un problema de 

comparación y de cálculo para propiciar la técnica del 
sobreconteo posicional. 
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La elaboración de ítems se realizó de acuerdo a una 

categorización didáctica acorde a la modelización del campo de 

problemas trabajado en cada unidad, que va desde elementos 

generales, tales como Nivel, Eje temático, Campo de problemas y 

Aprendizajes Esperados del currículo chileno; hasta aspectos 

específicos, tales como el detalle de tareas matemáticas, variables 

didácticas, condiciones de realización, competencias matemáticas 

y niveles de complejidad. Todo lo anterior permite que el 

software, además de almacenar los ítems en el sistema, realice un 

análisis de resultados robusto y con un cruce de variables 

especializado. Esta información es puesta a disposición del 

docente, en la sección de informes, indicando los porcentajes de 

logro por curso y por estudiante, como se muestra en la Figura 6, 

y también los niveles de logro obtenidos en términos de los 

aprendizajes esperados para cada sesión, las tareas matemáticas y 

las competencias matemáticas trabajadas. 

 
Figura 6.  Resultados de la sesión en Informe detallado. 

4. VALOR AGREGADO PARA EL 
APRENDIZAJE 
Si bien la incorporación de las TIC en el aula abre un mundo de 

posibilidades para enriquecer el aprendizaje, la tecnología por sí 

misma no garantiza mejores resultados; su impacto dependerá 

radicalmente del tipo de actividad que se le proponga realizar a 

los estudiantes, mediada por tecnología [3], sin que ésta se  

anteponga al uso pedagógico.  

El enfoque metodológico utilizado para la elaboración del 

software KleinMat se basa principalmente en la Teoría 

Antropológica de lo Didáctico y la Teoría de Situaciones [4, 5], 

el marco teórico del proyecto FONIDE “Análisis de las 

competencias en primer ciclo, caracterización de los niveles de 

complejidad de las tareas matemáticas” [6] y el marco teórico 

desarrollado por PISA para matemática [7].  

Considerando las referencias teóricas citadas, para la elaboración 

del Laboratorio Matemático se evaluaron las tareas matemáticas 

nucleares de 4° básico, especificando las condiciones didácticas 

de realización para cada tarea, y las competencias matemáticas 

desarrolladas en el modelo propuesto por el proyecto FONIDE, a 

saber: “resolución de problemas”, “representación”, 

“razonamiento y argumentación”, y “manipulación de 

expresiones matemáticas”. También se establecieron, para cada 

tarea matemática, los niveles de complejidad cognitiva asociados 

a ella y que han sido propuestos por PISA, estos son: 

reproducción, conexión y reflexión. De este modo se elaboró el 

software con el propósito de que los estudiantes de 3º y 4º básico 

se apropien de las estrategias, procedimientos y técnicas 

necesarias para el desarrollo de conocimientos y habilidades en el 

subsector de matemática.  

4.1 Actividades de Exploración y 
Construcción del conocimiento 
Para que los estudiantes puedan construir conceptos matemáticos, 

no basta con que tengan conocimientos de definiciones, 

algoritmos o propiedades, sino que además, deben ser capaces de 

utilizarlos en las situaciones que lo requieran. Para que ello ocurra 

es necesario que tengan la oportunidad de enfrentarse a problemas 

y buscar estrategias de resolución por sí mismos. Es por esta razón 

que en el KleinMat, las actividades propuestas están diseñadas de 

manera tal de fomentar que los estudiantes construyan sus propias 

estrategias de resolución de problemas y se apropien de 

herramientas para la modelación y la realización de los cálculos 

necesarios que permitan dar respuesta a los problemas planteados.  

Es así como las actividades de exploración plantean situaciones 

problemáticas contextualizadas y están diseñadas específicamente 

para que emerjan, en manos de los niños, procedimientos para su 

resolución. Al poseer un marcado carácter de tipo indagatorio 

facilitan que los estudiantes participen activamente en la 

construcción del conocimiento, siendo ellos los principales 

protagonistas a la hora de tomar decisiones. Este tipo de 

actividades están diseñadas de tal manera que logren crear una 

empatía inmediata con los niños y niñas captando su atención y 

facilitando, en gran medida, el inicio del estudio de la 

problemática.  

4.2 Actividades del trabajo de las técnicas y 
apropiación de estrategias de resolución. 
Las actividades de trabajo de las técnicas están diseñadas con el 

propósito de brindar a los estudiantes la oportunidad de 

apropiarse y ejercitar estrategias de modelación y de cálculo  al 

servicio del estudio de problemas. Para ello, esta sección combina 

actividades no sólo de resolver problemas, sino que también 

actividades de identificar la información que se puede obtener y 

las preguntas que se pueden formular conocidos ciertos datos; 

asociar modelos a problemáticas y viceversa; e identificar los 

problemas que se pueden resolver con determinados cálculos.  

Un importante aspecto de las actividades del trabajo de las 

técnicas es que éstas incorporan herramientas interactivas 

específicas, que pueden ser usadas por los estudiantes para 

facilitar la aparición y apropiación de determinados 

procedimientos de resolución y, a su vez, les brindan una 

retroalimentación oportuna durante la resolución de las 

actividades. Dicha retroalimentación tiene por finalidad el 

propiciar la reflexión en el estudiante sobre las decisiones que 

toma y orientarlo hacia el logro del trabajo propuesto. Esta forma 

de proceder, otorga un alto grado de autonomía en el estudio, 

favoreciendo el desarrollo de estrategias de control sobre la 

pertinencia de las técnicas utilizadas y la validez de los resultados 

obtenidos. 

Existen dos categorías de herramientas, las herramientas de 

modelación, como son los esquemas, que ayudan a modelar el 

problema y, a partir de dicha modelación,  plantear una secuencia 

de cálculos para su resolución y las herramientas de cálculo, que 

ayudan a desarrollar y apropiarse de procedimientos de cálculo, 

tanto mental, como escrito. 
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4.3 Atención a los distintos ritmos de 
aprendizaje 
Las actividades del Momento de Desarrollo están estructuradas en 

tres niveles progresivos de dificultad. El software va evaluando 

las respuestas de los estudiantes a las actividades del trabajo de las 

técnicas y, en función de un criterio que considera el porcentaje 

relativo de logro y de un número mínimo de actividades por nivel, 

los estudiantes avanzan de un determinado nivel al siguiente.  

Este diseño permite adecuar el grado de dificultad de las 

preguntas al nivel del estudiante de modo de adaptar el tiempo 

que permanece dentro de un determinado nivel, según su 

desempeño en dicho nivel. Este diseño optimiza el uso del tiempo 

de estudio, dado que evita que los estudiantes pasen un tiempo 

innecesario respondiendo a problemáticas que ya saben resolver y 

evita, a su vez, el que aparezcan problemas de un mayor grado de 

dificultad en aquellos casos en que los estudiantes presenten 

dificultades para resolver los problemas que se están planteando.  

5. POBLACIÓN DESTINATARIA 
La población destinataria del software está orientada a niños y 

niñas independientemente de su nivel matemático, de 3º y 4º año 

de enseñanza básica (educación primaria), con el sólo requisito de 

que dispongan en sus establecimientos educacionales o en sus 

hogares, de una conexión a Internet y un computador dispuesto 

para su uso de forma personal, vale decir, el software está 

concebido para un trabajo 1 a 1 de los estudiantes. 

Es importante destacar que el uso del software KleinMat está 

alineado a los ambientes de trabajo que posee, es decir, está 

concebido para estudiantes y docentes. Los estudiantes trabajan 

las unidades a través de sesiones semanales previamente 

planificadas y calendarizadas, pudiendo realizar también las 

sesiones pendientes. Además, se encontrarán con la posibilidad de 

no sólo ejercitar sus aprendizajes previos, sino también de 

replanteárselos, modificarlos, profundizar en ellos y, así, lograr un 

aprendizaje de calidad. Por otro lado, y con el propósito de poder 

revisar el trabajo realizado en clases y estudiar fuera del horario 

del laboratorio, los estudiantes pueden acceder a las sesiones que 

ya han realizado, disponiendo del informe de sus resultados para 

identificar y, de este modo, superar sus errores. 

Los docentes juegan un rol fundamental en la retroalimentación 

del proceso de enseñanza - aprendizaje ya que, a través de su 

ambiente de trabajo, el sistema les permite estudiar con 

anterioridad las sesiones calendarizadas, para poder apoyar de 

mejor forma su ejecución en el laboratorio. Además, a medida que 

éstas van siendo desarrolladas por sus estudiantes, los resultados 

son puestos a disposición del docente de forma inmediata, lo que 

permite compartir con los niños y niñas el desempeño general del 

curso y abordar las principales dificultades que hayan tenido en 

los distintos niveles, incentivando de este modo el espíritu de 

superación del grupo curso. Por otra parte, el docente juega un rol 

de administrador, pudiendo inscribir estudiantes, planificar el 

trabajo calendarizando las sesiones, además de ver y editar 

información general del curso.  

Finalmente el software ha sido concebido para que padres y 

apoderados se involucren, utilizando la misma cuenta de acceso 

de los estudiantes. De esta forma podrán revisar, en línea, los 

resultados que van obteniendo sus hijos en cada sesión realizada, 

su desempeño respecto al curso,  los contenidos abordados en las 

sesiones y los errores cometidos.  

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS DE 
USO  
En el desarrollo de las sesiones del laboratorio matemático 

KleinMat hay distintos aspectos que permiten llevar adelante, de 

forma satisfactoria, su implementación y apropiación por parte de 

la comunidad educativa en donde es aplicado. Estos aspectos 

guardan relación con la gestión del docente, los elementos del 

software y sus ambientes, así como también con aspectos técnicos, 

lo que, en definitiva, tiene incidencia en la motivación y el trabajo 

de los estudiantes y el logro de los objetivos de cada sesión.  

Previo al desarrollo del laboratorio: En el software KleinMat, 

son los docentes los encargados de establecer la fecha en que las 

sesiones serán trabajadas en el laboratorio. De esta forma, deben 

procurar revisar el calendario para saber cuáles son las sesiones 

asignadas y evitar, con esto, que se pase la fecha de alguna de 

ellas, ya que, en ese caso los estudiantes podrán realizarlas sin su 

presencia y apoyo. No siendo ésta, una situación planificada ni 

deseada por los docentes. Respecto a ello, vale destacar que el 

sistema enviará al docente, dos días antes de cada sesión, de 

manera automática y mediante un correo electrónico, un 

recordatorio de la fecha asignada, junto con un link que lo 

redirige al estudio en la plataforma de dicha sesión. Con esto se 

busca que los docentes puedan recalendarizar las sesiones en caso 

de que decidan no realizarlas en la fecha definida inicialmente.  

Para un desarrollo óptimo de  las sesiones es importante que el 

docente revise, con anterioridad, las actividades que realizarán sus 

estudiantes. De este modo podrá anticiparse a las dificultades que 

se pudieran presentar, tanto matemáticas como de usabilidad, y 

realizar un correcto apoyo durante el trabajo de cada sesión. 

También es bueno que revise los resultados de la sesión anterior, 

para así poder decidir las acciones que sean necesarias en caso de 

que detecte estudiantes con muy bajo porcentaje de logro o 

algunas actividades que resultaron difíciles para una gran cantidad 

de estudiantes. 

Al comienzo de una sesión: Es importante que el docente 

recuerde a los estudiantes que todos deben estar trabajando en la 

misma sesión, la calendarizada para dicha fecha. Junto a ello,  

debiese realizar una introducción al trabajo que harán los 

estudiantes, recordando previamente el trabajo realizado en la 

última sesión, con especial detención en los errores que hayan 

cometido y en las dificultades que se hayan presentado 

En las experiencias de implementación del software, se ha 

detectado el valor de generar una instancia para reflexionar que lo 

importante no es avanzar rápido ni finalizar primero, sino dedicar 

tiempo en la comprensión de las instrucciones y problemáticas 

planteadas lo que permite desarrollar el aprendizaje y, 

fundamentalmente, la superación personal de las dificultades 

matemáticas. Además se considera positivo que el docente 

promueva estrategias de ayuda entre pares, sobre todo en la fase 

inicial de las actividades de exploración.  

En el desarrollo de una sesión: Si bien el software está diseñado 

para que los estudiantes trabajen individualmente, eso no es 

excluyente a que el docente realice un acompañamiento a sus 

estudiantes y gestione constantemente el trabajo que están 

realizando. Durante el acompañamiento, además de apoyarlos en 

sus dudas o dificultades, se sugiere promover el uso de las 

herramientas de la sesión, ya que éstas propician la modelación y 

los procedimientos de cálculos necesarios para enfrentar de 

manera exitosa la resolución de los problemas. Es importante 

promover también el uso del cuaderno, de manera sistemática, 
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identificando previamente la sesión en la que se está trabajando, 

lo que permite a los estudiantes dejar un registro del trabajo que 

han desarrollado, pudiendo rehacer los ítems en los que se hayan 

equivocado e identificar cuáles fueron los errores cometidos y 

registrarlos, lo que les ayudará a un posterior estudio y le 

permitirá a los docentes conocer del trabajo de sus estudiantes y el 

tipo de errores que puedan presentar de manera reiterada. 

Además, para los momentos en que el sistema no los provee de 

herramientas, como en el caso de las actividades de evaluación, 

podrán realizar el trabajo que hacían previamente con las 

herramientas, en sus cuadernos.  

Al finalizar: Una vez terminada la sesión, el docente debe 

procurar realizar una puesta en común del trabajo desarrollado, 

compartiendo los procedimientos utilizados y los conocimientos 

adquiridos. Además, una vez terminado este trabajo, se sugiere 

proyectar los porcentajes de logros de la sesión y analizarlos como 

grupo curso, no con un fin competitivo sino con el propósito de 

hacerlos partícipes de las dificultades que se presentaron y poder 

analizarlas y resolverlas en conjunto. Los estudiantes deben 

revisar sus resultados, los que se muestran en el cuadro resumen 

que aparece luego de concluir la evaluación, realizar una síntesis 

de los temas tratados y, si les queda tiempo suficiente, trabajar 

sesiones pendientes. 

Aspectos técnicos importantes: Se recomienda que el docente 

tenga un computador donde pueda visualizar el grado de avance 

de sus estudiantes durante la sesión y que, en caso de ser 

necesario, realice una gestión en común de las actividades con 

menor porcentaje de logro y del error que estén cometiendo. 

Es importante que, al momento en que los estudiantes entran al 

laboratorio, los equipos ya se encuentren encendidos y abierta la 

página del software, asegurándose de que éstos estén funcionando 

correctamente con el fin de que no ocurra que niños se encuentren 

con problemas técnicos que retrasen su ingreso a la sesión. Se 

recomienda que esta tarea sea una responsabilidad definida 

formalmente por el equipo directivo y de carácter rutinaria del 

encargado del laboratorio de computación, previo al inicio de 

cada sesión. 

Vale destacar que la mayoría de las sugerencias señaladas  en los 

párrafos anteriores son recogidas y presentadas en la plataforma, 

en la página de inicio del perfil del docente, a través de 

“sugerencias breves” sobre el uso del sistema, las que se van 

refrescando constantemente cada vez que se ingresa al sistema. 

7. MANUALES DE USO  
KleinMat consta de dos ambientes de trabajo; uno para docentes y 

otro que comparten estudiantes y apoderados, cada uno de ellos 

con un fin distinto que apunta a apoyar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

En el Ambiente del docente se puede acceder a distintas 

secciones organizadas mediante un menú de navegación y que 

incluye: 

Los Cursos del docente, para administrar los datos de cada 

estudiante, previo al trabajo con el Laboratorio Matemático y en 

caso que se requiera, a lo largo del año, pudiendo agregar nuevos 

estudiantes, editar la información de cada uno de ellos y 

deshabilitar a aquellos que no pertenezcan al curso o se hayan 

retirado. 

En el Estudio de Sesiones podrá revisar los contenidos de las 

distintas unidades y sesiones que conforman el Laboratorio, así 

como ejecutar la sesión tal como lo haría un estudiante. 

La sección Calendario permite ver y reprogramar las fechas de las 

sesiones que cada curso tiene asignadas.  

En Informes, es posible ver los resultados que obtuvieron los 

estudiantes en cada sesión realizada. Se presentan los resultados 

de cada estudiante, un resumen de los resultados obtenidos por el 

curso en general y por cada nivel, junto con los aspectos 

matemáticos cubiertos por las actividades, donde se incluye una 

representación visual del resultado del curso por cada Tarea 

Matemática correspondiente a cada nivel de la sesión trabajada.  

En la sección Ayuda, se pone a disposición de los docentes un 

manual de usuario en formato digital, detallando cada una de las 

secciones y funcionalidades del software. También, cuentan con 

una presentación interactiva donde se abordan aspectos tales 

como la estructura del software, ambientes de trabajo y 

sugerencias de uso. 

Finalmente, se ha habilitado una sección para Comentarios que 

permite a los docentes comentar sobre el software utilizando su 

perfil de Facebook, para compartir sus experiencias. 

En la página inicial del ambiente de docentes se encuentran 

algunos accesos directos: “Próxima sesión”, “Resultados última 

sesión” y “Ver curso”. Para ingresar a cualquiera de estos accesos 

directos, el docente debe seleccionar un curso de su lista ubicada 

sobre dichos accesos y hacer clic en la opción deseada. 

Finalmente, en el centro de la página inicial se encuentra un 

mensaje con Sugerencias breves sobre el uso del sistema, las que 

se van refrescando constantemente cada vez que se ingresa al 

sistema. 

El Ambiente del estudiante posee tres opciones de ingreso a las 

sesiones, mucho más simplificado:  

La sección Sesión Actual les permite realizar la sesión 

programada para la fecha actual, en Sesiones realizadas podrán 

visualizar, ellos mismos o en conjunto con sus padres, los 

resultados obtenidos por él en cada sesión, por actividad, y el 

porcentaje de logro que ha obtenido su grupo curso en dicha 

actividad, además de poder revisar las respuestas 

correspondientes. Finalmente, en las Sesiones pendientes tendrán 

la oportunidad de realizar aquellas sesiones que no hicieron en la 

fecha planificada, o retomar la última sesión en el mismo nivel en 

que se interrumpió el trabajo, en caso de que no la hubiese 

finalizado. 

8. ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN 
El Laboratorio KleinMat fue utilizado durante los años 2011 y 

2012 en el contexto de una asesoría a 8 escuelas de la ciudad de 

Santiago de Chile. Durante esos dos años, el laboratorio fue 

utilizado por 29 docentes, en 70 cursos, con un total de 1711 

estudiantes. Durante el proceso de aplicación, la Fundación que 

administra las 8 escuelas entregó un informe de evaluación con las 

debilidades y fortalezas detectadas al utilizar el software. Este 

informe fue elaborado a partir de la información entregada por los 

docentes que participaron en la asesoría y aplicación del 

KleinMat. En este informe se señalaban las principales fortalezas, 

debilidades y dificultades detectadas durante la implementación. 

Algunas de ellas hacen referencia a dificultades que encontraron 

los docentes para utilizar el software; otras, respecto a las 

actividades mismas; también observaciones con respecto a la 

pertinencia de los temas matemáticos trabajados, tales como la 

pertinencia al currículum; y otros.  
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En relación a las fortalezas, debilidades y dificultades del trabajo 

de los estudiantes, el acceso al conocimiento y la usabilidad del 

software, destacan los siguientes aspectos: 

 

Fortalezas: 

• Es de fácil manejo por parte de los estudiantes, y es 

gráficamente adecuado. 

• Los estudiantes se muestran motivados. 

• Otorga a los estudiantes la posibilidad de conocer y utilizar 

herramientas tecnológicas. 

• Los padres y apoderados se han involucrado en el proceso. 

• Ha colaborado en la comprensión de instrucciones por parte 

de los estudiantes. 

• Fomenta la autonomía en el aprendizaje. 

Debilidades: 

• Falta de oportunidades de ejercitación por parte de los 

estudiantes más aventajados. 

• Falta de momentos de quiebre para la discusión y orientación 

de dudas, de forma grupal. 

 

Dificultades: 

• Muchas veces los estudiantes responden por ensayo y error, 

sin reflexionar ni utilizar las herramientas disponibles. 

• El avance individual impide las explicaciones grupales. 

 

Durante la aplicación del software, se realizaron 

acompañamientos a los docentes durante el desarrollo de las 

sesiones, en las cuales se pudieron constatar las observaciones 

mencionadas anteriormente. En función de este informe se 

realizaron mejoras en el funcionamiento del sistema y fueron 

incorporadas en la versión actual del software. 
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ABSTRACT 
This paper proposes a strategy of awareness using audiovisual 

resources and augmented reality for the FAETERJ-Rio 

institucional self assessment. For the preparation of the proposal it 

was developed a web environment simulating the FAETERJ-Rio 

institutional self assessment focusing on infrastructure dimension 

of the National Assessment of College Education – Sinaes. In this 

web environment, participants also experienced the augmented 

reality technology, and after this they answered two 

questionnaires on institutional self-assessment and evaluation of 

the proposal.  

RESUMO 
Este trabalho apresenta uma proposta de estratégia de 

sensibilização utilizando recursos audiovisuais e de realidade 

aumentada para a autoavaliação institucional da FAETERJ-RIO. 

Para a elaboração da proposta foi desenvolvido um ambiente web 

simulando a autoavaliação institucional da FAETERJ-Rio com 

foco na dimensão infraestrutura do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior - Sinaes.  Os sujeitos da pesquisa fizeram 

uso do ambiente web da proposta e ao final responderam um 

questionário para avaliar a proposta. Os resultados do 

questionário mostraram que 84% dos participantes concordam 

totalmente que a realidade aumentada promoveu uma interação 

entre o participante e a autoavaliação e 61% concordam 

totalmente que após a experiência com a realidade aumentada o 

participante ficou interessado em participar da autoavaliação.  

Categories and Subject Descriptors 

H.5.1 [Multimedia Information Systems]: Animations, 

Artificial, augmented, and virtual realities, Audio input/output, 

Evaluation/methodology, Hypertext navigation and maps, Video. 

General Terms 

Measurement, Design, Experimentation, Human Factors. 

KeyWords 
Realidade Aumentada, Autoavaliação Institucional, SINAES. 

1. INTRODUÇÃO 
A busca pela qualidade do ensino superior nas instituições de 

ensino superior - IES no Brasil originou a criação de uma lei 

federal específica que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES na qual dispõe de diretrizes para 

avaliar as instituições de educação superior, seus cursos e o 

desempenho dos estudantes [5]. 

A avaliação das instituições, descrita na lei do Sinaes como 

avaliação institucional, visa melhorar a qualidade da educação 

superior, identificar méritos e valores das instituições, orientar a 

expansão da oferta e promover a responsabilidade social das IES. 

O processo global de avaliação institucional das IES é composto 

por uma Avaliação Externa e outra Autoavaliação. 

A autoavaliação corresponde a um levantamento de dados da IES, 

conduzida pela Comissão Própria de Avaliação - CPA das IES, 

onde toda a comunidade acadêmica participa através de uma 

pesquisa, visando detectar diversos aspectos pedagógicos, 

administrativos, infraestrutura entre outros da instituição.  

Com relação a participação da comunidade acadêmica na 

autoavaliação institucional, a Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - CONAES [9] orienta que as CPAs elaborem 

estratégias de sensibilização para estimular a participação na 

autoavaliação.  

As estratégias de sensibilização visam envolver toda a 

comunidade acadêmica na autoavaliação institucional. Uma das 

maiores dificuldades detectadas pelas CPAS das IES é a 

sensibilização da comunidade acadêmica para participar das 

autoavaliações institucionais [10]. 

Soluções tecnológicas numa sociedade que avança a cada dia em 

diversas pesquisas podem ser utilizadas como ferramentas de 

apoio nas estratégias de sensibilização das autoavaliações. A 

tecnologia de realidade aumentada (ambientes simulados com 

recursos computacionais) já vem sendo utilizada em diversas 

áreas. Para Tori [22] a realidade aumentada traz novos paradigmas 

de interação por meios de interfaces tangíveis, que ao serem 

manipuladas transmitem informações ao sistema virtual. 

Diante desse contexto será apresentada neste artigo uma proposta 

de estratégia de sensibilização com recursos de realidade 

aumentada para a participação da comunidade acadêmica de uma 

instituição pública na sua autoavaliação institucional.  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO 
PROBLEMA, RELEVÂNCIA E 
OBJETIVO 

Instituições públicas e privadas de ensino superior necessitam 

serem avaliadas com base nas diretrizes do Sinaes [5]. No âmbito 
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público existe uma recém criada instituição de ensino superior do 

Governo do Rio de Janeiro que está em processo de 

desenvolvimento de sua autoavaliação institucional.  

Desde a sua criação até o ano de 2008 não existia um projeto de 

autoavaliação institucional nesta instituição [11]. Nos anos de 

2005 e 2006 houve a primeira autoavaliação institucional nesta 

instituição, sem seguir as orientações do Sinaes. No ano seguinte 

é elaborado o primeiro projeto de autoavaliação institucional 

seguindo as orientações do Sinaes [11], sem que efetivamente 

fosse executado. Com base nesse pequeno histórico de 

autoavaliações institucionais desta instituição, percebe-se que a 

mesma encontra-se numa fase gestacional no processo de 

autoavaliação, que este processo ainda não está consolidado e que 

há pouca participação da comunidade acadêmica.  

O Conaes orienta que as Comissões Próprias de Avaliação - CPAs 

elaborem estratégias de sensibilização [9] para estimular a 

participação da comunidade acadêmica na autoavaliação. 

Entende-se por estratégia a habilidade de dispor as coisas para 

alcançar a vitória [13], ou seja, são diversas ações pensadas e 

executadas para atingir metas. 

Reis et al [17] aponta em sua pesquisa o baixo número de 

participantes da comunidade acadêmica na autoavaliação da 

Universidade Federal de Viçosa/MG. Na autoavaliação executada 

pela universidade, apenas 9% da comunidade acadêmica 

participou da autoavaliação no segundo semestre de 2005. 

Numa pesquisa semelhante realizada por Polidori et al [15] pode-

se observar também a baixa participação na autoavaliação 

institucional do Centro Universitário Metodista IPA/RS. Apenas 

10% da comunidade acadêmica participou desta autoavaliação.  

Ainda no contexto de participação da comunidade acadêmica na 

autoavaliação, um relatório elaborado pelo INEP analisando uma 

amostra das autoavaliações institucionais recebidas das IES entre 

2004 e 2008 [10], consta que os coordenadores das CPAs 

descrevem que as fragilidades encontradas na execução das 

autoavaliações são a falta de participação efetiva de alguns 

segmentos representativos e a dificuldade das CPAs em 

sensibilizar a comunidade acadêmica para participar da pesquisa 

de autoavaliação ([10], p. 97). 

De acordo com Andriola [4] um dos principais desafios que se 

apresenta na atuação dos membros da CPA é a sensibilização da 

comunidade interna. Isso porque o mesmo afirma que é preciso 

destruir o mito da avaliação presente no contexto educacional 

onde avaliação está relacionada à punição e estabelecimento de 

ranking.  

A sensibilização para participação na autoavaliação institucional 

tem por objetivo a tomada de consciência do sujeito quanto a sua 

importância no processo de construção e reconstrução da IES, 

onde o mesmo compartilha o espaço com os seus pares. Numa 

sociedade do conhecimento e informação, onde soluções 

tecnológicas avançam a cada dia, diversas pesquisas podem ser 

utilizadas como ferramentas de apoio nas estratégias de 

sensibilização das autoavaliações. Uma das tecnologias que vem 

sendo desenvolvida nos laboratórios nos últimos anos e ganhando 

espaço em diversas áreas como educação, entretenimento e 

publicidade é a tecnologia de realidade aumentada.  

Para Tori [22] a realidade aumentada traz novos paradigmas de 

interação. Os procedimentos mais tradicionais de interação entre 

usuário e sistemas computacionais ficam por conta de mouses, 

teclados e toques em tela e com a realidade aumentada essa 

interação acontece por meios de interfaces tangíveis, que ao serem 

manipuladas transmitem informações ao sistema virtual. 

No mercado publicitário, Lufti e Raposo [14] citam alguns 

exemplos de empresas que utilizam de realidade aumentada para 

promover uma interação entre os clientes e os produtos das 

empresas e consequentemente promover a venda de seus produtos. 

Diante desse contexto, a tecnologia de realidade aumentada 

apresenta-se num cenário favorável, como uma ferramenta para 

apoiar estratégias de sensibilização nesta instituição visto que esta 

autoavaliação ainda não está no cotidiano da instituição e não 

existe um conhecimento por parte da grande maioria da 

comunidade acadêmica deste processo. 

3. SINAES: SISTEMA NACIONAL DE 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES foi instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 

com intuito de descrever os procedimentos para avaliação das 

instituições de ensino superior – IES, avaliação dos cursos e 

avaliação de desempenho dos estudantes. 

Os principais objetivos do SINAES são: possibilitar a melhora da 

qualidade da educação superior, orientar a expansão da oferta, 

promover a responsabilidade social das IES e identificar mérito e 

valor das instituições nas mais diversas áreas. 

Nesses nove anos de criação do SINAES, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP foi 

articulando parcerias com os Conselhos Estaduais de Educação, 

tendo como exemplo o convênio firmado com o Conselho 

Estadual de Educação do Rio de Janeiro [18], a fim de consolidar 

a lei. 

O artigo 3º da lei do Sinaes, que trata da avaliação institucional, 

diz que essa avaliação tem por objetivo “... identificar o seu perfil 

[instituição] e o significado de sua atuação, por meio de suas 

atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as 

diferentes dimensões institucionais...”.  

Consta ainda no artigo 3º, que para identificar o perfil e a atuação 

da instituição de ensino há a necessidade de verificar dez 

dimensões das IES. Dentre essas dimensões, fará parte do escopo 

deste trabalho a dimensão infraestrutura física, na qual estará 

incluída no ambiente web da proposta descrita mais a diante. 

A avaliação institucional é composta por duas modalidades: 

a) Avaliação Externa: É uma avaliação feita por uma comissão 

de especialistas designadas pelo Inep, sem qualquer ligação 

com a IES avaliada, na qual realiza visitas às IES com 

objetivo de verificar seu funcionamento. 

b) Autoavaliação: É uma avaliação interna realizada pela própria 

IES, conhecida como autoavaliação institucional. 

As autoavaliações institucionais são pesquisas na qual toda a 

comunidade acadêmica deve participar visando detectar diversos 

aspectos pedagógicos, administrativos, gerencial, infraestrutura, 

política, entre outros da instituição. 

A lei do SINAES, em seu artigo 11, define que as IES devem 

instituir suas Comissões Próprias de Avaliação - CPA, que terá 

como atribuições conduzir os processos de autoavaliação 

institucional da IES. 

A autoavaliação tem um caráter educativo e de melhoria da 

instituição ([19], pág. 105), propiciando uma reflexão sobre 

diversos aspectos da instituição, qual é o cenário atual e quais são 

os rumos da IES. 

4. O USO DAS TICS NA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL DO SINAES 

Numa sociedade globalizada, dependente e consumidora de 

tecnologias, os recursos de tecnologia da informação e 

comunicação - TIC estão cada vez mais presentes e sendo 
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utilizadas para a gestão e administração das instituições de 

educação superior [3].  

Uma pesquisa realizada por Souza e Souza [20] os mesmos 

analisaram algumas pesquisas que descrevem o uso das 

tecnologias da informação e comunicação como ferramentas de 

suporte na autoavaliação das IES. A pesquisa concluiu que o uso 

da TIC pelas IES como suporte na autoavaliação melhoraram a 

organização dos dados, agilidade, economia de tempo e recursos 

financeiros. Outra vantagem que a pesquisa também concluiu foi 

de que o uso das TICs podem abranger um número maior de 

participantes nas autoavaliações institucionais.  

Com relação ao uso das TICs apoiando a gestão e administração 

das IES, vale ressaltar a experiência da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie com o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem - 

AVA Moodle apoiando a autoavaliação institucional [2].  A 

Universidade Presbiteriana Mackenzie criou um ambiente para a 

autoavaliação institucional no AVA Moodle para que os alunos da 

pós-graduação respondessem ao questionário visando respostas 

para compor a avaliação institucional global da instituição.  

5. PRINCÍPIOS DE REALIDADE 
AUMENTADA 

Há muito tempo os códigos de barras são utilizados para 

armazenar informações simples, como por exemplo, a descrição e 

o valor de um produto. Os sequenciamentos das listras brancas 

com pretas podem armazenar essas informações de uma maneira 

simples e prática. A ideia de realidade aumentada surgiu com a 

evolução dos formatos de códigos de barras para os formados de 

códigos 2D (bidimensionais) para armazenar diversas informações 

de um objeto, como recursos de som, imagem, vídeo, 

posicionamento, etc. Esses códigos são chamados de QR CODE. 

São justamente esses códigos bidimensionais que permitem 

posicionar objetos virtuais que possam interagir com objetos reais, 

dando a ideia de realidade aumentada. Combinando os códigos de 

duas dimensões, dispositivos de captura de imagem e um software 

específico, podemos ter um ambiente de realidade aumentada. A 

realidade aumentada é uma tecnologia na qual se permite uma 

maior interação de objetos do mundo real com o mundo virtual. 

Na utilização da realidade aumentada os códigos bidimensionais 

são os marcadores, que são objetos reais que servem para 

posicionar os elementos virtuais no mundo real. 

Na realidade aumentada o usuário permanece no ambiente físico e 

real e o objeto virtual é transportado para o ambiente do usuário, 

onde o usuário pode interagir com o objeto virtual, sem a 

utilização de recursos avançados ou complexos e sem a 

necessidade de adaptação e treinamento para a sua utilização [23]. 

Na realidade aumentada é preciso criar objetos virtuais 

tridimensionais ou não tridimensionais, posicioná-los, mostrá-los 

no cenário real e manuseá-los, ocorrendo assim uma interação 

entre o usuário e objeto virtual no cenário real. 

Recursos de multimídia e recursos de realidade virtual (interação 

em tempo real e geração de imagens dos objetos virtuais) são 

elementos essenciais para a criação de um ambiente de realidade 

aumentada [23].  

São necessários três componentes para a existência da realidade 

aumentada: marcadores (que possibilite a criação do objeto 

virtual), câmera (ou dispositivo que seja capaz de captar e 

transmitir imagem) e software (interpretar o sinal transmitido pela 

câmera), 

O procedimento para a experimentação da realidade aumentada 

acontece da seguinte forma: 

a) Posiciona-se o marcador em frente a câmera; b) A câmera 

captura o marcador e envia a imagem para o software; c) O 

software interpreta a imagem do marcador capturada pela câmera; 

d) O software processa a imagem capturada, interpreta e gera o 

objeto virtual; e) O monitor exibe o objeto virtual sobreposto ao 

marcador; 

Essa tecnologia vinculada a autoavaliação institucional pode criar 

um cenário favorável para a sensibilização da comunidade 

acadêmica na pesquisa, visto que a sensibilização para 

participação é uma das ações que precisa ser melhorada pelas 

CPAs [10]. 

6. PROCESSING 
O Processing é uma linguagem de programação desenvolvida por 

Casey Reas e Benjamim Fry, do Massachusetts Institute of 

Technology. Além de uma linguagem de programação, o 

Processing também é um ambiente de desenvolvimento integrado 

[16] cujo objetivo é desenvolver projetos gráficos interativos e de 

animação. 

Com o passar do tempo o Processing tornou-se uma excelente 

ferramenta para o desenvolvimento de projetos de animação 

gráfica com interatividade, sem que os usuários tivessem a 

necessidade de possuir grandes conhecimentos de programação. O 

Processing é disponibilizado gratuitamente na internet nas versões 

Windows, Linux e MAC Os. 

Na programação de ambientes com o Processing, o programador 

tem a possibilidade de incluir nos códigos fonte um conjunto de 

rotinas ou funções denominada Dynamic Link Library (biblioteca 

de vínculo dinâmico) popularmente conhecida como DLL. As 

bibliotecas nada mais são do que arquivo(s) que fornecem código, 

dados ou rotinas para programas em execução no sistema 

operacional.  

A utilização das bibliotecas DLL facilita o trabalho do 

programador, uma vez que as rotinas ou funções necessárias já 

estão prontas, não tendo a necessidade de criar novas funções.  

7. MÉTODOLOGIA, TÉCNICAS E 
FERRAMENTAS 

Este trabalho é um tipo de pesquisa aplicada e classifica-se, 

segundo seus objetivos, como uma pesquisa exploratória, por 

buscar a solução para um problema concreto [7] [1]. 

Quanto ao ambiente em que os dados foram coletados, esta 

pesquisa classifica-se como pesquisa de campo. A respeito da 

natureza dos dados esta pesquisa utilizou-se de uma abordagem 

quantitativa [12]. 

O cenário da pesquisa foi uma instituição pública de ensino 

superior que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. 

Esta instituição conta atualmente com aproximadamente 440 

alunos matriculados e possui uma biblioteca, uma sala multimídia 

e cinco salas de aulas chamadas de salas híbridas. Essas salas são 

um espaço compartilhado de sala de aula e laboratório, a fim de 

integrar-se com uma nova concepção de ensino tecnológico [21].  

Os sujeitos da pesquisa foram 45 alunos que pertencem às turmas 

do turno da manhã dos cursos de graduação em análise de 

sistemas informatizados. Os alunos foram escolhidos seguindo um 

tipo de amostra probabilista [12] baseada na escolha aleatória dos 

entrevistados.  

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário. 

Quanto a forma do questionário este se apresenta com questões 

fechadas, classificada assim por Gil [8] pois “... conferem maior 

uniformidade às respostas e podem ser facilmente processadas 
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(pg. 123)”, além de possibilitar o tratamento quantitativo dos 

dados e rapidez na aplicação da pesquisa [8]. 

Ainda neste questionário foi utilizada a escala de resposta 

psicométrica Likert ou escala Likert, onde os participantes 

indicam o grau de concordância ou discordância. Os dados 

relativos as respostas objetivas do questionário fechado foram 

tratados em termos dos seus percentis na forma de gráficos de 

barras utilizando o software Microsoft excel. 

7.1. Ferramentas Utilizadas 

7.1.1. Softwares 

a) Processing versão 1.5.1 para sistema operacional windows, 

juntamente com as bibliotecas Jmyron, Gsvideo e Simpleartoolkit; 

b) Quick Time Player versão 7.7.3; c) Basic Quick Time Vídeo 

versão 1.0.1; d) Windows Movie Maker versão 2012; e) Leawo 

Vídeo Converter versão 4.2.0.0; f) NVU versão 1.0 PR; g) Google 

Form; h) Google Drive. 

7.1.2. Hardwares 

a) Notebook HP EliteBook 8460p Intel Core i5 vPro 2.6 GHz, 

Memória Ram 4 GB, HD 700 GB, sistema operacional Windows 

7 Professional 64 Bits, Câmera com resolução 640 x 480; b) 

Filmadora Sony Handycam DCR-SR68, 80 GB, Zoom 60 X. 

8. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE 
ESTRATÉGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

A proposta de estratégia desenvolvida neste estudo teve por 

finalidade sensibilizar e despertar o interesse dos participantes da 

comunidade acadêmica na autoavaliação institucional 

promovendo uma interação entre o participante e a autoavaliação, 

por meio da utilização de realidade aumentada. As seguintes ações 

foram desenvolvidas para implementação: (a) criação de um vídeo 

de apresentação da sala híbrida, (b) integração e exibição do vídeo 

por meio da realidade aumentada e (c) desenvolvimento do 

ambiente web para a execução da estratégia. 

Para implementar esta proposta, foi criado um ambiente web de 

internet local para simular uma autoavaliação institucional com 

foco na dimensão Infraestrutura do Sinaes. Para construir esse 

ambiente web foi utilizado o software editor de páginas Html 

chamado NVU, por ser gratuito e ter interface simples.  

A figura abaixo representa o ambiente web construído para a 

proposta de estratégia. Neste ambiente o participante realizou 

as seguintes atividades: 1) experimentar a tecnologia de realidade 

aumentada; 2) responder ao questionário 

da autoavaliação institucional com foco na dimensão infraestrutura 

do Sinaes; 3) responder ao questionário para avaliar a proposta de 

estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ambiente Web da proposta. 

Na primeira atividade do ambiente web da proposta os 

participantes experimentaram o uso da tecnologia de realidade 

aumentada. Ao direcionarem o marcador para a câmera do 

notebook foi exibido um vídeo de 26 segundos da sala híbrida da 

instituição. Para a edição do vídeo foi utilizado o software 

Windows Movie Maker, pela compatibilidade com o sistema 

operacional e por ser gratuito. O software Leawo Vídeo Converter 

também foi utilizado para converter o formato de vídeo do Quick 

Time. Esse software foi escolhido por ser gratuito e pela facilidade 

de operar. 

Nesse vídeo foi exibido a infraestrutura da sala híbrida, a fim de 

auxiliar o participante da pesquisa a relembrar os detalhes da sala 

híbrida que ajudarão na composição da resposta do questionário da 

autoavaliação.  

O software de realidade aumentada Processing foi selecionado por 

ter uma interface simples de usar, oferecer suporte gratuito e 

possuir códigos prontos para serem reutilizados e adaptados. 

Juntamente com o Processing foram utilizadas as bibliotecas 

Jmyron, Gsvideo e Simpleartoolkit. Que permitem integração com 

a câmera, reprodução de vídeo e leitura de marcador. 

Também foram utilizados os softwares: Quick Time Player e 

Basic Quick Time Vídeo. Esses dois softwares foram escolhidos 

pela necessidade de compatibilidade de reprodução e captura de 

vídeo no Processing. Para que a câmera capturasse a imagem e 

exibisse o vídeo, foi necessário colocar o vídeo dentro da pasta 

"simpleartoolkit\demo02\data" e alterar algumas instruções do 

código. 

9. FUNCIONAMENTO DO AMBIENTE E 
APLICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi aplicada nas dependências da instituição de ensino 

superior. O pesquisador esclareceu aos participantes o objetivo da 

pesquisa, como funciona a tecnologia de realidade aumentada e 

sobre a lei do Sinaes. Em seguida apresentou o ambiente web da 

proposta e quais eram as três etapas do ambiente que deveriam 

utilizar: (a) realidade aumentada, (b) questionário de 

autoavaliação institucional e (c) questionário de avaliação da 

proposta.  

No primeiro momento de utilização do ambiente web, os 

participantes receberam um marcador de realidade aumentada e 

após acessarem o ambiente web, direcionaram o marcador para a 

câmera do notebook. Foi então exibido no monitor do computador 

um vídeo da sala híbrida, mostrando informações sobre a sala 

híbrida e toda sua estrutura, conforme representado na figura 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vídeo sendo exibido por meio de realidade 
aumentada. 

 

Após a interação com a tecnologia da realidade aumentada, o 

participante acessou a segunda atividade onde foi direcionado ao 

Logo da Instituição 
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questionário da autoavaliação institucional.  Nesta etapa os 

participantes responderam a cinco perguntas sobre a estrutura 

física das salas híbridas.  

Ao término da resposta do questionário 

da autoavaliação institucional sobre as salas híbridas, os 

participantes responderam ao questionário de avaliação da 

proposta, que também possui cinco perguntas fechadas. 

10. RESULTADOS OBTIDOS 
Com a aplicação do questionário para os participantes da 

pesquisa, na terceira atividade do ambiente, foram coletados 

dados para avaliação da proposta de estratégia.  

Considerando as opções “concordo totalmente” e “concordo 

parcialmente” como favoráveis a implementação da proposta e 

“não concordo totalmente” e “não concordo parcialmente” como 

desfavoráveis a implementação da proposta, é possível analisar se 

a proposta pode ser integrada ao conjunto de outras estratégias 

adotadas pela instituição. A primeira pergunta consistiu em 

verificar se “A experiência com realidade aumentada promoveu 

uma interação entre o participante e a autoavaliação institucional”. 

84% concordam totalmente; 11% concordam parcialmente e 5% 

escolheram a opção indiferente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.  Gráfico “Interação por meio de realidade 
aumentada” 

 
A segunda pergunta foi “após a experiência com a realidade 

aumentada o participante ficou interessado em participar da 

autoavaliação”. 61% concordam totalmente; 32% concordam 

parcialmente e 7% escolheram indiferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico “interessado na autoavaliação” 
 

 

A terceira pergunta elaborada foi “a exibição do vídeo sobre a 

infraestrutura auxiliou para responder a autoavaliação”. 64% 

concordam parcialmente e 36% concordam totalmente; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Gráfico “vídeo auxiliando na autoavaliação” 
 

A quarta pergunta foi: “o uso dos recursos audiovisual e 

realidade aumentada auxiliaram para entender o significado da 

autoavaliação”. 45% concordam totalmente; 39% concordam 

parcialmente; 14% escolheram a opção indiferente e 2% não 

concordam parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6.  Gráfico “recursos auxiliando na autoavaliação” 
 

Por fim, desejava-se verificar se “após a experiência da 

autoavaliação com realidade aumentada participaria 

voluntariamente da próxima autoavaliação”. 64% concordam 

totalmente; 27% concordam parcialmente e 9% apontaram 

indiferente como resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.  Gráfico “participação voluntária após realidade 
aumentada” 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O trabalho aqui apresentado teve como motivação a baixa 

participação da comunidade acadêmica e a dificuldade em 

sensibilizar os participantes para a autoavaliação institucional 

[10]. A proposta consistiu em utilizar recursos de realidade 

aumentada para sensibilizar a participação da comunidade 

acadêmica na autoavaliação institucional.  

Os recursos audiovisual e realidade aumentada foram escolhidos 

para a proposta de estratégia de sensibilização por serem recursos 

de animação e interação que despertam o interesse dos 

participantes.  
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Foi desenvolvido um ambiente web com três atividades para os 

participantes utilizarem: experimentar a realidade aumentada, 

responder ao questionário de autoavaliação institucional e 

responder o questionário de avaliação da proposta. 

Ao final da pesquisa de avaliação da proposta aplicada aos 

participantes, pode-se perceber que todos os itens avaliados 

tiveram como maioria de respostas “concordo totalmente” ou 

“concordo parcialmente”. Nesse sentido verificou-se que a 

proposta possui um cenário favorável para ser implementada. 

A estratégia proposta neste trabalho contribuiu para auxiliar a 

instituição na execução de estratégias de sensibilização eficazes 

para promover a sensibilização na participação da autoavaliação 

institucional, além de confirmar que o uso da tecnologia de 

realidade aumentada é um recurso que desperta o interesse do 

participante para a realização da autoavaliação institucional. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta uma solução computacional, referenciado 

como AvADoc -Avaliador de Acessibilidade em Documentos 

Digitais, o qual tem como objetivo orientar os utilizadores na 

incorporação de acessibilidade em documentos digitais não-web. 

Para tanto, fornece direcionamentos para a criação de documentos 

acessíveis seguindo as recomendações referenciadas nas diretrizes 

WCAG 2.0. Seu uso no contexto educacional está atrelado à 

produção de materiais pedagógicos acessíveis, promovendo 

subsídios para a disponibilização de documentos que possam ser 

utilizados, na maior extensão possível, por todos os aprendizes 

independentes do seu perfil.   

ABSTRACT 

This paper presents a computational solution, referred as AvADoc 

- Accessibility Evaluator in Digital Documents, which aims to 

guide users to incorporate accessibility into digital documents. To 

do so, provides directions for creating accessible documents 

following the recommendations referenced in the WCAG 2.0 

guidelines. Its use in the educational context is related to the 

production of accessible educational materials, promoting 

subsidies for the production of documents that can be used to the 

greatest possible extent, by all independent learners from your 

profile. 

Categories and Subject Descriptors 

H.5 Information Interfaces and Presentation/ H.5.2 User 

Interfaces/ User-centered-design 

Palavras-chave 

Documentos Digitais Acessíveis, Ferramenta de Apoio, Recursos 

de Acessibilidade 

1. INTRODUÇÃO 
Dentre os grandes desafios científicos da computação apontados 

pela SBC para a década (2006-2016) está o “Acesso participativo 

e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento” (SBC 2006). 
A ênfase na concepção de documentos digitais acessíveis é uma 

característica deste desafio visto a necessidade de extensão das 

informações e/ou conhecimento ao cidadão comum, em sua 

diversidade, respeitando suas diferenças. 

Esse desafio ganha novas proporções no cenário educacional pela 

sua relevância no apoio ao processo de ensino e de aprendizagem 

que atendam às especificidades de todos os aprendizes. E, em se 

tratando do contexto educacional brasileiro, há que se considerar 

que a inclusão de aprendizes com deficiência na sala de aula do 

ensino regular tem desafiado educadores a utilizar práticas 

pedagógicas diferenciadas o que pressupõe, inclusive, a produção 

de materiais digitais acessíveis que possam ser utilizados, na 

maior extensão possível, por todos os aprendizes independentes 

do seu perfil [6].  

O problema concerne, no entanto, à falta de conhecimentos 

referentes aos parâmetros de acessibilidade a considerar na 

produção de materiais por parte de muitos educadores. Por um 

lado há preocupação no atendimento das necessidades dos “novos 

públicos”, mas, por outro, falta-lhes um suporte adequado para 

que possam criar e/ou adaptar seus materiais didáticos de forma a 

disponibilizá-los a todos os aprendizes. 

Neste sentido, a área da computação agrega várias contribuições, 

visto que provê conceitos e métodos que permitem maximizar o 

processo de produção de documentos digitais, quebrando as 

barreiras da acessibilidade, quando empregados de forma 

coerente. Algumas iniciativas já existem neste sentido como, por 

exemplo, da empresa Microsoft que provê recursos de 

acessibilidade em seus produtos [10]. No entanto, o uso de tais 

recursos não é uma tarefa trivial e gera dúvidas e dificuldades para 

pessoas com pouca familiaridade no uso dos aplicativos. Além 

desta, outras propostas enfatizam a avaliação de acessibilidade em 

sites Web, como o daSilva [4], ASES – Avaliador e Simulador de 

Acessibilidade de Sítios [1] e HERA [9]. No entanto, eles não 

tratam de particularidades existentes em documentos digitais 

gerados pelos aplicativos mais comuns.  

Nesta perspectiva enquadra-se o AvADoc – uma solução 

computacional que visa preencher lacunas ainda existentes no 

processo de abranger acessibilidade em documentos digitais. Tal 

solução pode ser categorizada como um avaliador de 

acessibilidade para documentos digitais e se comporta como uma 

ferramenta de apoio que orienta a inclusão de acessibilidade em 

conteúdos digitais produzidos pelos aplicativos mais comumente 

usados como, por exemplo, os do Microsoft Office (Word, 

PowerPoint, Excel) e do Open-office (Writer, Impress, Calc), 

disponibilizados nos formatos DOC/ODT, PPT/ODP e XLS/ODS 

ou PDF. 

Uma visão geral do AvADoc é apresentada nas seções 

subsequentes, estruturadas da seguinte forma: a Seção 2 descreve 

as regras de acessibilidade consideradas pelo AvADoc para a 

produção dos documentos digitais, bem como os principais 

Copyright © 2014 for the individual papers by the papers' authors. 

Copying permitted only for private and academic purposes. This volume 

is published and copyrighted by its editors. In: Proceedings of XIX 

Conferência Internacional sobre Informática na Educação (TISE 2014), 

Fortaleza, Brazil, 2014  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

441

conceitos que embasaram a pesquisa; na Seção 3 é apresentado o 

protótipo do avaliador em desenvolvimento, incluindo as 

principais interfaces da ferramenta e os resultados obtidos a partir 

das avaliações realizadas até o momento e , por fim, a Seção 4 

apresenta conclusões e direcionamentos para trabalhos futuros. 

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO 
AvADoc 
O conceito de acessibilidade pode ser denominado como 

“flexibilidade proporcionada para o acesso à informação e à 

interação, de maneira que usuários com diferentes necessidades 

possam acessar e usar esses sistemas” [Melo e Baranauskas 2006]. 

Entende-se assim, a partir desta denominação, que a 

acessibilidade não se destina apenas a pessoas com deficiência, 

mas têm em vista todos os utilizadores incluindo àqueles com 

incapacidades pontuais ou permanentes ou até com problemas 

relacionados com a tecnologia ou com o meio. 

No contexto da aprendizagem, a informação e o conhecimento 

devem ser recebidos por todos os aprendizes, independentemente 

do formato onde o mesmo é transmitido. Assim, a acessibilidade 

em documentos digitais permite uma harmonia bem sucedida 

entre informação e comunicação com relação às necessidades e 

preferências individuais de um usuário permitindo que o mesmo 

interaja e perceba o conteúdo intelectual da informação ou 

comunicação. O conceito inclui ainda a capacidade de usar 

qualquer tecnologia assistiva ou dispositivo envolvido em seu 

contexto que atenda aos padrões convenientemente escolhidos 

[3].  

Com base nestas considerações, três razões fundamentais 

norteiam a produção de conteúdos acessíveis no âmbito do 

AvADoc que são: (1) Possibilitar o acesso aos conteúdos a todas 

as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência, 

independentemente do tipo de incapacidade; (2) Facilitar a 

navegação e compreensão dos conteúdos ao maior número de 

pessoas, dando maior visibilidade aos seus conteúdos e, (3) A 

acessibilidade é um valor acrescentado, beneficiando todos os 

aprendizes/utilizadores.  

A Figura 1 apresenta um esquema conceitual do processo de 

verificação da acessibilidade em documentos digitais no avaliador 

proposto. 

  

Figura 1. Esquema conceitual do processo de verificação da 
acessibilidade AvADoc 

O processo inicia-se com a entrada, pelo utilizador, de um 

documento disponível em um dos formatos representados na 

Figura 1. Este documento é então convertido para XML por meio 

do uso de conversores específicos para cada formato como, por 

exemplo, o Databeam.Word Component [2] que converte 

documentos do formato DOC para XML.  

Uma vez convertido o documento de origem é feita uma varredura 

no conteúdo do arquivo XML em busca de tags específicas como, 

por exemplo, a tag <w:pict> que identifica a presença de imagens 

no texto.  Para cada tag encontrada é feita uma comparação com 

as regras de acessibilidade armazenadas. Uma vez completado o 

processo de verificação do documento e comparação com as 

regras de acessibilidade, um relatório é emitido ao utilizador 

contendo informações sobre as partes do texto que deverão ser 

alteradas com vistas a contemplar as condições de acessibilidades 

necessárias. 

Assim, para atender aos objetivos da aplicação proposta, foram 

consideradas as diretrizes WCAG 2.0 [13] que sugerem técnicas 

para produzir conteúdo acessíveis ao maior número de pessoas 

quer estas tenham algum tipo de deficiência ou não. Algumas das 

diretrizes são transversais a todos os formatos de conteúdo, apesar 

deste trabalho focar apenas nos formatos mais comuns já referidos 

anteriormente.  

Dentre as recomendações gerais que compõem o AvADoc 

destacam-se às provenientes da WCAG2ICT que orienta sobre a 

aplicação da WGAG 2.0 para Tecnologias da Informação e 

Comunicação não-Web. A diretriz 1.1 refere-se a “Alternativas de 

Texto” e tem como recomendação fornecer alternativas em texto 

para qualquer conteúdo não textual para que ele possa ser 

transformado em outras formas que as pessoas com necessidades 

especiais possam compreender. Em tal diretriz se enquadra o 

recurso de “Texto Alternativo”, em que os leitores de tela 

apresentam o texto no lugar da imagem.  Já, a diretriz 1.4 

denominada “Distinguível” recomenda tornar mais fácil para os 

usuários a ver e ouvir o conteúdo, o que inclui a separação do 

primeiro plano de fundo, como o uso de uma relação de contraste 

de, no mínimo, 4.5:1. Nesta diretriz também se enquadram o 

alinhamento do texto, preferivelmente alinhado à esquerda, e 

também tamanho de fonte mínimo (mínimo 11 ou 12 para texto e 

22 ou 24 para apresentação) incluindo o tipo de fonte que inclui o 

não uso de fontes estilizadas, para isso recomenda-se os tipos 

Arial, Tahoma ou Verdana. O espaçamento entre linhas 

recomendado deve ser, no mínimo, de um espaço e meio.  

Com base em tais diretrizes, foram definidas as seguintes regras 

no escopo do AvADoc:  

• Largura da página: A largura da página não deve ter mais de 

80 caracteres visto que linhas de texto muito extensas 

dificultam a fixação da posição no texto e a passagem para a 

linha seguinte por parte de pessoas com algumas 

incapacidades de leitura ou de visão. 

• Alinhamento: Os textos devem estar alinhados à esquerda. 

Texto justificado deve ser evitado, pois assume diferentes 

espaçamentos entre palavras, dificultando a leitura a pessoas 

com dificuldades cognitivas. 

• Tipo de letra: Uso de letras do tipo Verdana, Arial ou 

Tahoma são as mais indicadas. O uso de letras serifadas ou 

estilizadas não é apropriado, pois as mesmas dificultam a 

leitura a pessoas com baixa visão, dislexia ou com 

incapacidades cognitivas. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

442

• Tamanho da letra: O tamanho da letra deve ser adequado 

com a finalidade do documento e/ou do espaço físico onde é 

apresentado. Por exemplo, para o corpo de texto recomenda-

se fonte de tamanho 12 ou 11. Já para apresentações sugere-se 

fonte no tamanho 24 ou 22. Títulos e subtítulos devem ter um 

tamanho igual ou superior ao corpo do texto. 

• Espaçamentos: Entrelinhas o espaçamento mínimo deve ser 

de um espaço e meio (1,5). Já, entre parágrafos, no mínimo 

1,5 vezes maior do que o espaçamento entrelinhas. Ou seja, 

deve ser acrescentado 1 espaçamento antes e depois do 

parágrafo. Isso se deve pelo fato de que pessoas com 

incapacidades cognitivas têm dificuldade em acompanhar 

textos com linhas próximas umas das outras. 

• Ortografia: O documento não deve conter erros ortográficos, 

pois os mesmos provocam uma leitura incorreta pelos leitores 

de ecrã, podendo induzir ao erro. 

• Fundo: Não devem ser utilizadas marcas d´água ou imagens 

de fundo, pois dificultam a leitura e podem alterar o sentido 

do texto. 

• Contraste: O contraste entre as cores do texto e fundo deve 

ter uma relação mínima de 4,5:1, sendo o ideal de 7:1. 

Contrastes muito baixos entre a cor do texto e a cor do fundo 

dificultam a leitura e compreensão da informação a pessoas 

com incapacidades visuais e cognitivas. 

• Hiperlinks: A clareza e singularidade do texto de um 

hiperlink facilitam a sua identificação. Os leitores de tela 

facultam teclas de atalho para listar e saltar diretamente para 

os hiperlinks existentes no conteúdo. Assim, os textos devem 

ser claros e únicos. Não se deve utilizar a mesma palavra para 

diferentes hiperligações como, por exemplo, botões com a 

palavra “voltar”, mas sim “voltar para a página 1” ou “voltar 

para a página 2”. 

• Resumo de gráficos: Informações sobre a estrutura e 

conteúdo de tabelas e gráficos pode evitar transposição de 

alguma célula, além de ajudar a compreender o conteúdo. 

Assim, sugere-se anteceder gráficos e tabelas com 

informações sobre a sua organização e um resumo do 

conteúdo. 

A implementação destas recomendações evita más interpretações 

da informação ou uma perda excessiva de tempo na procura de 

soluções para transpor dificuldades [14]. Além das diretrizes 

gerais acima descritas, também são consideradas as regras 

particulares aos vários formatos de documentos [7, 11, 12]. Mais 

especificamente no que se refere às diretrizes relacionadas ao 

formato de texto estão sendo consideradas: 

• Não utilizar os automatismos dos editores, tais como alíneas e 

numeração, pois os mesmos não são lidos pelos leitores de 

tela; 

• Uma descrição textual de uma imagem, conhecida como texto 

alternativo, deve ser adicionada a todas as imagens. Os 

leitores de tela e as linhas Braille reconhecem o texto 

alternativo e apresentam o texto no lugar da imagem; 

• As imagens presentes no texto devem conter uma legenda, 

situando-a no texto; 

• As imagens de cabeçalho devem conter em seu texto 

alternativo que as mesmas pertencem ao cabeçalho e, 

• O texto deve ser disponibilizado em apenas uma coluna, visto 

que alguns leitores de tela leem a primeira linha de cada 

coluna em vez de verticalmente ao longo de uma coluna de 

cada vez. 

Tais diretrizes são armazenadas em uma base de conhecimento, 

formada por regras de produção, as quais delineiam os preceitos 

acima expostos, conforme demonstrado na Figura 2.  A regra 

apresentada verifica a presença ou não de texto alternativo 

associado a uma imagem. No total foram implementadas quinze 

(15) regras para representar as diretrizes consideradas nesta 

primeira fase de desenvolvimento da ferramenta. Novas regras 

estão sendo formuladas com vistas a contemplar diretrizes 

específicas para outros formatos de documentos como, planilhas 

eletrônicas e apresentações.  

 

Figura 2. Regra de acessibilidade associada ao AvADoc 

Cabe destacar que as alterações sugeridas são feitas pelo 

utilizador no aplicativo em que o documento original é criado, ou 

seja, a ferramenta não dispõe de ferramentas de autoria própria, 

pois o intuito da proposta do AvADoc é provê subsídios 

necessários para auxiliar utilizadores leigos na produção de 

documentos digitais que contemplem as diretrizes de 

acessibilidade. 

3. PROTÓTIPO DESENVOLVIDO 
O AvADoc está sendo desenvolvido na linguagem de 

programação JAVA a fim de prover uma maior portabilidade, pois 

tem suas aplicações executadas por uma máquina virtual [5]. A 

Figura 3 apresenta a interface principal da ferramenta que permite 

ao utilizador inserir o documento a ser verificado.  

 

Figura 3. Tela inicial do AvADoc 

Conforme demonstra o esquema conceitual da Figura 1, depois de 

disponibilizado o documento, o AvADoc o converte para um 

arquivo XML e executa a análise do documento buscando 

verificar se as regras de acessibilidade previstas pela ferramenta 

são atendidas ou não.  

A análise resulta em um relatório com recomendações quanto às 

readequações necessárias para tornar o documento acessível. A 

Figura 4 apresenta um exemplo de relatório gerado pela 

ferramenta.  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

443

 

Figura 4. Relatório gerado pelo AvADoc 

O relatório segue uma estrutura bem definida com vistas a facilitar 

a sua leitura e entendimento pelo utilizador. Com isso o AvADoc 

provê recursos que permitem aos utilizadores, incluindo aqueles 

com nenhum conhecimento sobre as normas que regem a 

acessibilidade em documentos digitais, a concepção de 

documentos acessíveis. 

3.1 Resultados Obtidos 
Um estudo de caso foi realizado com vistas à avaliar o quanto as 

recomendações geradas pelo AvADoc são passíveis de serem 

compreendidas para que o utilizador possa, de fato, realizar as 

alterações indicadas pela ferramenta no documento original.  Para 

isso, contou-se com a colaboração de educadores de uma escola 

de ensino fundamental que possuem aprendizes com deficiência.  

Para subsidiar o processo avaliativo do AvADoc foram definidos 

critérios que permitem averiguar a adequação da ferramenta 

quando utilizada por educadores e, também, verificar o quanto os 

documentos modificados a partir das recomendações provenientes 

da ferramenta atendem aos princípios de acessibilidade. Dentre os 

critérios considerados na avaliação realizada junto a educadores 

destacam-se:  

(a)  facilidade no uso da ferramenta;  

(b)  clareza das recomendações;  

(c) facilidade na inclusão de acessibilidade com base nas 

recomendações e,  

(d) impacto dos materiais produzidos no processo de ensino e de 

aprendizagem.  

A partir das recomendações geradas, os educadores foram 

instruídos para que realizassem todas as adequações sugeridas nos 

materiais pedagógicos que passaram pelo processo de verificação. 

Uma vez executadas as modificações necessárias, a acessibilidade 

dos documentos gerados foi testada, por aprendizes com 

deficiência visual, com os leitores JAWS R.11/R.12 e NVDA 

R.2010.1.  

Já, considerando a avaliação realizada junto ao aprendizes, os 

aspectos que foram analisados incluem:  

(a) percepção de conteúdos não textuais; 

(b) facilidade de acesso a todas as partes do documento e,  

(c) presença de situação indesejável.  

O processo contou com a colaboração de 3 educadores que foram 

instruídos a selecionar materiais digitais que utilizam em suas 

aulas e aplicá-los à ferramenta. Documentos nos formatos doc e 

ppt foram selecionados e aplicados para verificação da 

acessibilidade no AvADoc. Para cada um dos documentos 

processados, os educadores deveriam realizar as alterações 

recomendadas de forma a torná-lo acessível. A Figura 5 apresenta 

o resultado da avaliação considerando questões pertinentes aos 

critérios previamente definidos. 

 

Figura 5. Avaliação do AvaDoc realizada pelos educadores 

A partir dos resultados obtidos constata-se que todos os 

educadores apresentaram facilidade na interação com a ferramenta 

(questão 7), na importação de documentos (questão 1) e no 

entendimento a respeito das recomendações provenientes do 

processo (questão 2). Dos 3 participantes, 2 deles realizaram 

parcialmente as alterações no documento original (questão 3) e 

relataram que o documento final apresentou partes inacessíveis 

aos usuários finais (questão 9). Visto que todos relataram que as 

dificuldades encontradas não ocorreram em virtude do AvADoc 

(questão 5), acredita-se que o problema está atrelado a pouca 

familiaridade do usuário com as ferramentas de origem dos 

documentos. Após o auxílio no uso da ferramenta de origem para 

realização dos ajustes finais indicados pela recomendações do 

AvADoc, os documentos gerados foram disponibilizados a 

aprendizes com deficiência com vistas a avaliar o quanto a 

aplicação das regras indicadas pelo AvADoc agregam a 

acessibilidade adequada. Além disso, a avaliação indicou que o 

uso da ferramenta tornou mais simples o processo de incluir 

acessibilidade em documentos digitais (questão 4) e que promove 

impactos positivos no processo de ensino e de aprendizagem 

(questões 6 e 8). Outros apontamentos feitos pelos educadores e 

que contribuem para o direcionamento de ações futuras incluem: 

“Essa pesquisa é uma grande iniciativa e muito importante 

para nós professores. Mesmo possuindo uma sala de recursos 

em nossa escola, nós professores precisamos começar a 

produzir materiais sem termos que contar, a cada vez, com o 

auxílio de uma pessoa especializada para fazer isso. Com 

essa ferramenta podemos adaptar os materiais que já 

utilizamos em sala de aula com os demais aprendizes e isso, 

realmente, é muito bom.” (R.M.S, 40 anos) 

“A ferramenta apresentada é bastante fácil de ser utilizada. 

Particularmente, não enfrentei dificuldades na importação do 

documento. Também a terminologia empregada no relatório 
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indicando o que deve ser alterado no documento é bastante 

simples, não é técnica, permitindo que as recomendações 

possam ser facilmente compreendidas.” (J.A, 32 anos) 

“Estamos recebendo alunos com deficiência e muitas vezes 

não sabemos como proceder na produção de materiais que 

possam ser utilizados por esses alunos. Apesar de conhecer 

algumas das regras que garantem a acessibilidade nos 

documentos, percebi que muitas das que foram indicadas no 

relatório são novas pra mim.” (A.M. F, 43 anos) 

Os apontamentos realizados permitiram averiguar se os princípios 

de usabilidade empregados na concepção da ferramenta estavam 

adequados, bem como comprovar a viabilidade da proposta. No 

entanto, tendo em vista que o AvADoc foi projetado para facilitar 

ao utilizador o processo de incorporação de acessibilidade em 

materiais educacionais com vistas a dissemina-los entre os 

aprendizes com deficiência, torna-se essencial o uso dos 

documentos produzidos pelo usuário final. 

Assim, o processo avaliativo contou também com a colaboração 

de 8 aprendizes com deficiência visual que avaliaram o quanto os 

documentos gerados atendia aos requisitos de acessibilidade. Para 

isso os documentos resultantes da primeira fase de avaliação 

foram disponibilizados para utilização por parte dos aprendizes. 

Para fins de avaliação utilizou-se os leitores JAWS R.11/R12 e 

NVDA R.2010.1. A Figura 6 apresenta as avaliações realizadas 

por aprendizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Avaliação do AvADoc realizada pelos aprendizes 

Com base nos gráficos apresentados constata-se que a grande 

maioria dos avaliadores apresentaram facilidade na leitura dos 

materiais adaptados (questões 5 e 6), sendo possível navegar por 

todo o documento, fazendo uso apenas do teclado (questão 1) e 

localizar as diferentes partes do documento (questão 2). Os 

problemas encontrados referem-se a pouca familiaridade de 

alguns usuários quanto ao leitor utilizado (questões 3, 4 e 7).   

Esta avaliação ressalta o fato de que, mesmo sendo de grande 

importância a produção de materiais acessíveis para a inclusão da 

pessoa com deficiência, isso pode não ser o suficiente, pois cada 

aprendiz pode enfrentar dificuldades com a própria Tecnologia 

Assistiva que utiliza. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Segundo as leis e normas atuais, aprendizes com deficiência 

devem ser inseridos na sala de aula do ensino regular. Com isso 

educadores estão enfrentando dificuldades em adaptar os seus 

materiais, já elaborados e utilizados na sala de aula, a fim de 

prover a acessibilidade necessária para que os mesmos possam ser 

utilizados por todos.  

Diante disso, o AvADoc emerge de uma demanda atual 

relacionada a produção e disponibilização de conteúdos digitais 

acessíveis, que tem desafiado, sobretudo, educadores. De fato, é 

fundamental que se criem hábitos de produção de conteúdos 

acessíveis e corretamente estruturados entre a comunidade 

acadêmica permitindo, sobretudo, a inclusão de aprendizes com 

deficiência. 

Neste cenário, o avaliador proposto pretende implementar as 

linhas orientadoras para a criação de documentos acessíveis 

servindo como um guia, transmitindo recomendações referidas 

nas diretrizes WCAG 2.0, numa perspectiva operacional e 

aplicadas aos documentos gerados nos formatos mais comuns. 

É relevante mencionar que a ferramenta é considerada como um 

recurso de apoio ao processo de ensino uma vez que apresenta 

como grande diferencial a possibilidade de produção de material 

pedagógico acessível. No entanto, quando se fala em tecnologias e 

recursos que auxiliam o processo de ensino, deve-se lembrar que 

eles não são recursos que magicamente farão o aluno superar suas 

dificuldades. Qualquer que seja o auxílio pensado, sempre passa 

pela percepção que o educador tem sobre as dificuldades e 

possibilidades de seu aprendiz. O auxílio só faz sentido a partir 

desta relação.  

Além disso, o cumprimento das recomendações propostas pela 

ferramenta não significa que o acesso à informação fica garantido 

a todos. Cada aprendiz poderá ter dificuldades específicas, 

intrínsecas à deficiência ou à tecnologia de apoio que utiliza. Nem 

todos os utilizadores de tecnologias de apoio (TA) têm a mesma 

aptidão e experiência, assim como nem toda a TA similar tem o 

mesmo desempenho [8]. Em suma, pretende-se desenvolver uma 

ferramenta que auxilie, de fato, a interação entre professor-

aprendiz no processo de ensino-aprendizagem e que possam ser 

reconhecidas como uma tecnologia que promova oportunidades 

de inclusão digital. 

O AvADoc destina-se a todos os públicos que produzem ou 

disponibilizam conteúdos digitais, sobretudo à docentes, 

formadores, estudantes e pessoal técnico e administrativo. As 

avaliações realizadas até o momento demonstram que a 

ferramenta provê facilidade de aprendizagem e uso, indo de 

encontro aos princípios básicos de usabilidade, e fornece 

recomendações adequadas para a concepção de documentos com 

vistas a torna-los acessíveis. Como perspectiva de continuidade 

prevê-se a inclusão de novas regras de acessibilidade ao AvADoc, 
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tornando-o mais robusto e novas avaliações envolvendo 

educadores e aprendizes com outras deficiências, além da 

deficiência visual. 
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ABSTRACT 
Thisarticlepresents a report of a roboticscompetitionforstudents of 

elementary and highschool in thenorth of Rio Grande do Sul. 

Themainpurposesweretocreateopportunitiesforstudentstocontactth

eRobotics and demystifythestigmathatroboticsiscomplex, 

expensive and 

inaccessibleforschools.Nowadaysalreadyexistsgoodresources of 

hardware and software availablefor use in roboticsactivities at 

school. Itisconcludedthatroboticarousesinterest in students, and 

because of this, theydemonstratequickly and easilytounderstand 

and performactivitieswith robots. Finally, there are enough 

subsidies thatenablethedevelopment of educationalrobotics in the 

country, requiringonlyinitiatives. 

Keywords:EducationalRobotics, Digital Technology. 

RESUMO 
Este artigo apresentaum relato de experiência de uma Olimpíada 

de Robótica para alunos do Ensino Fundamental e Médio do norte 

do Rio Grande do Sul. Os principais objetivos foram o de 

oportunizar o contato de alunoscom a Robótica, bem como 

desmistificar o estigma que robótica é complexa, cara e 

inacessível para as escolas. Atualmentejáexistembons recursos de 

hardware e software a disposição para serem utilizados 

ematividadesnaescola. Conclui-se que a robótica desperta o 

interesse nos alunos e, devido a isso, eles demonstramfacilidade e 

rapidez emcompreender e realizar atividadescomrobôs. Enfim, 

existemsubsídios suficientes que possibilitam o desenvolvimento 

da robótica educativa no país, necessitando apenas de iniciativas. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

Termos Gerais 
Verification, Experimentation. 

Palavras-Chave:Robótica Educativa, Tecnologia Digital. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Em especial na última década, pode-se constatar a presença cada 

vez maior e diversificada de tecnologias no nosso cotidiano. E na 

educação isso não é diferente. Hoje, a escola encontra-se inserida 

na era tecnológica e na sociedade digital, o que não quer dizer que 

se deve excluir ou se opor aos modelos anteriores de aquisição e 

utilização de conhecimentos. O que se espera é que se tire 

proveito, para a educação, das novas tecnologias que surgem. 

Uma de suas características mais significativas é a ampliação de 

possibilidades e o envolvimento dos alunos. Esta moderna e 

irreversível tecnologia está afetando o modo de ensinar e de 

aprender [6]. 

No âmbito educacional o currículo escolar, de um modo geral, 

ainda é pobre em atividades que enfatizam o fazer como meio de 

aprender. E o que se percebe que no mundo globalizando em que 

vivemos, espera-se cada vez mais, de um profissional moderno 

em qualquer nível de atuação em uma empresa, um perfil que 

passe pela capacidade de poder acompanhar a evolução 

tecnológica, autonomia, autodesenvolvimento, criatividade, 

multifuncionalidade, rápida adaptação às mudanças, dentre outras 

qualidades. Esse profissional deve ser capaz de absorver e utilizar 

novas tecnologias que possam contribuir para que a sua empresa 

faça parte do mundo competitivo.Nesse sentido, acredita-se que a 

insersão e uso de tecnologias na escola, desde as séries iniciais, 

além de trazer contribuições significativas para a aprendizagem 

dos alunos, também pode estar preparando esse futuro profissional 

"moderno", de maior qualificação, que será cada vez mais 

desejado no mundo do trabalho[12]. 

Já é sabido e há muito tempo vem sendo proferido, principalmente 

por analistas econômicos e também por alguns políticos de nosso 

país, que existe uma relação direta entre investimento, público ou 

privado, em ciência, tecnologia e inovação e o grau de progresso 

de uma nação. Diferentemente dos países ricos, que têm altos 

investimentos e índices de inovação, nações em desenvolvimento 

como o Brasil apresentam em regra baixo nível de inovação, 

sendo este um obstáculo para o crescimento da produtividade da 

economia [7]. Também é recorrente a análise de especialistas em 

economia, em que afirmam que a baixa qualidade do sistema 

educacional brasileiro está afetando a competitividade das 

empresas no país, fazendo com que o Brasil perca em 

competitividade para outras nações que souberam cuidar da 

educação de seus jovens e investir em novas tecnologias, pesquisa 

e desenvolvimento. Ao incentivar e investir na educação, um país 

pode criar pessoas que possuam capacidades para inovar e 

inventar, a partir de idéias que envolvem as áreas de tecnologia, 

dentre outras, alavancando o desenvolvimento.A educação tem 

um papel muito importante no processo de inovação nas empresas 

e no desenvolvimento dos países, e a sua falta resulta em baixos 

níveis de produtividade, baixa tecnologia e um número 

insignificante de inovações. Estas são características comuns nos 

países em desenvolvimento, agravadas pelas elevadas taxas de 

crescimento da população e dependência[11]. Diante desse 

cenário, acredita-se que a escola pode vir a ser um agente que 

trará contribuições significativas, a médio e longo prazo, no 

aumento da inovação em atividades econômicas em nosso país, 

trabalhando questões como as que serão abordadas neste artigo. 

Sabendo que a educação deve privilegiar a reflexão crítica e a 

construção de conhecimentos singulares, ressalta-se a importância 

da integração dos processos tecnológicos nas práticas 
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educacionais. Atualmente, diversos são os artefatos técnicos 

existentes utilizados para realizar ações educacionais, variando de 

microcomputadores, celulares, tablets, entre outros. Outra 

possibilidade tecnológica que vem se configurando neste contexto 

tecnológico da sociedade contemporânea é a Robótica Educativa, 

cuja ênfase se dá na utilização de hardware de baixo custo e/ou 

reaproveitado de outros equipamentos e de softwares gratuitos. 

Neste contexto de manifestação da tecnologia na escola, 

apresenta-se a robótica como um dispositivo potencializador da 

aprendizagem, possibilitando que situações específicas de 

aprendizagem possam ser criadas a partir de uso de dispositivos 

robóticos integrados a outros recursos digitais [5]. 

Atualmente, atividades educacionais relacionadas à robótica estão 

se tornando mais frequentes. Em diversos países de primeiro 

mundo, em muitas escolas são realizadas atividades relacionadas à 

robótica ao longo de todas as etapas escolares, desde as séries 

iniciais [2]. Quando alunos se envolvem em atividades 

relacionadas à robótica, é possível obter uma série de benefícios, a 

saber: interdisciplinaridade, responsabilidade, criatividade, 

imaginação, espírito observador, habilidade na resolução de 

problemas, socialização, comunicação, compreensão visual de 

matemática e ciências, aprimoramento do raciocínio lógico e 

abstrato, dentre tantas outras [9], [4]. 

Porém, a robótica ainda é pouco difundida no Brasil, 

principalmente em termos educacionais. Diante deste cenário, em 

especial na região norte do estado do Rio Grande do Sul, onde se 

pode perceber que a robótica encontra-se presente em poucas 

escolas, sendo estas na maioria da rede particular de ensino, 

decidiu-se por realizar a I Olimpíada de Robótica Educativa Livre. 

Este artigo descreve o desenvolvimento dessa olimpíada, em 

especial os recursos utilizados, tanto em nível de hardware quanto 

software, e os desafios do dia da competição. O principal objetivo 

dessa olimpíada foi o difundir essa nova tecnologia nas escolas, 

bem como compartilhar com a comunidade acadêmica e escolar 

este conhecimento gerado, a fim de que possa ser replicado e/ou 

adaptado. 

2. ROBÓTICA EDUCACIONAL LIVRE 
Um dos principais objetivos de projetos na área de Robótica 

Educacional é o de levar até as escolas recursos, além de 

computadores e softwares, que possam vir a auxiliar a educação. 

No caso específico da Robótica Educacional Livre, com ênfase na 

utilização de hardware de baixo custo e softwares gratuitos. 

Uma forma de viabilizar o conhecimento científico-tecnológico e 

estimular a criatividade e a experimentação com um apelo lúdico 

pode ser proporcionada através da robótica educacional. O aluno 

tem contato com novas tecnologias e com situações práticas 

ligadas a assuntos do seu cotidiano, pois a robótica requer 

conhecimentos sobre mecânica, eletricidade, matemática, física e 

programação. Através da robótica os estudantes podem explorar 

novas idéias e descobrir novos caminhos na aplicação de 

conceitos adquiridos em sala de aula e na resolução de problemas, 

desenvolvendo acapacidade de elaborar hipóteses, investigar 

soluções, estabelecer relações e tirar conclusões[3]. 

Sua utilização enquanto recurso didático-metodológico em sala de 

aula pode contribuir para minimizar as dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes e contribuir para qualificar a 

educação, uma vez que não somente o ato de construir, mas 

principalmente o de programar um robô exige a combinação de 

conhecimentos de diversas áreas.Outra característica da robótica 

educacional é o fato de suas atividades serem mais produtivas 

quando realizadas em grupo, e não por um único indivíduo. 

Congregando a teoria à prática ela é capaz de desenvolver nos 

alunos alguns conceitos que as demais disciplinas quase não 

abordam, tais como: trabalho em equipe, colaboração, 

autodesenvolvimento, capacidade de solucionar problemas, senso 

crítico, integração de disciplinas, exposição de pensamentos, 

argumentação, criatividade, autonomia e responsabilidade, entre 

outras. Por tratar-se de uma área multidisciplinar, a robótica 

estimula os alunos a buscarem soluções que integram conceitos e 

aplicações de outras disciplinas envolvidas, como matemática, 

física, mecânica, eletrônica, design e informática [8]. 

A robótica educacional tem propiciado a chance de professores e 

pesquisadores na área de informática e educação aprenderem mais 

sobre os aspectos computacionais e pedagógicos envolvidos na 

atividade de controle de dispositivos por intermédio do 

computador. Do ponto de vista computacional, podem-se adquirir 

conhecimentos sobre o interfaceamento do computador com 

dispositivos externos e sobre como o computador pode comandar 

e interagir com uma série de aparatos mecânicos e eletrônicos. 

Esses conhecimentos são importantes considerando-se os 

possíveis usos do computador como controlador de processos. Do 

ponto de vista pedagógico, um dos grandes benefícios é o de 

realizar atividades com o objetivo de identificar e empregar os 

conceitos de ciências nelas envolvidos, relacionando-os com as 

diferentes disciplinas do currículo escolar[12]. 

A robótica educacional livre não é recente. Já no início deste 

milênio algumas escolas brasileiras já realizavam atividades de 

robótica educacional. Nessa época, elas se valiam de 

equipamentos obsoletos que eram descartados ou inutilizados e 

deles eram retirados dispositivos eletromecânicos, como motores 

e sensores, além de outros materiais que poderiam ajudar o 

educando na montagem de seus projetos, tais como eixos, 

roldanas, engrenagens, LEDs, fiações, bornes de ligação, 

resistores, transistores, reguladores de tensão, dentre outros [4]. 

Devido ao sucesso do Arduino, por ser uma plataforma de 

hardware livre, a robótica educacional começou a tomar grande 

impulso nos últimos anos. Diante disso, a atividade que foi 

desenvolvida e descrita a seguir também teve a intenção de 

desmistificar que a mesma é complicada e de difícil acesso, sendo 

que é possível sim levar até os ambientes de ensino recursos 

tecnológicos, além de computadores e softwares, que possam vir a 

auxiliar a educação. 

2.1. O Arduino como uma Plataforma de 
Hardware Livre para Robótica 

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de 

hardware livre, projetada com um microcontroladorAtmel AVR 

de placa única, com suporte de entrada/saída embutido, uma 

linguagem de programação padrão, a qual tem origem em Wiring, 

e éessencialmente C/C++. O objetivo do Arduino é o de permitir a 

criação de robôs e outros dispositivos programáveis com baixo 

custo, principalmente para aqueles que não teriam alcance a 

controladores mais sofisticados (e caros) e de ferramentas de 

programação mais complexas [1]. Devido a essas suas 

características, e uma ativa comunidade na internet, lhe têm 

garantido um forte crescimento na sua base de usuários[10]. 

 

3. I OLIMPÍADA DE ROBÓTICA 
EDUCATIVA LIVRE 

A I Olimpíada de Robótica Educativa Livrefoidesenvolvida pelo 

Grupo de Ensino e Pesquisa emInclusão Digital - Gepid e pelo 

Grupo Ensino de Física naEducação Básica, da Universidade de 
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Passo Fundo. O evento aconteceu no dia 2

juntamente com o IIISeminário Nacional de

provasforam realizadas emumauditório da ins

8h30 min e término às 12h. Esta I Olimpíada 

• promover a utilização da programação 

robótica livre no ensino fundamental e médio

• apresentar novas formas de utilização dos 

àsescolas; 

•despertar interesse para as áreas das ciências

•proporcionar novosdesafiosaosestudantes; 

•aproximar a Universidade das redes públicas

A Olimpíada teve como público-alvoes

fundamental e médio (limitado ao 1º ano) d

particulares da cidade de Passo Fundo-RS e

equipes eram formadas por 3 alunos titu

umprofessor supervisor. A competiçãofoi lim

oriundas das cidades de Erechim, Marau, Pas

sendo que do total 9 equipes eram de esc

escolas particulares. A seguir são descritas

que culminaram no dia da I Olimpíada. 

3.1. Etapas da Olimpíada 
Por se tratar de uma competição on

computadores, softwares, dispositivos robó

outros, a logística desse evento foi com

necessitando de várias ações para que viesse

seguir serão apresentadas as principais eta

ordem cronológica. 

3.1.1. Divulgação e Inscrição 
Foram enviados pelo correio postal cartazes 

de 400 escolas da rede pública da região nor

Sul, convidando-as a participarem da Olimp

havia uma URL da página web do evento, co

materiais sobre o evento, tais como softwar

desafios para preparação dos alunos 

regulamento e formulário de inscrição. 

3.1.2. Treinamento no Scratch 
Findado o período de inscrição, o pró

oferecimento de treinamento, para as equip

Scratch, uma vez que seria utilizado, no dia d

– Scratch for Arduino, que é uma varian

robótica.  

O Scratch1 é um ambiente gráfico de progr

Logo, desenvolvido pelo LifelongKind

MIT,que possibilita a criação de histórias in

simulações, jogos, músicas, dentre outros. E

especial para o ensino de conceitos de Lógica

especial para crianças, com uma interface

intuitivamente às principais estruturas de 

programação. Ele utilizauma interface gráf

programas sejam montados como blocos d

brinquedos de encaixe. Cada bloco da lin

comando em separado, que podem ser agrup

se encaixem. Ele pode ser baixado grat

possuindo versões para Windows, Mac OS X

Sendo o Scratch uma plataforma aberta, a 

outros ambientes de desenvolvimento, vo

                                                                    
1http://scratch.mit.edu/ 
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 de montar, lembrando 

linguagem contém um 

upados livremente caso 

ratuitamente na Web, 

 X e Linux. 

 a partir dele surgiram 

voltados a diferentes 

aplicações. O Scratch for Ardu

desenvolvimento capaz de int

assim, por exemplo, poder 

motores. No ambiente S4A, o

placa de Arduino especialm

carregamento de um firmware

específicas em seus pinos. Ao

disponibiliza um conjunto de b

onde se pode "ler ou escrever" n

Foram disponibilizadas às esco

pela manhã, para que as equip

para receber o treinamento no 

horas. Optou-se por oferecer e

para poder dar um treinamento

que eles não conheciam ainda o

3.1.3. Treinamento Remoto
Ao final desse treinamento, foi

do evento estariam disponíve

período de dois meses, seria lib

preparassem para a competição

carro virtual, que possuía car

carrinho (robô) que seria u

conforme figura abaixo. Estes 

conta recursos de programaçã

teriam que ser utilizados no d

programar o carrinho virtual 

fizesse uma curva para a esqu

pisca) da frente e de trás do lado
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3.1.4. Treinamento com o 
Cerca de dois meses após o trei

foram convidadas a comparecer

qualquer da semana, median

conhecerem o robô (carrinho)

LEDs, sensores, buzzer e m

olimpíada, receberem instruçõ

componentes e realizarem prá

Para essas práticas, foi disponib

com o software S4A e também

os comandos, pinos e detalhes

aparato. Também esteve pres

                                                    
2http://s4a.cat/ 
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 dia da olimpíada. Por exemplo, ao 

al era solicitado que, se o mesmo 

querda, as luzes de direção (pisca-

do esquerdo do carrinho piscassem.  

 

onibilizadoscomrobô virtual, 
 código de suaresolução. 

o robô da competição 
einamento com o Scratch, as equipes 

cerem na Universidade, em um turno 

iante marcação de horário, para 

o) e seus componentes, tais como 

 motores, que seria utilizado na 

ções de como interagir com esses 

ráticas com o dispositivo robótico. 

nibilizado aos alunos um computador 

ém um documento, onde constavam 

es de cada um dos componentes do 

esente um integrante do grupo de 
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pesquisa para orientações, quando necessári

podem ser vistas na figura 2. 

3.2. Robô utilizado na Olimpíad
O carrinho robótico utilizado no evento é com

Arduino Uno, um sensor de luminos

acelerômetro, um Buzzer, dois motores DC

bateria de 7,4v, quatroLEDs dianteiros, send

faróis (azuis) e dois como pisca-pisca, q

sendo dois (vermelhos) utilizados como luz

pisca-pisca (amarelos), como pode ser observ

primeiro protótipo foi feito com uma pro

Porém, para evitar problemas de mau 

carrinhos serem manipulados com muita fre

alunos, tanto no treinamento quanto no dia 

placa de circuito impresso foi feita e a me

para o carrinho. Ao total, foram produzido

carrinhos na competição (um deles era suplen

Figura 2. Comandos e pinos utilizados no
 

Figura 3.Componentes do carrinh

 

rias. Tais informações 

ada 
omposto por uma placa 

osidade (LDR), um 

C e duas rodas, uma 

ndo dois usados como 

quatroLEDs traseiros, 

z de freioe dois como 

ervado na figura 3. Um 

rotoboard e jumpers. 

 contato, devido aos 

requência e por vários 

ia da competição, uma 

esma serviu de chassi 

os e utilizados quatro 

ente). 

 

 no controle do robô. 

nho robótico. 

4.   DESAFIOS DA OL
A I Olimpíada de Robótica Ed

manhã do dia 29 de maio

Universidade de Passo Fundo, 

12 hs. Elafoi composta de 

desafiosconsistiaem as equipe

software S4A para chegarem

obstáculos e atendendo a requis

4.1.  Desafios 
Todos ostrês desafios utilizar

anterior, em uma pista de dimen

desafios, havia um ponto d

obstáculos e passagens obrig

obstáculos foram utilizados ma

adesivas, lixas e lonas plástic

alunos receberam um docum

exigências do primeiro desafio,

documento onde constavam 

utilizados e detalhes do robô

segundo e o terceiro desafio. C

um notebook com o S4A insta

Na competição havia três pist

tinha uma pista e um carrinho

equipes tinham, durante o tem

livre a pista para testar e refi

desejassem. Caso a pista estiv

outra chegasse para testar, a equ

tinha 1 minuto para desocupar

necessitasse testar seu código

notebook, conectava ao carrinh

do tempo definido para cada 

equipes tinham que se dirigir a p

equipe tinha apenas uma te

problema inesperado de hard

realizava a prova e era pontuad

presença de três avaliadores, 

execução da tarefa, penalizaçõ

que o robô percorria o circuito

prova seria considerada, caso h

desafios. Nesse caso, seria fa

provas em menor tempo. 

Em cada uma das três provas 

alunos as exigências lógicas 

prova. Abaixo seguem alguns ex

• quando o robôdeve ser contr

quandodeveatuar de forma autô

• ligar o LED amarelocorrespo

vermelhoquandofrear e o LED a

• passar pelo ponto obrigatório d

• ao estacionar nagaragem

representando um alarme de car

•ao subir a rampa, acionar o Bu

LEDsvermelhos representando 

No primeirodesafioas equipes 

de programação em fazer com

extremidade a outra da pista, d

e passando obrigatoriamente po

LIMPÍADA 
Educativa Livreocorreu no turno da 

aio de 2014, emumauditório da 

, iniciando as 8 hs e encerrando as 

e trêsprovas, onde cada um dos 

es programarem o carrinhocom o 

em a um destino, ultrapassando 

isitos exigidos nasprovas. 

aram o robô descrito no capítulo 

ensões de 2,2 x 1,5 metros. Nos três 

de partida e outro de chegada, 

rigatórias. Para a construção dos 

materiais como madeira, ferro, fitas 

ticas. Ao iniciar a competição, os 

umento contendo a descrição e 

o, o desenho da pista, bem como um 

 os comandos, pinos a serem 

ô. Assim ocorreu também para o 

 Cada equipe tinha a sua disposição 

talado, além de material de escrita. 

stas, sendo que cada quatroequipes 

ho à disposição. Nas três provas as 

mpo de duração do desafio, acesso 

efinar o seu código, quantas vezes 

tivesse ocupada por uma equipe e 

quipe usando a pista era avisada que 

ar a pista. Sempre que uma equipe 

o, ela se dirigia a pista com seu 

ho e procediam aos testes. Ao final 

a prova, a pista era fechada e as 

a pista para realizarem a prova. Cada 

tentativa, exceto houvesse algum 

rdware. Nesse momento a equipe 

ada. Em cada uma das pistas havia a 

s, responsáveis por acompanhar a 

ões e cronometragem. O tempo em 

to era cronometrado e a duração da 

 houvesse empate ao final dos três 

favorecida a equipe que fizesse as 

s eram entregues (e comentado) aos 

s e funcionais específicas de cada 

 exemplos: 

trolado pelo teclado do notebook e 

tônoma; 

ondente à direção da curva, o LED 

 azul quandoestiver escuro; 

o demarcado na pista; 

m, acionar o Buzzerduasvezes, 

arro. 

uzzer, e aodescer da rampa ligar os 

o os freios. 

s deveriam desenvolver uma lógica 

m que o robô se deslocasse de uma 

 desviando dos obstáculos existentes 

or um ponto pré-determinado. 
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Figura 4. Modelo da pista do d

 

Figura 5. Pistas do primeirod

 

No segundo desafio o robô deveria p

demarcado por setas na pista, ultrapassan

obstáculos existentes. Os obstáculos eram 

rampa, um túnel e blocos a serem conto

carrinho deveria estacionar na “garagem”. 

Figura 6. Modelo da pista do d

 

No terceiro desafio as equipes tiveram que pr

de que ele percorresse de maneira autônoma

conforme figura abaixo. A partir do ponto ini

se deslocar em direção ao destino

obrigatoriamente entre dois obstáculos prese

entre as duas linhas finais, acionando neste m

Buzzer. Antes de fazer uma curva, o carrinh

os LEDs amarelos (ao menos duas vezes) da 

Figura 7. Modelo da pista des

 

desafio 1. 

 

odesafio. 

percorrer um trajeto 

ando ou superando os 

 compostos por uma 

tornados. Ao final, o 

 

 desafio 2. 

programar o robô a fim 

ma o circuito proposto, 

inicial, o carrinho devia 

ino final, passando 

sentes na pista, e parar 

 momento duas vezes o 

nho deve parar e piscar 

a direção que vai virar. 

 

esafio 3. 

 

Em todas as provas, a equipe in

cada penalidadesofrida 

Segueabaixoalgunsexemplos de

• nãopassar no ponto obrigatório

• não ligar o LED (5 pontos, cad

• nãoacionar o Buzzer (10 ponto

• saída da arena ou mal estacion

• nãoexecutar todo o percurso (1

• mal estacionado nagaragem (5

4.1.4. Avaliação da I Olim
Posteriormente a Olimpíada, 

desdobramentos da Olimpíada,

que foi respondido pelos profes

total de 12 professores, 10 o re

variavam de 1 (nada satisfeito) 

Algumas perguntas relacionad

como Divulgação, Datas e horá

disponíveis e Local da prova f

uma média de 4,17.  

Também foram feitos question

Nível de dificuldade, Tempo pa

das provas e Explicações e o

prova, sendo que nesse con

respostas foi de 4,54. Esta boa a

a prova foi importante, pois era

uma preocupação da organiz

conseguiria vencer os desafios n

Neste questionário também se e

respostas abertas, tais como: 

participar da olimpíada?", 

olimpíada sobre o grupo de 

dificuldades dos alunos duran

aspectos positivos da olimpíada

da olimpíada:" e "Sugestões pa

abaixo algumas respostas a esta

• Foi muito significativa, os alu

trabalhar em equipe. Foi uma ta

• Uma experiência que serve

edições, além do interesse de ou

• Levar uma atividade diferenc

interesse por essa ferramenta de

• Foi uma oportunidade par

habilidades e melhorarem seus c

• Serviu como motivação par

com a área, e até definir qual o 

• Mais interesse por tecnologi

bem como sua influência no cot

• Os alunos demonstraram org

das atividades propostas e tamb

e os colegas da turma; 

• Ampliação do conhecimento, 

• Maior interesse e participação

• Envolvimento das equipes; o

disponibilizado; o nível das pro

iniciavacom100 pontos, sendo que a 

 pontos eramsubtraídos. 

de penalidades: 

rio (40 pontos); 

ada); 

tos); 

onado nagaragem (5 pontos, cada); 

 (15 pontos); 

 (5 pontos). 

impíada 
, e com o objetivo de avaliar os 

a, foi criado um formulário on-line 

essores supervisores das equipes. Do 

responderam. As respostas possíveis 

) a 5 (muito satisfeito). 

adas à organização do evento, tais 

orários dos treinamentos, Hardwares 

 foram bem avaliadas, ficando com 

onamentos sobre a prova, tais como 

para realização, Método de avaliação 

 orientações iniciais antes de cada 

onjunto de questões a média das 

a avaliação em questões relacionadas 

era, de certa forma, uma incógnita (e 

ização) se a maioria das equipes 

s no tempo destimado. 

e encontravam presentes questões de 

: "O que significou para a escola 

, "Quais os desdobramentos da 

e alunos?", "Quais as principais 

nte todo o processo?", "Aponte os 

da:", "Aponte os aspectos negativos 

ara a próxima olimpíada:". Seguem 

tas perguntas: 

lunos aprenderam sobre robótica e a 

 tarefa muito divertida e prazerosa; 

rve de estímulo para as próximas 

 outros alunos em participar; 

nciada para nossos alunos. Despertar 

de ensino; 

ara os alunos demonstrarem suas 

s conhecimentos; 

ara aprender assuntos relacionados 

o curso optar no vestibular. 

gias e desenvolvimento tecnológico 

otidiano de cada um. 

rganização e empenho na realização 

bém uma interação maior entre eles 

, espírito de grupo e participação; 

ão nas aulas; 

; organização do espaço; o material 

rovas; 
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• Quando será a próxima olimpíada? 

Acredita-se que os propósitos da Olimpíada foram atingidos, 

afirmação essa baseada em comentários espontâneos dos alunos e 

professores, durante e após os desafios, bem como em respostas 

ao questionário, em especial as questões abertas, e também na 

resposta específica a pergunta sobre "Qual a sua avaliação geral 

da Olimpíada", que teve uma média de respostas de 4.7. 

Durante todo o processo da olimpíada algumas dificuldades foram 

enfrentadas pelos alunos, algo normal, mas, ao mesmo 

tempo,demontra que, quando os alunos encontram-se estimulados 

por algo, no caso a programação dos robôs, eles mantém um alto 

nível de interesse, superando algumas adversidades. Isso pode ser 

confirmado, uma vez que eles tiveram apenas um único contato 

com o robô utilizado na olimpíada antes do dia da competição e, 

mesmo assim, conseguiram e um curto espaço de tempo, 

desenvolver uma programação de certa forma complexa e em 

pouco tempo para realizarem os desafios. 

Também se pode afirmar que a esta Olimpíada reduziu em grande 

parte o receio que os professores tinham quando convidados para 

participarem do evento, ao menos dos que participaram com seus 

alunos. Muitas vezes, durante o convite formal (através de 

conversas telefônicas ou presencialmente) às escolas, os 

professores davam respostas evasivas quando tomavam ciência 

que o convite era para uma competição de robótica. Alguns 

professores, após o evento, procuraram os organizadores da 

Olimpíada para saber se os robôs estavam à venda ou onde 

poderiam adquiri-los. Outro fato significativo ocorrido após a 

Olimpída foio interesse de alunos de algumas escolas na região 

em participarem de uma nova edição, fato esse relatado por 

professoras que desenvolvem ações nas escolas e relatam que os 

alunos periodicamente as questionam sobre a próxima Olimpíada 

de robótica. 

5. CONCLUSÕES 
O objetivo dessetrabalhofoi o de demonstrar que é já é possível, 

mesmocompoucos recursos, desenvolver atividades relacionadas a 

robótica nasescolas de Ensino Fundamental e Médio. Tambémfoi 

aventado que, para um país poder ser competitivo, com base 

naprodutividade e emprodutosinovadores, da mesma forma em 

que ocorre nos países desenvolvidos, devehaver investimentos 

naeducação, e estesdevemcomeçar desde as sériesiniciais. 

A Robótica Educativa Livre faz com que o aluno desenvolva sua 

criatividade, pense, questione e desenvolva uma solução para 

determinado desafio proposto. Além de permitir que exista a 

interação com outros colegas devido a uma necessidade de novas 

ideias e opiniões, as atividades permitem que eles tenham um 

contato com a tecnologia, que está cada vez mais presente no 

nosso cotidiano. 

O evento demonstrou que robótica educativa não é tão complexa 

quanto muitos imaginam, tendo contribuido significativamente 

para desmistificar tal pensamento. Tal afirmação baseia-se no fato 

de as equipes terem tido muito pouco contato prévio com o robô e 

ao mesmo tempo a maioria das equipes concluíram de forma 

satisfatória todos os três desafios, bem como em diversas 

manifestações posteriores de interesse no assunto. 

Espera-se, como trabalhos futuros, realizar uma nova edição da 

Olimpíada em formato semelhante a esse, para que novas escolas 

participem. Também se está pensando na realização de outra 

edição onde os alunos terão que construir seus dispositivos, 

previamente ao dia da competição. O desafio para essa última 

proposta será o fornecer componentes e assessoria às equipes para 

que consigam construir seus aparatos para essa nova edição. 
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ABSTRACT 
This paper contains the development and the results of a research 

executed inside a public school from Passo Fundo, Rio Grande do 

Sul. The research aimed to investigate if children from elementary 

school do have characteristics of the hacker ethic in their learning 

process, and also, if, once stimulated, these characteristics would 

lead the child to become a hacker. 

RESUMO 
Este artigo contém o desenvolvimento e os resultados de uma 

pesquisada realizada em uma escola pública municipal da cidade 

de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O objetivo geral da 

pesquisa é relatar uma proposta de uso de uma ferramenta criada 

para ensinar crianças em um ambiente voltado para a ética hacker 

como forma de analisar o comportamento dos alunos perante este 

modelo de aprendizado. Para tanto, a partir de uma pesquisa 

teórico-empírica, realiza uma reflexão acerca do imbricamento da 

Ética Hacker às características da geração com vistas à reflexão 

acerca da possível aderência dos valores hackers a um processo 

baseado no pensamento criativo. 

Palavras Chaves 
Programação, aprendizagem, ética hacker. 

1. INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa buscou relacionar os valores da ética hacker 

definidos por Himanem com o comportamento de alunos do 

ensino fundamental de uma escola pública da cidade de Passo 

Fundo, no Rio Grande do Sul. Com o objetivo de contextualizar o 

assunto, o segundo capítulo aborda o conceito de ética e como ela 

se relaciona com o comportamento dos hackers, explicitando os 

sete valores primários da ética dos hackers definidos por Pekka 

Himanem.  O terceiro capítulo discorre sobre a Geração Z, e como 

as crianças dessa época estão se comportando em sala de aula. O 

quarto capítulo junta os dois assuntos e explica como foi realizada 

a pesquisa, que no quinto capítulo tem seus resultados 

apresentados. O artigo é encerrado com as conclusões sobre a 

pesquisa. 

2. ÉTICA HACKER 

2.1. Ética 
O termo “ética” deriva do grego “ethos” que significa caráter, 

modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores 

morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. 

A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento 

social, buscando que ninguém saia prejudicado [1]. Neste sentido, 

a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está 

relacionada com o sentimento de justiça social. É necessário 

destacar que a ética varia de acordo com as diferentes fases da 

sociedade. Diferentemente da maioria dos pensamentos da 

antiguidade, Cortella, refletindo o pensamento moderno sobre 

ética, defende que a ética é uma questão totalmente condicionada 

às emoções do ser humano (raiva, ódio, amor, etc.) sendo 

impossível ignorá-los [2]. Cortella[3] defende ainda que a ética 

está totalmente ligada à liberdade. Segundo ele, seres que não são 

livres para escolher suas ações não podem ser éticos, uma vez que 

não tomam sua decisão baseados nos seus conceitos de certo e 

errado, mas sim executam aquilo que lhes está disponível. 

Levando em conta o pensamento emocional do ser humano e seu 

direito de liberdade, Cortella[4] divide a ética em três 

pensamentos básicos: “coisas que eu devo, mas não quero, coisas 

que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não 

devo.”. A noção ética para responder estas indagações varia de 

acordo com os valores de cada pessoa. 

2.2. Hackers 
Muito se ouve falar sobre hackers hoje em dia. Quando o assunto 

está relacionado a conhecimentos extremos sobre tecnologia o 

termo hacker é constantemente utilizado para definir pessoas com 

ótimas habilidades técnicas. Uma das definições utilizadas por 

Pekka Himanem[5] diz que hackers são “indivíduos que se 

dedicam com entusiasmo à programação que acreditam que o 

compartilhamento de informações é um bem poderoso e positivo”. 

Ricardo Martins [6] explica que: A própria palavra “hack” vem de 

um vocabulário interno do MIT (siga para Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts em inglês) e significava atividades em grupo 

elaboradas por e para os colegas. Transpondo para a relação com 

os computadores, um “hack” significava uma atividade divertida, 

um programa legal para usar e mostrar aos amigos. De outra 

forma, o artigo “The Hacker Manifesto”, escrito pelo hacker “The 

Mentor”, diz que “hackers são pessoas que adoram o desafio 

intelectual de superar limitações com saídas criativas”.  

2.3. Sete valores da ética dos hackers 
Pekka Himanem descreveu a ética dos hackers através de sete 

valores que considerou importantes para a maioria dos hackers. 

Pekka admite que nem todos os valores são seguidos por todos os 

hackers, mas consegue extrair um pouco da essência de cada valor 

em todos eles. Para uma compreensão final da ética dos hackers, 

apresentar-se-ão abaixo as definições para os valores da ética 

hacker de Pekka Himanem [7]: 

•     Paixão: Todos os hackers são movidos pela paixão. O fator 

gerador de alegria e motivação para o trabalho dos hackers é a 

paixão, que justifica todo o trabalho empregado no alcance de 

seus objetivos. 
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•     Liberdade: Os hackers não organizam suas vidas em rotinas 

pré-compostas por atividades “importantíssimas”. A maioria dos 

hackers equilibra sua vida entre trabalho criativo e os demais 

prazeres da vida. Himanem [8] diz que: “A ética de trabalho dos 

hackers consiste em combinar paixão com liberdade, e foi essa 

parte da ética dos hackers cuja influência foi sentida com maior 

intensidade”. 

•     Valor Social: Himanem afirma que muitos hackers vivem 

extremamente estes dois valores. Em sua ética do dinheiro, estes 

hackers não dão prioridade aos lucros, mas sim em criar soluções 

que sejam úteis para a sociedade como um todo, vivendo seu 

papel social de acordo com suas capacidades técnicas. Ao mesmo 

tempo, os hackers também buscam destaque dentro das 

comunidades em que atuam, sempre esperando o reconhecimento 

pelas suas criações.  

•     Abertura: Em complemento ao valor social de suas criações, 

muitos hackers as disponibilizam gratuitamente para que outras 

pessoas possam utilizá-las e melhorá-las. Dessa forma, cada 

solução fica mais completa e robusta, resolvendo por vez um 

problema longamente vivido pela sociedade. O conhecimento 

deve ser compartilhado para que seja desenvolvido e alcance 

escalas cada vez maiores de compreensão. 

•     Atividade: Em sua maioria, os hackers não concordam com a 

passividade das massas. Eles são contra o consumo passivo de 

informações, defendendo que a comunidade deve ser participativa 

e auxiliar na construção dos ambientes de informação. Este valor 

também está diretamente ligado à privacidade, sendo necessário 

para os hackers que as pessoas tenham anonimato garantido, 

podendo expressar suas opiniões sem perigo de serem punidas. 

•     Consideração: Todos os hackers são cuidadosos e respeitam 

o próximo como se fosse a si. Este valor refere-se, sob a visão de 

Himanem, a “um desejo de libertar a sociedade virtual da 

mentalidade de sobrevivência que tão facilmente resulta de sua 

lógica”. Em outras palavras, neste valor os hackers tentam alertar 

as demais pessoas sobre a necessidade de ser ativo e defender os 

recursos tecnológicos como fontes públicas de sobrevivência, 

motivando as pessoas a serem mais ativas na defesa da liberdade 

na internet, por exemplo. 

•     Criatividade: Ao final da descrição dos valores, Pekka define 

como resultado da correta vivência dos demais valores o alcance 

da criatividade. Para ele, fica evidente o respeito e a admiração 

dedicada pela comunidade aos hackers que praticam este último 

nível. Em suas palavras, Pekka diz que a criatividade é “utilização 

imaginativa das habilidades de cada um, a surpreendente 

superação contínua de si mesmo, e a doação ao mundo de uma 

nova contribuição genuinamente valiosa.”. Esta frase expõe o 

desejo dos hackers por melhorar constantemente suas criações e 

as criações da comunidade através da criatividade, do desejo de 

entender e fazer melhor.  

Fica evidente na definição dos valores da ética hacker a busca 

pela evolução da sociedade através de um modo de vida que se 

assemelha ao início dos tempos, onde os homens não viviam 

somente por dinheiro, mas sim construindo através do 

compartilhamento de suas habilidades técnicas um mundo melhor 

e mais justo para todos.  

3. A PESQUISA EMPÍRICA 
O tema principal deste trabalho é a realização de uma pesquisa 

acerca da aplicação dos valores da ética hacker em um ambiente 

de aprendizagem para instigar a criatividade de alunos de 8º série 

do ensino fundamental. Neste capítulo são apresentadas a 

ferramenta, a metodologia e a pesquisa a serem utilizadas. 

3.1. A ferramenta 
A proposta deste trabalho foi ensinar crianças a utilizar 

ferramentas web para criarem suas próprias páginas na internet 

reinventando páginas existentes é baseada no projeto 

Hackasaurus1, que é uma ferramenta de código aberto, apoiada 

pela Fundação Mozilla, que visa disponibilizar recursos para 

pessoas sem conhecimentos técnicos redesenharem páginas web já 

existentes e criarem suas próprias páginas. Com um apelo visual 

infantil e sua facilidade de utilização, o Hackasaurus torna-se uma 

ótima ferramenta para a prática de introdução á programação com 

crianças, e por isso foi escolhida como instrumento da pesquisa 

descrita nos próximos capítulos. 

3.2. Metodologia 
O modelo de pesquisa adotado para este trabalho é o modelo 

qualitativo, exploratório e descritivo. A pesquisa foi realizada 

através de observações práticas, complementadas com um 

questionário socioeconômico e duas conversas com os alunos, no 

modelo grupo focal. Foram utilizadas gravações em vídeo e áudio 

como meio de registrar as oficinas e conversas em grupo focal, e, 

para posterior compilação, foram tomadas notas de observações 

em papel. Em relação às oficinas, o pesquisador optou por dividi-

las em três, para que diferentes momentos do aprendizado dos 

alunos fossem observados. O método de observação utilizado foi 

o assistemático, permitindo que os estudantes gerassem resultados 

baseados em suas experiências. Foram utilizadas duas categorias 

de análise que demonstram que os alunos alcançaram o objetivo 

da pesquisa através da sua compreensão do contexto de realização 

das atividades: 

•     O estudante concluiu sua tarefa, entendeu-a como 
concluída, sabe como concluiu, e criou variações do resultado: 
esta categoria de análise visa identificar os momentos em que os 

alunos conseguem concluir suas atividades e são capazes de 

explicar novamente o caminho que seguiram até a conclusão, 

comprovando que construíram o pensamento necessário e não 

somente chegaram ao resultado por acaso. Ainda explora a 

criatividade da criança que, após entender como chega-se à 

conclusão, ainda buscar encontrar diferentes maneiras de chegar 

neste resultado. 

•     O estudante concluiu sua tarefa, entendeu-a como 
conclusa, e ofereceu ajuda aos colegas que ainda não haviam 
concluído: esta segunda categoria de análise possibilita que se 

faça a análise dos momentos em que o aluno, após concluir sua 

tarefa e entender o caminho que percorreu até a conclusão, é 

capaz de utilizar sua comunicação para auxiliar os demais colegas 

que ainda não conseguirem achar a solução para a tarefa. 

Para a obtenção dos resultados foram realizados três encontros 

com os alunos. A agenda dos encontros foi: 

1º encontro: Conhecendo o assunto 

                                                                 

1 Mais informações sobre o projeto em 

https://mozillalabs.com/en-US/mozilla-hackasaurus/.  
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• Grupo focal: Para entender o nível de conhecimento da turma, 

foram apresentadas três perguntas: “O que você entende por 

informática?”, “O que você entender por computador?”, “O que 

você entende por internet?”, “O que você entende por hacker?” e 

“E se eu te convidasse para ser um hacker?” Duração de 1 hora.  

• Início da oficina técnica: Apresentação de slides abordando os 

assuntos: O que é web, diferença entre hacker e cracker, conceitos 

básicos de HTML e introdução ao Hackasaurus. Duração de 1 

hora. 

• Primeiro desafio: O aluno foi desafiado a executar uma tarefa 

simples. Acessar o site do Facebook e alterar a frase principal do 

site. Duração de 1 hora. 

2º encontro: Construção colaborativa 

Desafio de nível médio: Este desafio foi realizado com orientação 

do pesquisador, com a seguinte tarefa: Acessar o site ClicRBS, 

alterar o título e o texto da notícia, inserindo uma descrição de um 

fato que eles gostariam de ver acontecer no bairro deles. Como 

forma de instigar os alunos, o segundo desafio foi alterar a foto 

principal da notícia, usando o Google Images como fonte de 

pesquisa, para uma foto que eles gostariam que tivesse sido tirada 

no bairro deles, etapa esta que foi realizada sem nenhuma 

orientação do pesquisador. A fim de prover a construção 

colaborativa do exercício, os alunos formaram duplas que foram 

se revezando a cada 30 minutos. Duração de 3 horas. 

3º encontro: Despertar da criatividade 

• Desafio avançado: Como último desafio aos alunos, foi exposta 

a tarefa de acessar um website qualquer, alterar um texto, uma 

foto e um vídeo. Mais uma vez, o pesquisador não auxiliou os 

alunos em momento nenhum, atuando somente como motivador 

para a realização dos exercícios propostos. Duração de 2 horas e 

30 minutos. 

4. RELATO DA PESQUISA DE CAMPO 

Para a pesquisa foi escolhida uma escola municipal localizada a 

10 minutos do centro de Passo Fundo. Durante as oficinas 

compareceram sete alunos. 

4.1. Primeira oficina – Conhecendo o assunto 

Na primeira oficina, somente seis alunos compareceram. Todos 

chegaram à escola antes do horário combinado. Ao entrar no 

laboratório, logo se organizaram nos computadores, ligaram as 

máquinas e acessaram o Facebook. Com o início do grupo focal, 

os alunos sentaram em círculo e discutiram os assuntos propostos. 

Nesta primeira pergunta “O que você entende por informática?” 

os alunos não foram chamados a falar em ordem sequencial, pois 

muitos ainda estavam envergonhados. Neste momento é possível 

avaliar a reação de cada um deles a um ambiente novo. Em sua 

maioria, os alunos foram curtos, sem motivação para debater o 

assunto. Após esta primeira rodada, o assunto a ser discutido foi 

“O que você entende por computador?”. Desta vez, somente o 

Aluno 4 quis se manifestar. Frente ao respondido pelo Aluno 4, os 

demais mostraram desinteresse. Na sequência, a pergunta jogada 

na discussão foi “E Internet, o que é internet para vocês?”. Desta 

vez houve maior participação dos alunos, provavelmente pelo 

termo ser mais familiar e trazer muitos pensamentos à mente 

deles. Com o encerramento desta rodada, a pergunta da vez foi “E 

o que vocês entendem pela palavra hacker?”. A reação dos alunos 

foi de espanto, a princípio lhes soa estranha essa palavra, pois a 

imagem que vêm a mente é de uma pessoa má, sendo consenso 

entre a turma que o hacker é responsável por roubar dados e 

senhas na Internet. Após o encerramento do grupo focal, foram 

apresentados aos alunos os slides que continham informações 

sobre diferença entre hacker e cracker, HTML, elementos mais 

usados do HTML e como usar o Hackasaurus. Com o término dos 

slides, foi possível prosseguir para o primeiro desafio: Acessar o 

site do Facebook e alterar a frase principal do site. Durante a 

atividade, foi possível perceber o interesse do Aluno 5 em vários 

assuntos relacionados à área de informática, que não se prendiam 

somente ao HTML, assunto abordado com mais ênfase. Este 

interesse repetitivo por coisas como redes, manutenção de 

computadores e programação de jogos demonstra a motivação 

intrínseca do aluno, que tem paixão pela área de tecnologia. Aqui, 

temos a primeira evidência de um dos valores da ética hacker 

descritos por Himanem [12] se manifestando: a Paixão. Como o 

ambiente é propício e o orientador não limita os assuntos, o aluno 

utiliza sua paixão pela área para aprender o máximo possível. Não 

está preocupado com o desafio, mas sim em atender sua 

curiosidade de conhecimento. Por muitas vezes, os demais alunos 

estavam navegando em sites como Facebook e YouTube, 

demonstrando pouca motivação intrínseca. Esta desmotivação 

pode ser atribuída ao modelo de educação que eles recebem em 

sala de aula, pois geralmente são cobrados com resultados, através 

de provas e avaliações, e nesta oficina não havia cobrança para 

alcançar o resultado. O Aluno 5 demonstrou sua motivação 

intrínseca ao não esperar o professor lançar a atividade para 

começar a mexer nos sites utilizando o Hackasaurus. Antes 

mesmo dos demais colegas começarem a trabalhar na atividade 

proposta, o Aluno 5 já havia editado uma frase do site. Ao ser 

indagado sobre como ele fez para alcançar o resultado, respondeu: 

“Coloquei o botão do Hackasaurus aqui como o Sr. falou, depois 

vim no site e vi que dava pra ativar ele, depois foi só clicar nos 

quadrados que apareceram e editar o texto”. Esta resposta 

demonstra que o aluno utilizou a categoria de IV do pensamento 

criativo, como descrito anteriormente, pois foi capaz de explicar 

seu pensamento através de etapas, como propõe o pensamento 

procedimental. Logo após o término da explicação sobre a tarefa a 

ser desenvolvida, o Aluno 4 também conseguiu fazer a atividade. 

Embora fossem capazes de entender com rapidez a solução para o 

desafio proposto, nenhum deles tomou a iniciativa de ir ajudar os 

colegas. Mais uma vez, fica clara a necessidade de competição e 

aprovação imposta pelas escolas tradicionais, pois os alunos 

chamam o professor para mostrar que terminaram, mas não 

compartilham com os colegas os resultados obtidos. O Aluno 2 

chama o pesquisador repetidamente para reclamar que não vai 

conseguir terminar a atividade. Mesmo que o aluno não 

demonstre muita vontade de continuar, o pesquisador não lhe 

entregou a resposta, instigando o aluno a procurar sozinho, e 

deixando claro que ninguém iria avaliar ele por conseguir ou não. 

Esta reação de chamar o professor a todo o momento demonstra 

que o aluno tem pouca confiança em si e em sua capacidade, pois 

foi ensinado e acostumado com este modelo de educação desde o 

começo de seus estudos. Durante a oficina, por várias vezes o 

Aluno 5 chamou o pesquisador para pedir como faria para alterar 

uma imagem em um site. Em todos os momentos o pesquisador 

deixou claro que não poderia ajudar e que o aluno teria que 

descobrir por conta própria. Surpreendentemente, ao final da 

oficina, o Aluno 5 havia conseguido mudar a imagem de um site, 

e chamou o professor com muita empolgação, dizendo “Olha aqui 

professor, achou que eu não conseguia!”. Esta atitude do Aluno 5 

deixa clara a existência do sentimento de necessidade de 

reconhecimento, citado por Torvalds em sua Lei de Linus, como 
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as relações sociais externadas pelos seres humanos, em sua busca 

por aceitação, reconhecimento e respeito. A motivação para 

alcançar o reconhecimento do professor fez com que o aluno 

buscasse aprender sozinho a mudar a imagem do site, e este 

demonstrou como fez com muito orgulho. Este sentimento 

também está de acordo com um dos valores da ética hacker 

levantado pro Pekka Himanem como “Valor Social”. Os Alunos 4 

e 5 mostraram-se capazes de usufruir da ética hacker quando 

apresentaram os valores destacados na lista abaixo: 

• Paixão:  

Aluno 4: mesmo com o deboche e o descaso dos colegas o aluno 

demonstrou estar gostando do assunto, e tomou coragem para 

falar sobre o blog que mantém por conta própria, porque gosta 

muito de jogos.  

Aluno 5: mesmo sem orientação do pesquisador, o aluno manteve 

a vontade por alterar a imagem do site, e foi aprender sozinho, 

conseguindo ao final do dia. 

• Atividade:  

Aluno 4: criou e mantém um blog por conta própria. Não pediu 

ajuda ao pesquisador em nenhum momento, concluindo sua 

atividade por conta própria, pelo prazer de aprender sozinho.  

Aluno 5: buscou assuntos novos durante toda a oficina, não se 

prendendo á tarefa exposta. Demonstrou que é capaz de ir além do 

contexto. 

• Criatividade:  

Aluno 4: foi capaz de resolver os problemas buscando maneiras 

diferentes de fazer a tarefa. Não precisou da ajuda do pesquisador 

em nenhum momento.  

Aluno 5: foi além da tarefa proposta, e criou variações dos 

resultados, quando alterou mais de um site, e mais de um item do 

site. 

•     Valor social:  

Aluno 5: após concluir a atividade, chamou o pesquisador 

euforicamente para mostrar seu sucesso, levando o pesquisador a 

elogiar-lhe. 

Percebe-se, nesta primeira oficina, que com a presença das 

características hacker foi possível alcançar a primeira categoria de 

análise: o estudante concluiu sua tarefa, entendeu ela como 

conclusa, sabe como concluiu, e criou variações do resultado. 

4.2. Segunda oficina – Construção 
colaborativa 

Logo que o horário combinado foi alcançado, o pesquisador 

recebeu todos os alunos e fez uma recapitulação da oficina 

anterior. Neste momento, os alunos foram indagados se ainda 

tinham alguma dúvida sobre a atividade desenvolvida no primeiro 

dia, e nenhum deles quis manifestar qualquer dúvida, mesmo que 

alguns apresentassem sinais claros de precisarem de ajuda nas 

tarefas. A tarefa proposta para essa oficina foi: acessar o site do 

ClicRBS, visualizar uma notícia com texto e imagem, alterar a 

imagem da notícia para uma foto que os alunos gostariam que 

fosse do bairro deles e alterar o texto da notícia de forma que a 

notícia exposta condissesse com a foto e descrevesse a situação. 

Antes de os alunos iniciarem a atividade, o pesquisador perguntou 

se eles achavam que o tempo para a oficina era suficiente. Neste 

momento, as respostas foram: 

•     Aluno 6: “Não precisa mudar professor, se a gente acabar 

antes vamos embora mais cedo” 

•     Aluno 5: “Não, tá louco? Quando a gente acabar o que tem 

pra fazer vamos pra próxima atividade, fazer alguma coisa nova.” 

Neste momento fica clara a motivação intrínseca do Aluno 5. 

Como na oficina passada ele já havia conseguido mudar a 

imagem, desta vez ele sabia que o desafio acabaria ligeiro, e 

queria aproveitar a oficina para aprender além daquilo que era 

proposto. Mais uma vez, percebe-se que a vontade de aprender 

deste aluno está de acordo com o que Himanem [14] cita quando 

se refere à vontade de aprender dos hackers e sua criatividade, que 

define como “utilização imaginativa das habilidades de cada um, a 

surpreendente superação contínua de si mesmo, e a doação ao 

mundo de uma nova contribuição genuinamente valiosa.”. Para 

que se pudesse testar o modelo de aprendizagem do Coding Dojo 

os alunos formaram duas duplas e um trio, que foram se 

revezando a cada trinta minutos. Ao levantarem-se para trocar as 

duplas, os alunos acabaram se dispersando por alguns momentos, 

cantando músicas e contando algumas piadas. Geralmente, em 

sala de aula, estes momento são reprimidos pelos professores que 

buscam prender a atenção dos alunos nas atividades para não 

perderem o controle da situação, porém, como a pesquisa não 

estava sendo conduzida desta maneira, o pesquisador deixou que 

os alunos tomassem o tempo que achassem justo nesta situação. 

Percebe-se a presença do valor hacker liberdade nesta situação, 

pois mesclada com a importância da tarefa a ser realizada, os 

alunos estavam descansando e aliviando um pouco da tensão de 

estarem concentrados na atividade. Os primeiros alunos a 

voltarem a sentar foram os componentes do trio do Aluno 4, que 

ainda não havia conseguido entender porque só conseguia alterar 

a imagem temporariamente, e chamou os colegas, dizendo: 

“gente, a gente tá quase terminando, vamos lá”. Os alunos 

voltaram a sentar em conjuntos, mas desta vez com formações 

diferentes. Entretanto, o Aluno 5 argumentou com o professor 

que, como já havia conseguido concluir a atividade, não gostaria 

de fazer dupla com ninguém, mas sim atuar como um ajudante, 

que daria suporte aos colegas na resolução da atividade. Este 

comportamento é extremamente importante, pois está de acordo 

com um dos principais valores da ética hacker: abertura. O 

compartilhamento, descrito por Himanem [16] como “abertura”, é 

uma das presenças mais fortes da ética hacker em uma 

comunidade. É o estado de ajuda que muitas comunidades, 

principalmente no contexto do software livre, apresentam, onde 

todos os colegas se ajudam, sem restrições ou preconceitos, para 

que todos alcancem um resultado melhor e aprendam juntos. Na 

visão de Himanem [17], os hackers acreditam que o 

compartilhamento das informações é um bem positivo e poderoso. 

Após trinta minutos, os alunos foram novamente desafiados a 

trocar de duplas, porém, desta vez, houve uma alteração na 

atividade: os alunos deveriam construir a mesma atividade, 

porém, após os trinta minutos, eles teriam que apresentar os 

resultados para os demais colegas, explicando o que fizeram e 

porque fizeram. Com esta ação, a maioria dos alunos buscou 

ajuda dos Alunos 5 e 4, que tinham mais facilidade nas atividades 

propostas, pois agora, até mesmo os Alunos 6, 5 e 7, que antes 

não haviam feito nada, estavam preocupados com a avaliação. É 

evidente aqui a presença da motivação extrínseca, onde os alunos 

são pressionados a realizar algo para serem avaliados. 

Diferentemente da ética hacker, que prega o desenvolvimento e a 

criatividade como forma de saciar a curiosidade natural dos 

hackers.  
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4.3. Terceira oficina – Despertar da 
criatividade 

O pesquisador iniciou a oficina explicando o que seria 

desenvolvido naquele dia. A ideia da oficina foi alterar algum 

vídeo de algum site, pois a terceira oficina teria que ser a mais 

difícil, e para isso seria lançado um novo desafio. Um fato 

curioso, que vale ser ressaltado, é que mesmo os alunos com mais 

dificuldade na conclusão dos desafios, como o Aluno 6, o Aluno 7 

e o Aluno 2, não pediram ajuda ao orientador no início das 

oficinas, quando lhes era oferecido um tempo para relembrar as 

oficinas anteriores. Isto indica que estes alunos possuem pouca 

motivação intrínseca, e não compartilham de um dos principais 

valores hackers, descrito por Himanem [18] como “atividade”, 

onde os hackers defendem que as pessoas não devem ser passivas 

às informações apresentadas, e devem reclamar explicações ou 

detalhes sobre os assuntos. Após as lembranças da última oficina 

serem apresentadas, os alunos foram orientador a formarem duas 

duplas e um trio, como na última tarde. O fato curioso aqui é que 

os alunos formaram exatamente os mesmos grupos do começo da 

segunda oficina. Por estarem sentados em locais próximos, o 

Aluno 1, o Aluno 6 e o Aluno 7 começaram a contar piadas e dar 

risadas, sem dar bola para a atividade. Após alguns minutos nesta 

situação, o Aluno 5, dupla do Aluno 1, não se aguentou e 

indagou: “Pessoal, se vocês vão brincar dá licença pra eu usar o 

computador”, pois o Aluno 1, estavam na frente do teclado e do 

monitor. Isto demonstra, mais uma vez, a motivação intrínseca 

deste aluno, e sua vontade de usar o tempo disponível para 

aprender mais. Aqui, vale fazer um comparativo com a oficina 

anterior: na segunda oficina, o desafio era alterar uma imagem de 

um site, porém, o Aluno 5 já havia feito isso na primeira oficina, e 

por isso na segunda ele quis atuar somente como um auxiliar, já 

que não teria novos desafios pela frente. Agora, a situação era 

diferente: ele não sabia mesmo como alterar vídeos dos sites, e 

estava muito a fim de aprender. Certo tempo depois, o Aluno 5, 

cansou-se da distração dos colegas, e virou-se para outro 

computador, onde trabalhava sozinho. Como a atividade era 

relacionada a vídeos, o Aluno 6 e o Aluno 7 aproveitavam para 

ficar vendo vídeos no YouTube, e quando indagados sobre o 

status da atividade, falavam que ainda estavam escolhendo um 

vídeo para inserir no site. Mesmo que a gente perceba a vontade 

deles de não fazer nada, fica evidente aqui a ausência do 

pensamento procedimental, pois os alunos não eram capazes de 

entender que primeiro precisavam aprender a trocar os vídeos, 

para depois escolher qual vídeo usar. Após 20 minutos do início 

da oficina, o Aluno 5 indagou o professor se era preciso achar um 

código para colocar o vídeo no site. Ao mesmo tempo, o Aluno 6 

e o Aluno 7 viraram-se para o colega, pedindo como ele tinha 

achado o código. Fica clara aqui, mais uma vez, o reconhecimento 

que o Aluno 5 tem perante seus colegas, pois sempre que ele dá 

uma ideia, os demais a seguem, com exceção do Aluno 4, que 

prefere seguir seu pensamento. Após algum tempo de tentativas, o 

Aluno 6 chama o pesquisador e diz que alterou um vídeo. O 

pesquisador pediu para ele reproduzir os passos que fez, mas ele 

diz não saber como conseguiu. Entendendo a situação do aluno, o 

pesquisador indaga: 

- Você editou um local onde tinha um vídeo, isto? 

Nisso, o Aluno 6 responde: 

- É, acho que foi...  

É claro que esta situação não é verdadeira, o aluno tentou enganar 

o pesquisador para mostrar que estava conseguindo avanços. Esta 

ação deixa clara a vontade do aluno de obter o reconhecimento 

social, citado por Torvalds [21] em sua “Lei de Linus”, pois o 

aluno queria fazer parte do grupo que estava sendo melhor aceito 

pelo pesquisador. Com 45 minutos de oficina e nenhum resultado 

positivo, o pesquisador percebe a dificuldade dos alunos e resolve 

dar uma dica para motivá-los. Os alunos são orientador a usar 

somente a aba “Advanced”, do Hackasaurus, e não a parte visual 

do código, sob a afirmativa de que a parte visual do código não 

permite alterações de vídeo. Neste momento, Aluno 5 levanta-se 

de sua cadeira e vai até o Aluno 4, pois o Aluno 4 possui um blog 

e o Aluno 5 imagina que ele saiba como lidar com códigos. O 

Aluno 4 prontificou-se em ajudar o colega, mas disse: “Se você 

conseguir agora, me avisa...”, e o Aluno 5 responde: “Claro cara, 

deixa pra mim...”. Pode-se perceber aqui o sentimento de 

confraternização e compartilhamento dos alunos, que não 

hesitaram em unir conhecimentos para alcançar o sucesso na 

atividade apresentada. Este valor é descrito por Himanem [19] 

como “abertura”, mas mesmo antes da pesquisa de Himanem, esta 

conduta já era uma das principais características do movimento 

hacker. Como citado na página 26 deste trabalho, o livro de 

jargões dos hackers diz que “o compartilhamento de informações 

é um bem positivo e poderoso, e que é dever moral dos hackers 

compartilhar sua técnica produzindo software grátis”. Salvas as 

proporções, em comparação com os alunos, fica evidente a boa 

vontade e o compromisso em ajudar o próximo. Após a primeira 

hora e meia de oficina, os alunos acabaram por repetir um ato que 

já fizeram na segunda oficina. De forma aleatória, aos poucos, 

quase todos eles estavam de pé e conversando em rodinhas, sem 

dar muita atenção para atividade. Como descrito na segunda 

oficina, esta situação evidencia a vontade dos alunos de aliviarem 

a tensão do exercício e sua tentativa de relaxamento, através da 

interação despreocupada, eles acabam por relaxar seus 

pensamentos e fugir por alguns minutos do compromisso. Este 

comportamento está totalmente de acordo com um dos valores da 

ética hacker destacados por Himanem como “liberdade”. 

Himanem [20] diz que “a maioria dos hackers equilibra sua vida 

entre trabalho criativo e os demais prazeres da vida”, assim como 

os alunos fizeram, ao pararem de trabalhar na solução do desafio 

para conversarem por alguns minutos. Alguns minutos depois de 

retornarem ao trabalho, o Aluno 5 chamou o pesquisador, de 

forma eufórica, para mostrar que havia conseguido fazer a 

alteração do vídeo no site. Ao ser indagado sobre como 

conseguiu, o aluno explicou: - Primeiro fui no YouTube e peguei 

o código do vídeo, depois vim aqui no site onde tinha um vídeo e 

coloquei o código daquele que eu queria, dai ele apareceu ali... 

depois eu fiz de novo com outro vídeo e vi que deu certo mesmo. 

Fica evidente aqui o comportamento hacker deste aluno. Com a 

dica lançada pelo pesquisador, o aluno foi capaz de deduzir que 

deveria somente trocar link do vídeo original pelo vídeo que ele 

queria, e assim, após alguns testes, teve certeza de sua solução. 

Curiosamente, ao realizar alguns testes com mais de um vídeo, o 

Aluno 5 foi capaz de atingir o modelo de aprendizagem dos 

hackers, citado por Himanem [21]: O processo típico de 

aprendizagem dos hackers inicia-se quando um problema 

interessante é estabelecido. O hacker, então, se lança em busca de 

possíveis soluções, utilizando, para tanto, diversas fontes, e 

depois submete seu resultado a exaustivos testes. Como a 

conclusão do aluno estava certa, o pesquisador lançou um novo 

desafio para ele, pedindo para que agora ele abrisse um site e 

adicionasse um vídeo ainda não havia nenhum. O Aluno 1, dupla 

do Aluno 5, disse: “A professor, tá brincando com nós né...”, 

enquanto o Aluno 5 acabou aceitando o desafio e dizendo “Não 

deve ser muito difícil cara, é só a gente ver o jeito que tá nesse”. 
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Em seguida, o Aluno 4 chamou o Aluno 5 e pediu como ele havia 

conseguido. Sem demorar, o Aluno 5 explicou e mostrou ao 

colega como fazer... O Aluno 4 chamou o pesquisador para 

mostrar a tarefa conclusa, e foi desafiado e fazer a nova tarefa, 

conforme o Aluno 5. Ao final da oficina, o último grupo focal foi 

realizado, mas desta vez conduzido pelo orientador do 

pesquisador, que iniciou a conversa com a pergunta: “O que vocês 

acham que ser um hacker agora, depois destas três oficinas?”, as 

respostas obtidas foram: 

• Aluno 1: “É quando o cara precisa fazer alguma coisa, o cara 

pega e faz essa coisa, e se precisar sabe fazer de novo”. 

• Aluno 2:  “O hacker é um cara inteligente...”. 

• Aluno 3: “Dá para arrumar emprego sendo hacker, fazendo site, 

e no dia a dia dá para ser hacker...”. 

• Aluno 4: “Para mim o hacker não é aquele que hackeia 

Facebook, Orkut, coisas assim. E sim aqueles que ajuda as 

pessoas e protege os sites.”. 

Ao ouvir a resposta do Aluno 4, o orientador pergunta: “E qual a 

diferença do hacker e do não hacker pra ti?”. O aluno responde 

“O hacker é o cara que é bom no que faz”. Com esta primeira 

rodada de perguntas fica evidente o avanço da turma em relação 

ao aprendizado do significado do termo hacker. No primeiro 

grupo focal os alunos comparavam o hacker a um ladrão de 

bancos, e agora entendem que qualquer pessoa que é bom no que 

faz pode ser considerada hacker. Seguindo o grupo focal, o 

orientador fez a próxima pergunta: “Vocês acham que essas 

oficinas motivaram vocês a estudarem computação no futuro?”. 

As respostas foram todas positivas, mas o Aluno 2 foi o único que 

fez um comentário, dizendo “Descobri que é mais legal do que eu 

pensava, é tri estudar essas coisas...”. A próxima pergunta foi 

chave para a identificação de um dos valores éticos dos hackers 

nos alunos. O orientador perguntou: “E se a gente convidasse 

vocês para serem professores nas próximas oficinas, com outros 

alunos, quem de vocês toparia?”. O único que se prontificou a 

ajudar foi o Aluno 5. Ao observar a resposta, o pesquisador 

perguntou, em tom de brincadeira: “Por quê? Você acha que 

professor fica rico?”. A resposta do aluno foi: “Não... porque a 

gente aprende mais e pratica mais as coisas...” Este aluno já havia 

demonstrado na segunda oficina que possui vontade de orientar os 

colegas, e, como dito na descrição da segunda oficina, esta 

vontade está totalmente ligada à ética hacker, nos valores 

“abertura” e “consideração”, onde, respectivamente, são descritas 

as vontades de compartilhar os conhecimentos e ajuda o próximo 

dos hackers. Com a finalização das perguntas, a oficina foi 

encerrada com uma salva de palmas para os alunos. Como resumo 

da última oficina, percebe-se o alcance da primeira categoria de 

análise, pois o Aluno 5 e o Aluno 4 foram capazes de terminar 

suas atividades e ainda aceitar outro desafio, uma forma de criar 

variações para a resolução do problema.  

5. CONCLUSÕES 
A condução desta pesquisa baseou-se em fatos e pesquisas para 

que se fosse possível analisar o comportamento dos alunos 

perante este modelo de aprendizado baseado nos valores hackers e 

no pensamento criativo. Através do método descritivo, foram 

expostas as oficinas realizadas com o intuito de identificar se os 

alunos exibiriam uma ou ambas as categorias de pesquisa 

propostas pelo trabalho, que são: 

• O estudante concluiu sua tarefa, entendeu ela como conclusa, 

sabe como concluiu, e criou variações do resultado.  

• O estudante concluiu sua tarefa, entendeu ela como conclusa, e 

ofereceu ajuda aos colegas que ainda não haviam concluído. 

Durante a execução das oficinas, ficou evidente a presença da 

ética hacker em muitos momentos. Momentos estes que foram 

destacados durante as descrições de cada oficina. Em síntese, os 

valores da ética hacker definidos por Himanem [22] demonstrados 

pelos alunos durante as oficinas foram: Paixão,      Valor Social, 

Atividade, Criatividade, Liberdade e Abertura. O único valor não 

exibido pelos alunos foi “Consideração”, e, a causa provável para 

a ausência deste valor é o fato de as pesquisas terem sido 

conduzidas em um ambiente fechado e controlado, onde nenhum 

dos alunos apresentou problemas ou necessidades externas, onde 

seus colegas pudessem lhe ajudar. Também foi possível observar 

que ao longo da realização das oficinas os alunos conseguiram 

demonstrar o alcance das duas categorias de análise propostas. A 

primeira categoria ficou evidente na primeira e na terceira oficina, 

e segunda categoria foi apresentada na segunda oficina. Ainda que 

necessite de mais experimentos, esta pesquisa aponta para uma 

necessidade de mudança nos métodos utilizados hoje para ensino 

no ensino fundamental, pois ficou evidente que um ambiente de 

acordo com os valores da ética hacker pode potencializar a 

criatividade dos alunos. Um ambiente de aprendizado, para estar 

de acordo com a maioria dos valores da ética hacker, precisa ser 

pensado para proporcionar aos alunos o espaço que precisam para 

exercitar e demonstrar sua criatividade, através da construção do 

pensamento lógico e criativo, e não do método clássico de ensino, 

onde o professor praticamente obriga o aluno a decorar a matéria 

que lhe é apresentada. Ainda que de forma simplória, este 

trabalho foi capaz de reafirmar que existe espaço e demanda para 

inovação na área da educação, e que a ética hacker pode fazer 

parte da discussão de milhares de professores que buscam 

desenvolver metodologias de ensino mais criativos, divertidos e 

conectados com as demandas contemporâneas. Os resultados 

desta pesquisa abrem um imenso campo para pesquisas futuras, 

entretanto, é perceptível que um dos primeiros passos para que a 

ética hacker esteja presente nas salas de aula é capacitar os 

professores para trabalharem com ambientes deste tipo.  
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ABSTRACT 
Educational software has significantly changed how mathematics 

is taught and learned. One of the challenges educators face is 

choosing software that best meets their teaching goals. Therefore, 

we mapped free educational software regarding quantities and 

measures content for mathematics education. The study was 

conducted with teachers at public middle schools. Various 

software options were presented to the teachers who then filled 

out questionnaires on the content focus of the software. Of the 

thirty-three software packages presented to the teachers, 42% 

could contribute to measuring skills and proportional reasoning 

and 30% were appropriate for Numbers and Operations and Space 

and Shape content. Most of the software packages were developed 

for geometry. The teachers found that there were several packages 

that addressed the same content, therefore they could choose the 

best option for the specific technical requirements of their 

laboratories, schools and teaching-learning needs for mathematics 

education. 

RESUMO 
Os software educativos são recursos didáticos que vêm 

provocando importantes mudanças na forma de ensinar e aprender 

matemática. Um dos desafios dos educadores é escolher, dentre 

tantos software, o que atenda aos objetivos de sua prática docente. 

O objetivo deste estudo foi realizar um mapeamento de software 

educativos gratuitos de acordo com os conteúdos de grandezas e 

medidas no ensino de matemática. O estudo foi realizado com 

professores do ensino fundamental II de escolas públicas. Foi feita 

a apresentação das funcionalidades de cada software para os 

professores, os quais preencheram um questionário da relação 

software e conteúdo. Os resultados indicaram que, dos trinta e três 

software apresentados aos professores, 42% podem contribuir 

para a competência métrica e o raciocínio proporcional. Pela 

possibilidade da articulação com os outros blocos temáticos, 30% 

também atendem aos conteúdos de Números e Operações e 

Espaço e Forma. A maioria destes software foi desenvolvida para 

a geometria. Os professores encontram vários software para se 

trabalhar um mesmo conteúdo, ficando a escolha do professor em 

função dos requisitos técnicos do laboratório da escola e dos 

requisitos didático-pedagógicos da educação matemática.  

Keywords 

Matemática, grandezas e medidas, ensino fundamental. 

1. INTRODUCTION  
Measurement is necessary in many daily activities. Given this 

significance, measurements of length, mass, capacity, surface, 

time, temperature, angles and volume should be important topics 

in mathematics curricula.  

The Brazilian national curriculum parameters - PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) [Brasil 1998] stipulate that measurement 

skills should be developed from grades six to nine by creating 

situations that help students construct and broaden concepts of 

measurement. These concepts should be developed by studying 

how various measures are used in daily life and by analyzing 

historical problems that led to the development of these measures. 

Recommended methodologies include solving problems involving 

various measurements and selecting the units of measure and 

equipment needed to achieve required levels of precision.  

Given the PCNs guidelines regarding the teaching of quantities 

and measures in mathematics, all proposed activities should 

employ concrete materials [Angeli and Nogueira 2007; Carminati 

2008; Versa and Sousa 2008] and software [Dullius and Quartieri, 

2010; Sousa 2008; Versa and Sousa 2008]. 

Several software packages have been developed specifically for 

education. However, the difficulty for teachers to easily discover 

and choose among the various options creates a barrier between 

teaching and these educational resources. 

According to Figueira-Sampaio et al. [2012], most teachers 

choose educational software based on the recommendations of 

other teachers. In order to list software options and help teachers 

select viable options for developing the concepts and procedures 

related to measurement and proportions, we mapped free 

educational software based on quantities and measurement 

content.  

2. METHODOLOGY  
We evaluated 33 software packages proposed by Nogueira et al. 

[2013] or mentioned in digital or print format. All software 

packages were free, available for installation and targeted at 6th to 

9th grade mathematics instruction.  

The mathematical content of each software package was identified 

and classified according to PCN categories by 34 public school 

teachers (6th – 9th grade).  The features of each software package 

were demonstrated to the teachers so that they could provide 

evaluations and suggestions from a didactical-mathematical point 

of view. The teachers were provided with forms to record the 

specific math content and educational objectives addressed by 

each software package.  
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RESULTS 
According to the teachers and considering the thematic blocks 

stipulated by the PCNs, 42% of the software could be used to 

teach Quantities and Measurements. Thirty percent of these could 

also be extended to content in the Numbers and Operations and 

Space and Shape thematic blocks. Some of these software 

packages were developed for geometry (e.g. C.a.R – Regua e 

Compasso, GeoGebra, Geonext and Wingeom) (Figure 1). These 

programs can be used to both visualize and construct geometric 

shapes.

 

 

Figure 1. Software mapping by mathematical content. 

 

The teachers identified that GeoGebra, Geonext and Wingeom are 

primarily focused on length measurements. GeoGebra and 

Geonext also included content related to the circle and parts of a 

circle. The teachers determined that GeoGebra in particular was 

appropriate for surface, volume, capacity and mass measurements, 

volumes of rectangular cuboids, areas of planar geometric shapes 

and inscribed regular polygons.  

Rompecabezas Pitagóricos, Shape Calculator, Geometry 2.1 and 

Tangram 32 can be used to work with surface measurements and 

planar geometric shapes. According to the teachers, Tangram 32, 

Geometry 2.1 and Shape Calculator can also be used to work with 

length measurements, areas of circles and areas of inscribed 

regular polygons. Geometry 2.1 and Shape Calculator could 

potentially be used for volume, volume measurements and 

rectangular cuboids. Finally, Shape Calculator could also be used 

to work with measurements of capacity and mass.  

Our results showed that C.a.R - Régua e Compasso and MathGV 

were the software packages that least contributed to the 

development of measurement and proportion skills. The teachers 

indicated that C.a.R - Régua e Compasso could be used to work 

with length measurements and MathGV could be used with areas 

of planar geometric shapes.  

Nineteen teachers indicated that the Teorema de Pitagoras 

package could be used in math education, but only 16% of these 

teachers thought the software was an appropriate didactic resource 

for the Quantities and Measures block. Similarly, eighteen and 

twenty-eight teachers identified the Triangulo and Poly packages, 

respectively, as appropriate for math education, while 56% and 

18% of these teachers classified the software as useful for 

quantities. 

These three software packages could be used to explore surface 
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measurements and areas of planar geometric shapes, whereas 

Teorema de Pitagoras and Triangulo could be used for length 

measurements.   

The Teorema de Pitagoras package can also be used with 

measurements of capacity and areas of inscribed regular polygons. 

Poly targets planar shapes of three-dimensional figures and 

therefore could also be used to work with surface measurements 

by only considering the two-dimensional faces of the solids.  This 

software could also be used to work with ideas related to the 

space occupied by geometric solids and volume.  

Elementary students have obvious difficulties in understanding 

the concept of the area of planar shapes [Lamas et al. 2007]. 

Common problems with measurements include choosing 

inappropriate units of measure and solving problems with 

erroneous and unreal data [Huertas 2009]. Specifically, students 

frequently confuse perimeter and area when determining the area 

of a surface [Huertas 2009, Henriques 2013]. Several factors 

contribute to this problem including using only standard shapes, 

not understanding the relationship between the perimeter and area 

of the same shape, not transforming figures to show preservation 

or modification of area and perimeter [D’Amore and Fandiño 

Pinilla 2006]. Another difficulty arises from only determining  

surface area by using formulas that consider only the sides of the 

geometric shapes [Brito et al. 2009]. 

Some of the software packages that were identified for surface 

calculations (Figure 1) also have functions that could be used to 

correct this misconception between area and perimeter.  

For example, GeoGebra allows teachers to develop activities that 

explore the relationship between the area and perimeter of the 

same shape. To accomplish this, students first need to construct 

geometric shapes.  To obtain the perimeter and area of the shape, 

the students need only select desired options and click inside the 

polygon to visualize the calculation. Kusiak et al.  [2012] 

proposed educational activities where elementary students 

constructed various geometric shapes and then calculated their 

perimeter and area.  Constructing and manipulating shapes 

sparked student interest in understanding the relevant concepts of 

quantity.  

Given that formulas are commonly used to teach measurements of 

quantity [Machin et al. 2003], Shape Calculator and Geometry 

2.1 can be used to teach students how to use algebraic expressions 

to calculate the areas of planar shapes.  

The interface of this software shows an algebraic expression and a 

related geometric shape. The ability to visualize shapes in 

conjunction with associated expressions and calculations can help 

students better understand the targeted concepts of quantity. After 

clicking on a desired option, students are presented with blank 

text boxes where values can be inserted to calculate volume, 

surface area and perimeter.  

While working with calculations of the perimeter and area of 

planar geometric shapes and the volume and surface area of 

geometric solids (Figures 2 and 3), software packages allow 

teachers to create educational activities that require students to 

simultaneously use other software or educational resources to 

determine the necessary measurements for each calculation or 

geometric shape. These software packages allow navigation 

through various open windows during the same activity to help 

students compare calculations or use values from one window to 

another.  

Geometry is an important part of the mathematics curriculum and 

contributes to learning numbers and measures [Brasil 1998]. The 

Pythagorean Theorem is taught in geometry classes [Pais 2006] 

and frequently demonstrated by comparing the areas of planar 

shapes [Gandulfo et al. 2007; Ribas and Mathias 2012]. This 

approach allows teachers to work with various concepts within the 

same activity.  

 

Figure 2. Shape Calculator interface. 

 

Figure 3. Geometry 2.1 interface. 

The Teorema de Pitagoras software was developed to teach the 

Pythagorean Theorem and provides exercises at various difficulty 

levels.  These exercises allow students to assess their knowledge 

and teachers to discuss the theorem and related concepts. 

Concepts of area and perimeter also appear in the software.  

Students have trouble calculating the surface area of irregular 

shapes or shapes that are not composed of right angles [Huertas 

2009]. One solution is to decompose these irregular shapes into 

parts that are regular and whose surface areas can be more easily 

calculated and then summed to find the total surface area [Brasil 

1998; Scartazzini et al. 2005].  

According to the teachers, only GeoGebra adequately allowed 

students to calculate areas of irregular shapes and build irregular 

polygons with a specified number of sides. GeoGebra has been 

used in investigative activities [Machado 2011; Gomez 2013] to 

calculate the surface area of irregular shapes by decomposing 

triangles into quadrilaterals. 

The concept of the unit of measure can be developed by starting 

with qualitative measurements where simple comparisons lead to 

measurements with non-decimal units (objects) so that students 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

461

learn systemization [Pontes 1996]. Understanding area and 

volume can be developed by decomposition or equivalent shapes 

[Machín et al. 2003]. 

Building geometric shapes with Tangram puzzle pieces allows 

students to explore equivalence and decomposition, which in turn 

helps the students in activities involving area. These individual 

pieces can be used as different units of measure [Breda et al. 

2011]. The Tangram 32 software is a virtual representation of 

traditional Tangrams (Figure 4) - a game that challenges players 

to position seven pieces to form specific shapes. Players are 

rewarded for minimizing how many times pieces are rotated or 

moved.  

Volume and volume calculations can be explored by unfolding 

solids into planar shapes [Carminati, 2008; Rocha and Silva 

2012]. Poly provides a simple interface, a collection of polyhedra 

and the ability to explore solids by rotating, moving and unfolding 

(Figure 5). According to Sousa (2008), this software focusses on 

steady, gradual learning with clear, objective approaches that 

promote learning. Nicolini et al. [2011] believes that the concept 

of volume is constructed by analyzing and making deductions 

while manipulating objects.  

 

Figure 4. Tangram 32 interface. 

 

Figure 5. Poly interface. 

The teachers identified five software packages that could be used 

to study polygons inscribed in circles (Figure 1). Relationships 

between measurements can be established by measuring the sides 

and apothem of the polygon and the radius of the circle. Among 

14 teachers, 57% would use GeoGebra to explore this content.  

To create a container with the minimum amount of material and 

combining trigonometry, spatial geometry and other mathematical 

concepts, Marim and Barbosa [2010] used GeoGebra to calculate 

the necessary measurements of triangular and quadrangular 

polygons inscribed within the same circle. Measurements were 

made to determine the best container based on the calculated 

measures.  

GeoGebra was also used by Fernandes and Viseu [2011] to 

investigate the area of squares inscribed and circumscribed on the 

same circle. The activity allowed the students to discover for 

themselves that the more sides the inscribed polygon had; the 

closer its area was to that of the circle.  

3. FINAL CONSIDERATIONS 
Rapid technological development means that dynamic and 

interactive resources are becoming more common in classrooms to 

assist traditional methods of teaching and learning. 

Software interfaces and student-computer interaction vary from 

simple to more complex. Teachers encounter games, practical 

exercises and applications. The software can be used as an 

educational resource to complement classroom content or to 

introduce mathematical concepts and procedures in the computer 

lab. 

There are many free educational software packages to use in 

mathematics education. Teachers are faced with choosing the best 

software among these various options given their teaching and 

educational needs and the technical requirements of their 

laboratories. 
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RESUMO 
This paper presents the requirements for interaction that are 

important to be considered in the development of new 

assistive/inclusive software designed to users with intellectual 

disabilities, covering the main aspects related to interaction 

design, usability, accessibility, universal design, semiotic 

engineering and communicability. The surveys were conducted in 

order to support the development of a requirements document to 

elucidate ways to build computational tools for this class of 

individuals. It is important to emphasize that this is not the search 

for specific solutions for this user profile, which discriminate this 

subject; rather, the project aims to provide grants for the 

development of systems that promote access to knowledge these 

individuals via digital technology, using the principles of Design 

for All in its epistemological foundations. 

ABSTRACT 
This paper presents the requirements for interaction that are 

important to be considered in the development of new 

assistive/inclusive software designed to users with intellectual 

disabilities, covering the main aspects related to interaction 

design, usability, accessibility, universal design, semiotic 

engineering and communicability. The surveys were conducted in 

order to support the development of a requirements document to 

elucidate ways to build computational tools for this class of 

individuals. It is important to emphasize that this is not the search 

for specific solutions for this user profile, which discriminate this 

subject; rather, the project aims to provide grants for the 

development of systems that promote access to knowledge these 

individuals via digital technology, using the principles of Design 

for All in its epistemological foundations. 

Categories and Subject Descriptors 

H.5 Information Interfaces and Presentation/ H.5.2 User 

Interfaces/ User-centered-design 

Palavras-Chaves 
Requirements Interaction, Inclusive Software, Intellectual 

Disabilities. 

 

1. INTRODUÇÃO 
A diversidade de cenários de uso considerando usuários, 

dispositivos de interação e ambientes leva à necessidade de 

sistemas que possam se adequar a requisitos de interação 

diferentes, colaborando, assim, para a inclusão [1]. Este cenário 

constitui uma necessidade quanto ao uso de novas técnicas que 

permitam auxiliar profissionais a focarem em aspectos de 

interação desde as fases iniciais do processo de desenvolvimento 

com vistas a concepção de soluções computacionais inclusivas.  

Nesse sentido, a área de Interação Humano-Computador (IHC) 

agrega expressivas contribuições por introduzir a perspectiva da 

centralidade humana no projeto de sistemas. Acresce que, além de 

fornecer subsídios para a otimização da qualidade da interação, a 

área também vislumbra o desenvolvimento explícito de 

abordagens que resolvam questões desafiadoras da sociedade em 

que se situam tais sistemas. 

Dentre as questões que são foco de pesquisas na área de 

computação destaca-se o desafio 4, apontado pela Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC) [26], que assinala a necessidade 

de estender os sistemas computacionais ao cidadão comum, em 

sua diversidade, respeitando suas diferenças [2]. Entende-se que as 

possibilidades engendradas pelo avanço da computação e da 

tecnologia da informação precisam e podem ser estendidas além 

da base de usuários tradicionais para serem acessíveis a pessoas 

que, até agora, não têm acesso a essas tecnologias. 

Muito embora se registe uma significativa evolução no estudo, 

desenvolvimento e divulgação de ferramentas propiciadoras à 

melhoria da acessibilidade para pessoas com deficiência, ainda há 

segmentos da população, e em particular as pessoas com 

Deficiência Intelectual (DI), para os quais ainda não se encontra 

com facilidade linhas de orientação e exemplos de boas práticas 

[23]. A literatura referente ao uso da tecnologia assistiva para os 

DIs ainda é limitada, pois as pesquisas nessa área geralmente estão 

focadas no treinamento de habilidades da vida diária, na 

reabilitação cognitiva ou no desenvolvimento de habilidades 

sociais [28]. 

Nesta perspectiva enquadra-se este trabalho que tem como 

objetivo o levantamento de requisitos de interação e o 

apontamento de possíveis soluções de design de acordo com os 

princípios do Design Universal, visando elucidar caminhos para 

construção de ferramentas computacionais para DI. É importante 

salientar que não se trata da busca de soluções específicas para 

esse perfil de usuário, que discriminam esse sujeito; ao contrário, 

o projeto visa prover subsídios para o desenvolvimento de 

sistemas que promovam o acesso desses indivíduos ao 
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conhecimento via tecnologia digital, utilizando os princípios do 

design para todos em suas bases epistemológicas. 

Uma descrição mais detalhada do documento de requisitos é 

apresentada nas seções subsequentes. Inicialmente são 

apresentados os princípios que nortearam a concepção do 

documento de requisitos, envolvendo conceitos relacionados a 

área de IHC e às especificidades dos DI, bem como uma sucinta 

descrição de alguns trabalhos relacionados ao contexto desta 

pesquisa. Também são apresentados alguns requisitos e diretivas 

de interação oriundos de pesquisas realizadas por diferentes 

autores que direcionam suas discussões ao tema inclusão da 

pessoa com deficiência. Tais pesquisas subsidiaram a concepção 

do documento de requisitos proposto e apresentado nas próximas 

seções. Por fim, são destacadas algumas barreiras ainda existentes 

relacionadas a questões de acessibilidade e usabilidade para 

pessoas com deficiência intelectual e algumas considerações 

finais.   

2. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO TIC-DI 
O estudo da IHC torna-se tão necessária, pois abrange conceitos 

das mais diversas áreas do conhecimento na elaboração de teorias 

sobre o processo de interação entre pessoas e computadores, 

principalmente para garantir a acessibilidade das pessoas com 

deficiências (PD).  Desta forma, ao focar o computador como 

ferramenta de ajuda para as PDs é preciso diferenciar as duas 

dimensões que envolvem a TI, ou seja, o hardware e o software 

que irão coordenar a IHC. Os estudos e pesquisas realizados nesta 

área devem ter como proposta prever antecipadamente se os 

sistemas a serem desenvolvidos satisfazem as necessidades de 

usabilidade, aplicabilidade e comunicabilidade dos usuários. 

Outrossim, é pertinente mencionar tais critérios de estudo e 

construção de sistemas por revelarem possibilidades valiosas de 

abertura, flexibilidade e adaptabilidade dos recursos informáticos 

às pessoas com deficiências [15].  

A saber, a investigação proposta neste trabalho objetiva uma 

análise das questões que envolvem IHC e o Design de Interação, 

pelas categorias da acessibilidade, usabilidade e comunicabilidade 

para usuários com necessidades especiais, especificamente 

contemplando às especificidades das pessoas com deficiência 

intelectual, pois concorda-se que “democratizar o acesso aos 

ambientes virtuais, oferecendo interfaces que respeitam a 

acessibilidade, usabilidade e comunicabilidade é uma ação que 

reflete benefício a todos” [27]. 

De acordo com os ditames do W3C [32] um dos principais 

processos a serem avaliados durante a construção de um software 

é a interação  entre o humano e o software. Concebida a partir de 

uma teoria multidisciplinar que relaciona a ciência da computação, 

artes, design, ergonomia, psicologia, sociologia, semiótica, 

linguística, e áreas afins, a interação é o processo de comunicação 

entre pessoas e sistemas interativos, usado para facilitar o 

entendimento e uso dos sistemas por parte dos seus usuários [22].  

Nesta perspectiva, as habilidades dos usuários têm sido foco de 

estudos por alguns pesquisadores, que direcionam esforços no 

sentido de conceber técnicas, modelos e metodologias que 

contribuam para a concepção de sistemas com interfaces 

amigáveis ao usuário. É possível encontrar na literatura trabalhos a 

respeito do design para classes específicas de usuários [19], como: 

pessoas com deficiência, incluindo cegos e surdos [1, 6, 8, 9]; 

analfabetas, com baixo letramento ou sem  compreensão do 

conteúdo [2, 17];  usuários inexperientes no uso de tecnologias [7, 

31]; idosos [16, 25], entre outros. No entanto, mesmo 

considerando as classes de usuários individualmente, problemas 

no design ainda persistem. Por exemplo, no caso de pessoas com 

deficiência, o que se percebe é que apenas o uso de tecnologias 

assistivas e a aderência às recomendações de acessibilidade 

encontradas na literatura não são suficientes para a interação 

eficaz desses usuários [19]. Estudos recentes [3, 18] mostram a 

necessidade de se trazer essas pessoas para o processo de design 

para entender suas necessidades e projetar com e para elas.  

Neste sentido, busca-se neste trabalho apresentar requisitos que 

contemplem o design de interação, incluindo software e hardware. 

Dentro do design de interação é contemplado o estudo das 

características para que ocorra a usabilidade e a acessibilidade 

juntamente com o desenho universal e a comunicabilidade atrelada 

a engenharia semiótica.  

3. REQUISITOS E DIRETIVAS DE 
INTERAÇÃO PARA USUÁRIOS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
Na modelagem de interfaces, existem duas fases do seu 

desenvolvimento que são imprescindíveis para um projeto, que 

são: a sua especificação e o seu protótipo, considerando essas duas 

fases como se fossem a análise de seus requisitos em teoria e a 

aplicação dessa teoria na prática. Isto abrange dois princípios da 

Engenharia Semiótica: que o projetor de interfaces vise tanto à 

funcionalidade de um sistema quanto o modelo de interação que 

ele oferece ao usuário [21]. 

Neste sentido, foi criado um documento de requisitos que 

especifica quais os elementos e as condições que devem estar 

presentes em um software voltado para usuários com deficiência 

intelectual. Para isso, buscou-se na vertente teórica subsídios para 

o entendimento sobre as possíveis formas de interação da pessoa 

com DI com o computador, e os requisitos que devem estar 

presentes em uma interface para esse público.  

Neste estudo compilou-se diretivas de outros pesquisadores. 

Seguindo este modelo buscou-se relacionar os requisitos de acordo 

com seus respectivos autores, definindo assim quais os aspectos 

relevantes para garantir a acessibilidade e a interação dos 

Deficientes Intelectuais. Dos artigos pesquisados para compor a 

vertente teórica deste trabalho foram selecionados 10 deles que 

apontam em suas pesquisas requisitos de interação voltados para 

deficientes intelectuais. Tais requisitos foram compilados e são 

apresentados, resumidamente, na Tabela 3.  

Tabela 3. Recomendações de projeto para usuários com 
deficiências cognitivas e intelectuais. 

Recomendações 
Autor: Brasil [4] 

Privilegiar 

Fontes como Verdana, Arial e Helvética; 

tamanho de letra entre os 16 e 32 pontos; 

espaçamento de 1.5 ou duplo; fontes espaçadas; 

respeitar o ritmo e interesse dos usuários; 

associar palavras do seu dia-a-dia para facilitar 

o aprendizado do usuário 

Evitar 

Linhas de texto acima de 70 caracteres; colocar 

textos sobre imagens ou fundo desenhado; 

procedimentos supérfluos e ativar os eficazes; 

Autor: Rocha [23] 

Privilegiar Ajudas de áudio principalmente para aqueles 
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não sabem ler ou escrever; imagens intuitivas 

ao invés de texto animado; menu de navegação 

de imagens ao invés de menu de navegação de 

texto; menus em destaque na página de forma a 

se distinguirem do corpo da página, para 

evidenciar a funcionalidade do menu sugere-se 

na posição de topo na horizontal; presença de 

imagens intuitivas no menu de navegação. 

Evitar 

Menus animados não captam a atenção dos 

sujeitos, pelo contrário, dispersam-na; Imagens 

que causem dispersão da atenção 

Autor: Harrysson et al. [14] 

Privilegiar 

Gráficos e imagens; design auto instrucional; 

permitir a personalização e adaptação; facilitar 

a possibilidade de retorno; combinação entre 

ilustrações gráficas e palavras ilustrativas 

curtas; posicionar a informação importante no 

meio do ecrã; uso de ferramentas que são 

familiares ao utilizador; o texto deve ser de 

fácil compreensão devido às deficiências na 

capacidade de leitura. 

Evitar 

Representação de mais de 10 a 15 itens; seleção 

a partir de uma pequena quantidade de texto; 

procurar somente colocar a partir de uma 

grande quantidade de texto. 

Autor: Roh [24] 

Privilegiar 

Fornecer um resumo no final de cada lição; 

fornecer instruções claras e precisas; fornecer 

notas antes do tempo de agir; manter e estrutura 

do layout simples e clara; minimizar o nº de 

janelas que devem ser abertas; proporcionar 

adequadamente páginas, títulos, e subtítulos; 

garantir o contraste entre o texto e a cor de 

fundo; 

Evitar 
Evitar texto gráfico quanto possível; fornecer 

informação desnecessária; 

Autor: Carey [5]  

Privilegiar 

Tornar mais fácil a introdução de comandos e 

endereços; melhorar a interação com o 

utilizador; facilitar a correta utilização da 

ferramenta por parte do utilizador de modo a 

este não cometer erros;  incluir “a Predição de 

Palavras, Entrada e Saída de Voz; acelerar a 

velocidade das ligações. 

Autor: Freeman [11] 

Privilegiar 

Uso de pistas de recuperação de memória 

(imagens ou ícones combinados com pistas 

verbais); 

Evitar 

Linguagem complexa, abstrata ou metafórica; 

forçar os utilizadores a fazer escolhas 

simultâneas; reduzir o número de escolhas 

numa página; dificuldade no uso do scrolling; 

dificuldade de reconhecer hiperlinks. 

Autor: Friedman e Bryen [2007] 

Evitar 

Dificuldade de reconhecer hiperlinks; 

dificuldade no uso do scrolling; dificuldade no 

retorno para a página inicial de um site; 

dificuldade na compreensão das instruções de 

leitura; dificuldade na compreensão de se 

encontrarem num ambiente Web. 

Autor: Figueiredo [10] 

Privilegiar Ajudas animadas (help); ícones; textos 

pequenos; animações; filmes; uso de periféricos 

como mouse e teclado 

Evitar 

Textos muito longos para ajuda (help); gírias; 

palavras pouco utilizadas; expressões 

 

Autor: Sonza [27] 

Evitar 

Ausência de alternativas para permitir o 

recebimento de informações: de texto 

alternativo que pode ser convertido em áudio, 

de imagens suplementares, ou de legendas para 

áudio; elementos visuais ou em áudio que não 

podem ser facilmente desligados; falta de 

clareza e consistência na organização das 

páginas; utilização de linguagem complexa sem 

necessidade; páginas com tamanhos de fonte 

absoluta, que não podem ser redimensionadas 

facilmente; 

Autor: Ohira [20] 

Privilegiar 

Interação por comando de voz, uso de legendas, 

atalhos; apresentar a informação utilizando-se 

de mais de um canal de comunicação; 

descrições claras, concisas do produto; 

instruções passo a passo, usar sentenças 

afirmativas; em casos de cadastro de senhas por 

usar comando de voz, por exemplo; alternativa 

que provenha privacidade e segurança, como a 

biometria; permitir configurar velocidades, 

fontes, tamanhos de tela; configuração de 

atalhos no teclado; tamanhos grandes de botões; 

alternativa textual para controles, objetos, 

ícones, imagens da interface; feedback 

apropriado para informar o usuário sobre as 

tarefas; inibir a necessidade de ações 

simultâneas; apresentar as informações 

principais com acesso facilitado; alertas para 

saídas visuais e impressas; distanciar funções 

parecidas que possam confundir o usuário; 

dicas sonoras e visuais auxiliam no alerta a 

deficientes cognitivos com baixa concentração; 

alertas visuais e sonoras para interrupção de 

ação; mensagens de proibição de acesso à 

funções ou ocultá-las do usuário; informações 

textuais devem seguir o padrão do sistema 

operacional; navegação por teclado com ordem 

consistente, da direita para esquerda e de cima 

para baixo. 

Evitar 

Relacionar informações a condições temporais, 

pois o DI é prejudicado, pois tem dificuldades 

para compreensão de informações; o uso da 

aplicação não deve alterar configurações do 

sistema operacional, evitando que usuários com 

deficiências sejam prejudicados por mudanças 

de fontes ou desabilitação de dispositivos;; o 

uso do mouse e teclado não deve causar efeitos 

secundários inesperados; ações repetitivas,  

evitando déficit de atenção. 

Os requisitos selecionados, de acordo com as premissas apontadas 

pelos diferentes pesquisadores, foram enquadrados em 7 

categorias, em consonância com os princípios do Design Universal 

[30]. Tais requisitos formam a base para a concepção do 

documento proposto.  
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4. RESULTADOS  
Para a concepção do documento de requisitos, intitulado TIC-DI 

(Tecnologia da Informação e Comunicação para Deficientes 

Intelectuais) utilizou-se a norma IEE 830, que define as 

Especificações de Exigências de Software (EES) [13].  Segundo 

essa norma o documento de requisitos deve contemplar uma seção 

introdutória (seção 1) que provê uma visão geral sobre o 

documento, incluindo propósito, âmbito, definições, acrônimos e 

abreviaturas, referências e organização; uma seção de descrição 

geral (seção 2) que descreve os fatores gerais que afetam o 

produto e as suas exigências; e uma seção de requisitos específicos 
(seção 3) que descreve os requisitos funcionais e não funcionais 

do sistema.  

Os requisitos Funcionais são aqueles que correspondem à listagem 

de todas as coisas que o sistema deve fazer. Já, os requisitos não 

funcionais são restrições sobre como o sistema deve realizar seus 

requisitos funcionais. No documento proposto, os requisitos 

funcionais e funcionais estão na mesma sessão, separados de 

acordo com os princípios de Design Universal, diferenciados pela 

sua nomenclatura.   

Na descrição geral do documento encontram-se os requisitos 

agrupados em interface de usuário, hardware, software, 

comunicação e funções do produto. Os principais requisitos 

relacionados à interface de usuário e contemplados no documento 

proposto são:  

• Fontes: Devem ser utilizadas fontes com fácil reconhecimento 

de caracteres como Verdana, Arial e Helvética; espaçamento entre 

linhas 1,5, ou duplo; textos pequenos evitando linhas de texto 

acima de 70 caracteres; texto em caixa alta, não cursivo; evitar 

colocar textos sobre imagens ou fundo desenhado. 
• Botões e Ícones: Tamanhos grandes de botões facilitam o 

“clique”; usar pistas de recuperação de memória; tornar os 

elementos mais usados, mais acessíveis; evitar o uso de hiperlinks; 

distanciar funções parecidas que possam confundir o usuário, 

como salvar e cancelar.  

• Tela: Posicionar a informação importante no meio do ecrã; 

evitar representação de mais de 10 a 15 itens. 

• Menu: Contemplar menu de navegação de imagens ao invés de 

menu de navegação de texto; deixar os menus em destaque na 

página (sugere-se na posição de topo na horizontal).  

• Imagens: Utilizar imagens pois, imagens facilitam a 

compreensão e o interesse na tarefa; evitar imagens animadas.  

• Mouse: Desativar o uso do uso do scrolling; prover informações 

de localização do cursor. 

• Sons: Interação por comando de voz; uso de legendas 

descritivas em Figuras, Gráficos e demais componentes; prover 

mensagens sonoras e dicas visuais ou táteis de erros cometidos. 

Tais requisitos foram relacionados aos princípios do design 

universal listados a seguir e estão dispostos no documento de 

requisitos conforme apresentado nas Tabelas 4 a 10. 

Tabela 4 . Definição dos requisitos Uso Equitativo ou 
Igualdade no Uso (UEQ) 

Id Tipo Definição Prioridade 

[NF/01] 

UEQ.NF.USA 

Requisito de 

Usabilidade 

Prover formato e 

ritmo adaptados de 

informações 

Importante 

[NF/02] 

UEQ. NF.USA 

Requisito de 

Usabilidade 

Prover 

apresentações 

redundantes em 

diferentes formatos 

de informações 

essenciais 

Desejável 

[RF/01] 
UEQ.RF 

 

É importante 

apresentar a 

informação 

utilizando-se de 

mais de um canal de 

comunicação, meio 

de transmitir a 

informação entre o 

emissor e o receptor. 

Importante 

[NF/03] 

UEQ. NF.USA 

Requisito de 

Usabilidade 

Maximizar o 

número de pessoas 

que podem acessar a 

documentação 

Desejável 

 Tabela 5. Definição dos requisitos Flexibilidade de Uso (FU) 

Id Tipo Definição Prioridade 

[RF/03] FU.RF 

 

Não relacionar 

informações a 

condições temporais, 

em casos de uso, 

permitir que sejam 

configuráveis, pois o 

deficiente intelectual é 

prejudicado, pois tem 

dificuldades para 

compreensão de 

informações. 

  Importante    

[RF/04] FU.RF 

 

Prover configurações 

conforme as 

necessidades do 

usuário (Ex. permitir 

configurar fontes) 

Importante 

[NF/05] FU.NF.USA 

Requisito de 

Usabilidade 

Prover escolhas para 

métodos de interação e 

uso, oferecer 

alternativas de 

interação via 

comandos de voz 

Importante 

[NF/06] FU. NF.USA 

Requisito de 

Usabilidade 

Prover acesso 

ambidestro. 

 
Desejável 

[NF/07] FU. NF.USA 

Requisito de 

Usabilidade 

Permitir configuração 

de atalhos no teclado Importante 

 Tabela 6. Definição dos requisitos Pouco Esforço Físico (EF) 

Id Tipo Definição Prioridade 

[NF/12] FU. 

NF.FUSO 

Requisito de 

Facilidade de 

uso 

Prover uso de 

dispositivos 

independentes e de fácil 

detecção, reduzindo 

assim o esforço 

cognitivo para instalação 

Desejável 

[RF/06] FU.RF 

 

Minimizar ações 

repetitivas: evita déficit 

de atenção 

Importante 
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Tabela 7. Definição dos requisitos Tamanho e Espaço 
Adequados (TEA) 

Id Tipo Definição Prioridade 

[RF/10] TEA.RF 

 

Posicionar a informação 

importante no meio do 

ecrã 

Importante 

[RF/11] TEA.RF 

 
Evitar Representação de 

mais de 10 a 15 itens Importante 

 Tabela 8. Definição dos requisitos Informação Perceptível, 
Acessível e Segura (IPAS) 

Id Tipo Definição Prioridade 

[RF/20] IPAS.RF 

 

Devem ser utilizadas 

fontes com fácil 

reconhecimento de 

caracteres, como por 

exemplo, Verdana, Arial 

e Helvética; 

Essencial  

[RF/21] IPAS.RF Usar tamanho de letra 

entre os 16 e 32 pontos. 
Importante 

Tabela 9. Definição dos requisitos Uso Simples e Intuitivo 
(USI) 

Id Tipo Definição Prioridade 

[NF/18] USI. NF.USA 

Requisito de 

Facilidade de 

uso 

Nomear rótulos, 

controles e objetos, 

quando possível, com 

nomes que façam 

sentidos caso lidos fora 

do contexto 

Desejável  

 

[RF/27] USI.RF Prover feedback 

apropriado para 

informar o usuário 

sobre as tarefas, 

orientações sobre como 

proceder para dar 

continuidade a tarefa. 

Importante 

[NF/27] USI. NF.USA 

Requisito de 

usabilidade  

Evitar o uso de 

Hiperlinks, pois 

demonstra-se 

dificuldade de 

reconhecer hiperlinks. 

Desejável 

Tabela 10. Definição dos requisitos Tolerância a Erros (TE) 

Id Tipo Definição Prioridade 

[RF/34] TE.RF 

 

Eliminar ou isolar 

possíveis elementos 

causadores de erros; 

Distanciar funções 

parecidas que possam 

confundir o usuário, 

como salvar e cancelar 

Importante 

 

[RF/35] TE.RF 

 

 

Apresentar mensagens de 

proibição de acesso à 

funções ou ocultá-las do 

usuário. 

Importante 

Cabe destacar que os requisitos apresentados constituem-se em 

exemplos para o entendimento do documento. A descrição 

completa de todos os requisitos levantados nesta pesquisa pode ser 

obtida em [29].  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Muito tem se falado em termos de inclusão, entretanto a maioria 

das crianças e jovens Portadores de Deficiência Intelectual se 

veem desprovidos de softwares adaptados que contemplem suas 

limitações e capacidades. Apesar dos esforços de muitas 

instituições, tanto comerciais quanto educacionais, para 

desenvolverem novos softwares, a área da educação especial ainda 

apresenta algumas carências no que diz respeito à exploração do 

computador como recurso inclusivo.  

Diversas pesquisas tem se direcionado ao processo de 

desenvolvimento de sistemas computacionais, mais 

especificamente no sentido de criar e/ou adaptar recursos 

computacionais para Deficientes Visuais, como leitores de telas e 

sintetizadores de voz,  ou para Deficientes auditivos, como 

softwares em libras, ou hardware e softwares adaptados para 

acessibilidade de deficientes físicos, mas para Deficientes 

Intelectuais, apesar de serem apontados por diversos 

pesquisadores os inúmeros benefícios que a tecnologia pode 

oferecer a esses indivíduos, ainda existe uma grande carência no 

desenvolvimento de softwares inclusivos para esses usuários.  

A partir do desenvolvimento deste trabalho identificou-se, a partir 

de guias e diretrizes para usabilidade e acessibilidade de software, 

uma relação dos principais requisitos para o desenvolvimento de 

recursos computacionais para que estes estejam ao alcance dos 

DIs. Referenciado como TIC-DI, o documento de requisitos, 

resultante deste trabalho, contempla um conjunto de requisitos de 

interação para o desenvolvimento de softwares inclusivos 

destinados Deficientes Intelectuais. A partir dele será possível 

buscar soluções de design que apoiem a extensão dos sistemas 

computacionais, permitindo que esses sistemas, de fato, propiciem 

o acesso participativo e universal ao conhecimento.  

Neste contexto, o documento de requisitos se estabelece como um 

modelo de referencia a construção de sistemas computacionais que 

sirvam de apoio para as pessoas com Deficiência Intelectual, 

promovendo assim uma melhoria em sua na qualidade de vida, tão 

necessitado de medidas sociais e tecnológicas para promoção de 

sua cidadania. O documento de requisitos - TIC-DI, também 

poderá ser adaptado e servir de aporte ao desenvolvimento de 

softwares para outros usuários, como crianças com dificuldade de 

aprendizado, idosos com dificuldade de acesso ao computador, 

assim como pessoas que possuem outras deficiências.  
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ABSTRACT 
This paper presents the Mobile Universe project, a didactic-

pedagogic resource for FOSS specially developed for use on 

mobile devices (smartphones and tablets) that aims to bring 

students from elementary and high school notions of Astronomy 

and contribute to the transfer of knowledge produced by the field 

of astronomy for the new digital technologies. Besides the 

intuitive graphical user interface and attractive design, the Mobile 

Universe presents conceptual notions about some of the main 

components of the Solar System, Milky Way, satellites and 

galaxies, interactive activities and adds a moving collaborative 

encyclopedia- Mobile Wikiverso that allows students the insertion 

of new entries related to the field of astronomy and thus 

contribute to the dissemination and sharing of knowledge, at any 

time and in any location where they are connected, favoring the 

mobile learning. 

RESUMO 
Este artigo apresenta o projeto Universo Móvel, um recurso 

didático-pedagógico em software livre desenvolvido 

especialmente para o uso em dispositivos móveis (tablets e 

smartphones) que tem por objetivo aproximar estudantes do 

Ensino Fundamental e Médio das noções de Astronomia e 

contribuir na transposição dos conhecimentos produzidos pelo 

campo da Astronomia para as novas tecnologias digitais. Além da 

interface gráfica intuitiva e do design atraente, o Universo Móvel 

apresenta noções conceituais sobre alguns dos principais 

componentes do Sistema Solar, Via Láctea, Satélites e as 

Galáxias, atividades interativas e ainda agrega uma enciclopédia 

colaborativa móvel – a Wikiverso Móvel que permite aos 

estudantes a inserção de novos verbetes relacionados ao campo da 

Astronomia e assim contribuírem para a disseminação e 

compartilhamento do conhecimento, em qualquer momento e em 

qualquer local onde estes estiverem conectados, favorecendo a 

aprendizagem móvel. 

Keywords 
Mobile Learning; FOSS Education Apps; Astronomy Education 

Palavras Chaves 

Aprendizagem Móvel; Aplicativos Educacionais Livres; Ensino. 

1. INTRODUÇÃO 
O desejo e a curiosidade em saber de onde viemos ou sobre o que 

há além do nosso planeta, sempre fascinaram os seres humanos 

convertendo-se em objeto de estudo para o desenvolvimento da 

filosofia, das religiões, da poesia e da própria ciência. Observar o 

céu e anotar os movimentos das estrelas e dos planetas é uma 

prática milenar e que prevalece na cultura contemporânea. 

A astronomia tornou-se uma das mais importantes áreas do 

conhecimento e suas indagações, sobre suas origens e sobre o 

Universo geram inúmeros estudos e novas descobertas, uma área 

que se caracteriza pela inovação, pois a cada dia surgem novas 

teorias, questionam-se as vigentes, descobrem-se novos planetas, 

estrelas, galáxias, etc. E consolidou-se como uma área integrante 

das ciências naturais que desenvolve grande fascínio e habilidades 

como: observação, classificação, registro e tomada de dados, 

análise, síntese e aplicação. 

Para o desenvolvimento destas habilidades o uso das tecnologias 

digitais torna-se imprescindível, por nos transportar a lugares que 

de outras formas não poderíamos ir. No Brasil, alguns programas 

governamentais como o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional – ProInfo Integrado (criadores do projeto Um 

Computador por Aluno e Tablet Educacional para professores do 

Ensino Médio) têm buscado promover o uso didático-pedagógico 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano 

escolar, articulando à distribuição dos equipamentos tecnológicos 

nas escolas, aliado à oferta de conteúdos e recursos multimídia e 

digitais. 

Com os dispositivos móveis chegando às escolas brasileiras, seja 

através de programas governamentais, pelos próprios alunos ou 

até mesmo por solicitação de algumas escolas (na lista de 

materiais escolares) as pesquisas, estudos e discussões sobre as 

possibilidades educacionais destas ferramentas se renovam, pois a 

aprendizagem mediada pelas tecnologias móveis proporcionam 

um espaço de convergência da Internet com as telecomunicações, 

criando uma ampla rede de comunicação e de oportunidades de 

aprendizagem, considerando a sala de aula e todo o espaço fora 

desta, como possíveis para ensinar e aprender. 

Este artigo apresenta o projeto Universo Móvel, um recurso 

didático-pedagógico em software livre, desenvolvido 

especialmente para o uso em dispositivos móveis (tablets e 

smartphones) que tem por objetivo aproximar estudantes do 

Ensino Fundamental e Médio dos conhecimentos produzidos no 

campo da Astronomia com o uso das tecnologias digitais móveis. 
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2. TECNOLOGIAS MÓVEIS NA ESCOLA: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

De acordo com as Diretrizes para as Políticas de Aprendizagem 

Móvel [6] o uso das tecnologias móveis permite que a 

aprendizagem possa acontecer a qualquer momento, em qualquer 

lugar e por qualquer pessoa, pois as tecnologias móveis 

atualmente estão presentes até mesmo em áreas onde escolas, 

livros e computadores são escassos. 

E como o valor dos dispositivos móveis continua a diminuir, cada 

vez mais pessoas, inclusive aquelas que residem em áreas 

extremamente carentes, possuem e sabem como utilizar um 

dispositivo móvel. Portanto, os dispositivos móveis podem se 

tornar ferramentas potentes para contribuir com a melhoria e 

ampliação da aprendizagem, principalmente para estudantes que 

tradicionalmente não tinham acesso à educação de alta qualidade, 

por questões geográficas, econômicas e sociais. 

“La tecnologia móvil no es y no será nunca una panacea en el 

ámbito de la educación, pese a que se trata de un instrumento 

poderoso, entre otros muchos, que a menudo no se tiene em 

cuenta y que puede brindar apoyo pedagógico de modos 

inospechados hasta ahora” [6]. 

Dentre as principais potencialidades oferecidas pelos dispositivos 

móveis para o ensino e a aprendizagem destacam-se a ampliação e 

a facilidade do acesso aos materiais didáticos, a possibilidade de 

criação de comunidades para uma aprendizagem ativa, interativa e 

colaborativa e o intercâmbio multicultural proporcionado a partir 

da interconexão entre diferentes pessoas e culturas[5]. 

Entretanto, a aprendizagem móvel também enfrenta sérios 

desafios, pois os dispositivos móveis, especialmente os telefones 

celulares, são ainda vistos e descritos por educadores e gestores 

como “prejudiciais” ou “como um fator de distração” e em muitas 

instituições educacionais o uso de dispositivos móveis em sala de 

aula ainda é proibido. No ano de 2009, a Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara dos Deputados em Brasília, aprovou em 

âmbito federal, uma lei que proíbe o uso de telefones celulares nas 

salas de aulas das escolas de educação básica, com exceção dos 

casos em que forem autorizados pelo professor ou pela 

administração da escola. 

Nos diferentes âmbitos educacionais, os debates a cerca da 

utilização dos dispositivos móveis ainda se limitam a questões 

referentes à proibição ou permissão do uso dos dispositivos 

móveis em sala de aula, enquanto que estes chegam cada vez mais 

cedo na vida e na cultura dos alunos de diferentes culturas e 

classes sociais. O potencial criativo que os dispositivos móveis, 

com a diversidade de recursos que oferecem para uma 

aprendizagem mais contextualizada, ainda é desconsiderado por 

muitos gestores e educadores. Entretanto, este quadro tem aos 

poucos se modificado, pois nos últimos anos vêm surgindo 

diferentes iniciativas no Brasil e no Mundo propondo viabilizar e 

ampliar o uso pedagógico dos dispositivos móveis em espaços 

formais e não formais de ensino e aprendizagem. 

Uma dessas iniciativas é o desenvolvimento de diferentes 

aplicativos educacionais livres para uso em dispositivos móveis. 

Diferentes dos sistemas operacionais para computadores ou 

notebooks, os aplicativos livres são pequenos módulos, 

ferramentas e serviços com poucas funcionalidades e requisitos de 

hardware, sendo considerados livres por dispor das quatro 

liberdades básicas: 0) de executar o programa; 1) de estudá-lo; 2) 

de redistribuir cópias; 3) de aperfeiçoar o programa e de liberar os 

seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se 

beneficie deles.[2] 

3. UNIVERSO MÓVEL: UM APLICATIVO 
EDUCACIONAL LIVRE PARA O 
ENSINO DA ASTRONOMIA 

O Universo Móvel é um aplicativo educacional livre de licença 

GPL v3.0 e Apache 2, disponível para download gratuitamente 

desenvolvido para dispositivos móveis (sistema operacional 

Android) como apoio didático-pedagógico para o ensino da 

Astronomia no Ensino Fundamental e Médio. Em sua primeira 

versão, o aplicativo educacional livre Universo Móvel está 

disponível no formato .apk (indicado para todos os aparelhos com 

o sistema operacional Android) com o tamanho aproximado de 

1,5 MiB, o que significa que ele funcionará em dispositivos com 

baixos requisitos de hardware. 

O código fonte do aplicativo está disponível para download em 

um pacote .tgz (Tar/Gzip), ambos no site <<SERÁ 

DISPONIBILIZADO APÓS PUBLICAÇÃO>>  e estará 

disponível no repositório de aplicativos livre F-Droid (Foss Apps 

for Android) após a tradução de todo o seu conteúdo para a língua 

inglesa (requisito básico para divulgação no mesmo). O 

licenciamento do aplicativo envolve quatro licenças: A base em 

Java e as bibliotecas usadas (Cordova) estão sob licença Apache 

2; A lógica do programa (propostas pedagógicas e Wiki) estão 

licenciadas sob GNU/GPL; O conteúdo (textos e ilustrações) 

estão licenciados sob Domínio Público e Creative Commons em 

diferentes atribuições. 

 

 
Figura 1. Conteúdo de divulgação do Aplicativo Educacional 
Livre Universo Móvel produzido pelos autores deste artigo. 

 

O Universo Móvel foi desenvolvido com o intuito de aproximar os 

estudantes do ensino fundamental e médio das noções da 

astronomia com uso das tecnologias móveis (tablets, smartphones 

e outros), visto que o acesso aos conteúdos do campo da 

astronomia geralmente se dá através dos livros didáticos muitas 

vezes desatualizados ou em enciclopédias, que dão ênfase a 

informações técnicas e utilizam-se de uma linguagem pouco 
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atraente para estes que a pesquisadora portuguesa Adelina Moura 

(2009) tem chamado de a Geração Móvel: 

“Se os miúdos da geração anterior brincavam na rua, os da 

geração actual gostam de brincar em casa em frente a um 

computador e falam uns com os outros através de chats ou por 

SMS. A tecnologia tornou�se para esta  geração o ar que 

respira.  Trata�se da primeira geração a crescer no digital,  

nascida numa idade em que os computadores,  a Internet,  os 

jogos de vídeo e os telemóveis são comuns”.[4] 

Sobre a Geração Móvel, segundo pesquisa recente do instituto 

E.Life realizada entre os meses de maio e junho de 2013 com 

cerca de 530 adolescentes e jovens brasileiros de 15 a 24 anos de 

diferentes classes sociais e cidades brasileiras, revelou que 95,6% 

dos participantes já possuem smartphones e 51,7% têm seus 

próprios tablets. Participantes que passam muitas horas durante o 

dia conectados e que têm os dispositivos móveis como 

companheiros inseparáveis. A Geração Móvel costuma ser 

exigente quanto à interface gráfica e recursos presentes nas 

aplicações para dispositivos móveis, especialmente daquelas com 

finalidades educacionais. 

 

 
Figura 2. Captura de três telas (menú inicial, abas e sub-abas) 

do Universo Móvel de um smartphone com sistema 
operacional Android. 

 

Além de apresentar uma interface gráfica intuitiva e design 

atraente, o Universo Móvel apresenta noções conceituais sobre 

alguns dos principais componentes do Sistema Solar (o Sol e os 

Planetas: Telúricos, Gigantes e Anões), Via Láctea, Satélites e as 

Galáxias, algumas curiosidades sobre o Universo, atividades 

interativas e ainda integra uma enciclopédia colaborativa móvel – 

a Wikiverso Móvel (inspirada na Enciclopédia Colaborativa 

Wikipédia) permitindo que qualquer pessoa desde que possua o 

aplicativo instalado em seu dispositivo móvel, insira verbetes 

relacionados ao campo da Astronomia e assim contribuir para a 

disseminação e compartilhamento do conhecimento, em qualquer 

momento e em qualquer local onde estiverem conectados (na rua, 

no ônibus, na praça, no pátio da escola, etc). 

O aplicativo educacional livre Universo Móvel foi desenvolvido a 

partir da integração de diferentes mídias digitais (imagens, textos 

e hipertextos) e o conteúdo apresentado no aplicativo foi 

selecionado a partir de estudos e publicações de instituições de 

ensino e pesquisa, como o Departamento de Astronomia, do 

Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande Sul 

(UFRGS). Quanto ao conteúdo disponibilizado, ressaltamos a 

importância deste ser atualizado e de fontes confiáveis, pois um 

aplicativo educacional não deve apenas estar em sintonia com 

componentes curriculares indicados para o nível de ensino a qual 

se destina, mas deve também apresentar linguagem apropriada, 

sem danos à qualidade do conteúdo 

3.1. Desafios Intergalácticos 
A fim de proporcionar maior interatividade entre os alunos e o 

aplicativo,  apresentamos as ferramentas “Astro Quiz” e 

“Instrumentos Astronômicos” que tem por objetivo ampliar e 

facilitar o aprendizado, tornando o ensino de noções da 

astronomia mais dinâmico e lúdico, visando o aumento do 

interesse pela temática, auxiliando, dessa forma, o ensino e a 

aprendizagem. 

Por ser um aplicativo para dispositivos móveis, a aprendizagem 

pode acontecer em qualquer momento e em qualquer ambiente 

onde o aluno estiver, ampliando a noção tradicional dos espaços-

tempos de aprendizagem, para além da sala de aula. Outro aspecto 

referente a esta ferramenta que pode viabilizar ainda mais o seu 

uso, é que os “Desafios Intergalácticos” não dependem de acesso 

à internet, ou seja, é possível utilizá-los até mesmo em locais com 

nenhum ou acesso limitado ao Wi-Fi, ou ainda ausência de 3G ou 

4G no caso dos smartphones. 

Embora reconheçamos o avanço das políticas de inclusão digital e 

de banda larga no Brasil, sabemos que muitas das nossas escolas 

nas diferentes regiões, ainda não dispõem de infraestrutura técnica 

adequada para o fornecimento de conexão à internet que atenda 

todas as demandas. Nos aeroportos, praças, restaurantes, 

shoppings, trens, ônibus, etc.) poucos destes locais dispõem de 

internet gratuita e de boa qualidade, e portanto, no 

desenvolvimento de aplicativos educacionais, questões de 

infraestrutura técnica, como o acesso à rede, precisam também ser 

consideradas. 

3.2. Astro Quiz e Instrumentos Astronômicos 
O desafio intergaláctico Astro Quiz apresenta para os alunos a 

possibilidade destes se autoavaliarem acerca dos seus 

conhecimentos prévios ou apreendidos a partir do acesso aos 

conteúdos da Astronomia disponíveis no Universo Móvel. Ao 

selecionar a opção Astro Quiz do menu inicial do aplicativo, surge 

uma nova tela com uma espécie de “enigma”, ou seja, uma frase 

que faz referência a algum termo ou conceito do campo da 

astronomia, com algumas hipóteses, buscando dar subsídios para 

ativação das experiências vivenciadas e conhecimentos prévios 

dos alunos. E ao selecionar uma hipótese, o aplicativo envia 

mensagens para os alunos indicando se estas “decifram o enigma” 

ou se a hipótese se aproxima. 

 

Figura 3. Astro Quiz 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

472

No Astro Quiz não há limite de tempo para a validação das 

hipóteses, nem qualquer tipo de pontuação ou ranqueamento e os 

enigmas também não estão dispostos segundo níveis lineares de 

complexidade (do mais fácil para o mais difícil) e sim de forma 

aleatória. Estando o enigma decifrado, o aluno será redirecionado 

para outros enigmas e ao completar a missão será convidado para 

cumprir uma outra ainda não realizada. 

O segundo desafio, que tem por título Instrumentos Astronômicos 

apresenta uma proposta semelhante ao Astro Quiz, dando um 

enfoque maior para os instrumentos utilizados na astronomia e 

que facilitam o seu desenvolvimento, tais como os telescópios, 

radiotelescópios, observatórios espaciais e outros. A abordagem 

também se distingue, pois para subsidiar uma ativação dos 

conhecimentos prévios dos alunos, são utilizadas imagens dos 

instrumentos e ainda dicas sobre suas características. 

 

 

Figura 4. Instrumentos Astronômicos 

 

Ao elaborarmos este desafio, espera-se que os alunos estabeleçam 

relações com o texto imagético e o texto verbal (com informações 

adicionais sobre o objeto representado no texto imagético) para 

que em seguida, confirmem suas hipóteses, a partir da eliminação 

daquelas que não se aproximam do que fora “lido” em ambos os 

textos e a considerando as hipóteses que lhes fazem mais sentido. 

Portanto, propomos que se aprenda sobre os instrumentos 

astronômico, a partir das “pistas” dadas para a construção e 

elaboração das hipóteses que levam a um conhecimento novo. 

Além dos desafios aqui apresentados, atualmente estão em fase de 

elaboração e desenvolvimento novas propostas que utilizarão de 

recursos multimídias (animações, áudio e vídeo), jogos de 

aventuras espaciais, fórum de discussão, espaço para criação de 

perfil de usuário e um chat visando ampliar, enriquecer e 

diversificar as funções já existentes no Universo Móvel e ainda 

promover uma maior interação entre os seus usuários e ampliar 

assim as possibilidades de êxito no uso educacional. 

3.3. WikiVerso Móvel – Uma Plataforma de 
Escrita Colaborativa Móvel 

No Universo Móvel foi construída uma plataforma de escrita 

colaborativa móvel chamada WikiVerso Móvel que tem como 

proposta viabilizar um espaço que considera a mobilidade (dos 

sujeitos e dispositivos) como elementos que potencializadores 

para que o aprendizado e a colaboração aconteça a partir da 

conexão entre as pessoas, tecnologias e o mundo na produção e 

disseminação de conhecimento livre. 

A Wikiverso Móvel pode ser utilizada como repositório de 

verbetes do campo da astronomia, para registro de atividades por 

professores e alunos e ainda como um espaço para a articulação 

de diferentes usuários na produção de um mesmo objeto (texto, 

pesquisa, artigo, etc.). Para Gomes et al.[3] uma wiki se diferencia 

de outros editores de texto principalmente no que tange à 

historicidade da produção, a qual oportuniza o acompanhamento 

dos processos de produção e colaboração entre os usuários, tanto 

pelo fato do acesso remoto ao registro quanto pela recuperação da 

história do documento produzido, além de promover uma 

aprendizagem colaborativa em rede. 

 

 

Figura 5. WikiVerso Móvel 

 

Para inserir novos verbetes, inicialmente não há necessidade de 

qualquer tipo de cadastro, os usuários são identificados através da 

rede (IP), sendo esta a única informação armazenada sobre os 

usuários que editam os verbetes. A WikiVerso Móvel possui uma 

arquitetura cliente-servidor e os verbetes são armazenados em um 

servidor (atualmente sob administração dos desenvolvedores e 

autores deste trabalho). Ao abrir a WikiVerso Móvel, o aplicativo 

obtém-se a lista de verbetes a partir do servidor e a exibe aos 

alunos. Quando se seleciona um verbete, os dados do mesmo são 

obtidos a partir do servidor. A criação e edição de verbetes 

consiste no envio dos dados inseridos pelos usuários ao servidor 

que o armazena junto com um histórico de edições do verbete. 

Diferentemente das outras funcionalidades do Universo Móvel, a 

WikiVerso Móvel necessita de acesso à Internet para a troca de 

dados com o servidor. Em uma futura versão do aplicativo, este 

poderá implementar técnicas de cache local, as quais poderão 

fornecer dados da WikiVerso Móvel de forma offline, dados estes 

previamente carregados em um momento com conexão à Internet 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Embora em fase inicial de desenvolvimento, o aplicativo 

educacional livre Universo Móvel tem se apresentado como um 

recurso didático-pedagógico de apoio ao ensino da Astronomia, 

que pode vir a viabilizar, contribuir e ampliar o uso das 

tecnologias móveis nos espaços formais e informais de 

aprendizagem. Como continuidade do projeto, trabalha-se 

atualmente para implementação de melhorias e de novas 

funcionalidades, em ações para divulgação em escolas públicas e 

privadas, busca de financiamento e de inserção no repositório de 

aplicativos do Ministério de Educação para o programa Tablet 

Educacional (iniciado em 2011 como integrande do programa 

governamental ProInfo). 
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Quanto a discussão sobre a aprendizagem móvel em nossa 

realidade educacional, há uma série de desafios a serem 

superados, o primeiro deles é uma postura proibicionista e até 

mesmo “demonizada” de muitos gestores, educadores e 

instituições educacionais sobre a presença dos dispositivos 

móveis, principalmente o celular, postura esta que distancia ainda 

mais a escola da vida real dos seus alunos imersos na cultura 

digital. 

É preciso ainda um olhar mais crítico e problematizador para os 

discursos que apenas visam incorporar as tecnologias móveis na 

escola sem nenhuma discussão sobre a proposta pedagógica, sobre 

os tempos e os espaços de aprendizagem, contribuindo um uso 

meramente passivo das tecnologias móveis sem explorar todo o 

potencial que os dispositivos móveis apresentam para a 

apropriação criativa e para o ensino e aprendizagem para além das 

paredes da sala de aula. 
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RESUMO 

O conteúdo disponível na Internet cresce cada vez mais e a busca 

tradicional por palavras-chave, já não satisfaz as necessidades dos 

usuários, por retornar resultados pouco precisos ou irrelevantes. A 

partir deste problema, foi sugerida uma nova abordagem 

conhecida como busca semântica, porém, esse tipo de busca exige 

um alto grau de conhecimento do usuário, já que o parâmetro de 

busca não é apenas uma palavra ou um termo que faz referência 

ao assunto. Propomos uma combinação dessas duas formas de 

busca e denominamos busca híbrida. O objetivo do trabalho é 

contextualizar teoricamente os conceitos de web semântica, busca 

por palavra-chave, semântica e híbrida, comparando e analisando 

trabalhos relacionados. A máquina de busca híbrida foi 

implementada no ROAI (Repositório de Objetos de 

Aprendizagem para a Área de Informática). Este novo mecanismo 

visa dar outra opção de busca e melhorar a precisão na busca dos 

objetos armazenados sem agregar dificuldade. Foram realizados 

testes para validar o funcionamento deste novo motor de busca 

que mostraram a capacidade desta ferramenta em aumentar a 

precisão e apresentar resultados ordenados. 

ABSTRACT 

The content available on the Internet grows ever more and the 

traditional search by keywords no longer meets the users' needs, 

by returning inaccurate or irrelevant results. From this problem, it 

was suggested a new approach known as semantic search, 

however, this type of search requires a high degree of user 

knowledge as the search parameter is not just a word or a term 

that refers to the subject. We propose a combination of these two 

types of search, called hybrid search. The goal of this paper is to 

contextualize the concepts of semantic web, keyword search, 

semantic search and hybrid search, comparing and analyzing them 

with related works. The hybrid search engine was implemented in 

ROAI (Repository of Learning Objects for Computer Area). This 

new search mechanism aims to give user another option to search 

and improve the accuracy in finding the objects stored without 

adding difficulty to the user. We conducted some tests to validate 

the operation of this new search showed that the ability of the tool 

to increase the accuracy and provide ordered results were 

achieved. 

Categories and Subject Descriptors 

 H.3.3 [Information Search and Retrieval]: Search process. 

General Terms 

Algorithms, Experimentation, and Verification. 

 

Keywords 

Web semântica, busca semântica, busca por palavra-chave, busca 

híbrida.  

1. INTRODUÇÃO 
A popularização da educação a distância e a expansão do número 

de usuários da internet e da informação nela difundida torna cada 

vez mais úteis os sistemas de recuperação de informações para 

usuário. Nesse contexto, a web semântica surge com o intuito de 

agregar maior significado para a busca e recuperação de 

informações. Porém, observa-se que sua utilização não cabe 

somente a World Wide Web e sim a qualquer aplicação que 

oferece a possibilidade de armazenamento e recuperação de 

informação. Entre os exemplos de aplicações, pode-se citar os 

repositórios de objetos de aprendizagem [1]. 

A adição de um mecanismo semântico na recuperação de 

informações, juntamente com sua aplicação a partir do uso de 

ontologia, pode trazer resultados positivos a quem faz uso dele, 

especialmente se tratando de ambientes educacionais [2]. 

Baghdev [3], propõe o uso de uma busca híbrida, ou seja, a 

combinação da busca por palavra chave com a capacidade de 

inferir sobre ontologias da busca semântica. Esse tipo de busca 

propõe a coexistência das duas buscas. A busca semântica inferirá 

sobre os metadados, enquanto a busca por palavra-chave sobre o 

conteúdo. Isso elimina o problema da busca por palavra-chave 

quando tratamos de sinônimos e palavras com múltiplos 

significados. As máquinas de busca existentes atualmente – por 

palavra chave e semântica – foram utilizadas para a composição 

do novo sistema de busca. 

Neste trabalho é proposta a adição de um mecanismo de busca 

híbrida no ROAI para melhorar a precisão dos resultados da 

busca, utilizando as buscas por palavra chave e semântica que já 

existem no repositório. 

O artigo apresenta a seguinte estrutura: a seção 2 conceitua Web 

Semântica e Ontologia, a seção 3 descreve o Repositório de 

Objetos para a Área de Informática (ROAI) da UDESC, a seção 4 

documenta a aplicação de semântica e ontologia no ROAI, a seção 

5 descreve as customizações necessárias para o suporte da nova 

aplicação (busca híbrida). Por fim, a seção 6 apresenta os 

resultados obtidos, seguido da avaliação dos resultados, 

conclusões e referências bibliográficas. 
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2. WEB SEMÂNTICA E ONTOLOGIA 
A web, da maneira atual, é projetada de forma que a informação 

seja consumida apenas por seres humanos, pois a estrutura dos 

dados não permite que uma aplicação interprete seu significado, 

mesmo que esta informação se origine de um banco de dados com 

significados bem definidos [4]. Nesta mesma linha, Berners-Lee 

[5] propôs a adição na web de informações processáveis por 

software que possam auxiliar o usuário.  

Ontologia é definida como “especificação explicita e formal de 

uma conceitualização compartilhada” [6]. Neste contexto, 

funciona como referência a um modelo abstrato de como algo 

específico deveria ser.Visando sua aplicação a mecanismos de 

busca, juntamente com a web semântica, é aceita a definição de 

que uma ontologia é a descrição formal de um domínio de 

discurso, cujo objetivo é compartilhar a informação entre 

aplicativos diferentes sendo esta informação expressada em uma 

linguagem passível de raciocínio [7]. 

Sendo assim, esses dois conceitos – semântica e ontologia – 

combinados são utilizados para entender o funcionamento da 

busca semântica no ROAI, e com isso implementar a nossa busca 

híbrida a fim de obter dados mais significativos e ampliando as 

possibilidades do usuário quanto aos modos de busca e 

recuperação de objetos. 

3. ROAI 
O ROAI – Repositório de Objetos de Aprendizagem para a Área 

de Informática -, da Universidade do Estado de Santa Catarina, 

UDESC, do Departamento de Ciência da Computação, DCC – foi 

proposto por Ferlin [9] como uma ferramenta para o auxílio de 

estudantes e professores. 

Ferlin [9] propôs para a implementação do projeto o gerenciador 

de repositório de objetos de código aberto DSpace [10], que por 

sua vez, faz uso do modelo de metadados Dublin Core [11]. A 

escolha pelo padrão Dublin Core (DC) em relação a outros 

padrões (IEEE LOM, IMS Learning Design, CanCore, ADL, 

Scorm e Ariadne) refere-se ao fornecimento de metadados que 

facilitam a tarefa do usuário ao preencher um número pequeno de 

metadados ao cadastrar novos objetos. Ferlin [9] propôs um novo 

conjunto que se baseou no DC e os chamdou de metadados 

essenciais [13]. Este conjunto é apresentado no quadro 1. 

Quadro 1. Metadados essenciais 

Nome do Metadado 
Entrada (Entry) 

Título (Title) 

Idioma (Language) 

Descrição (Description) 

Criador (Creator) 

Data (Date) 

Formato (Format) 

Tamanho (Extent) 

Tipo de Recurso de Aprendizagem (Type) 

Direitos (Rights) 

 

O motor de busca acoplado ao gerenciador de repositórios é o 

Lucene, desenvolvido pela APACHE SOFTWARE FUNDATION 

[14], cuja característica principal é a obtenção de qualquer 

informação indexada – desde que esta atenda a premissa de poder 

ser convertida para o formato texto. 

Com o advento do conceito de web semântica foi notada a 

melhoria que uma busca semântica poderia proporcionar aos seus 

usuários, listando objetos cujo conteúdo é realmente o esperado, 

tendo em vista a grande quantidade de termos de duplo ou 

múltiplo sentido que podem ser usados como chaves em uma 

busca. 

Atualmente a busca semântica é composta por dois elementos 

principais: um motor de inferência e uma ontologia de domínio, 

denominada ONTOROAI, sendo que esta pode ser modelada de 

várias formas [15]. 

O motor de busca semântica em funcionamento no ROAI é o 

HERMIT. O HERMIT é uma engine semântica capaz de realizar 

uma inferência sobre uma ontologia OWL e retornar suas 

instâncias condizentes com o termo de busca pesquisado [15]. O 

OntoRoai foi baseado na solução de Koutsomitropoulos [16] e 

exigiu mudanças e customizações no repositório [15].  

4. BUSCA HÍBRIDA 
A busca híbrida é definida como um misto de duas técnicas 

distintas de busca que agrupa os resultados das mesmas visando 

melhorar o conjunto final de resultados, isto é, diminuir os erros 

dos elementos não condizentes com a busca e aumentar a 

cobertura dentro do conjunto total de elementos. 

Baghdev et al. [3] propõe a integração da busca por palavra chave 

e busca semântica para a criação da máquina busca híbrida. Nesta 

solução, as duas buscas ocorrem de forma paralela e uma máquina 

de busca não interfere no resultado de outra e nenhuma das buscas 

toma como base de pesquisa os resultados encontrados pela 

anterior.  

Bikakis et al. [17] também propõe a busca híbrida como sendo 

uma composição da busca semântica e da busca por palavra-

chave. Seu mecanismo de busca foi chamado de GoNTogle e ele é 

capaz de anotar e buscar semanticamente vários tipos de 

documentos e também realizar buscas por palavra chave. A grande 

diferença está no desenvolvimento de um framework para a 

anotação e para a busca semântica.  

Rocha et al. [18] propõe uma abordagem que trabalha com uma 

técnica de propagação de pesos para cada um dos links da 

ontologia. Um peso inicial é definido para o link inicial e este 

peso é propagado e recalculado de acordo com a importância do 

link para a pesquisa atual para todos os membros da ontologia. 

Wang et al. [19] sugerem um mecanismo de busca capaz de 

compreender um conteúdo que já esteja estruturado na WWW, 

mas que também não desconsidere a parte do conteúdo que ainda 

não está adequada a este formato. Para isso, os autores sugerem a 

incorporação de um grafo de relações juntamente com a busca por 

palavra chave. 

O quadro 2 faz referência aos trabalhos citados acima e tem o 

intuito de simplificar a visualização e o entendimento dos 

trabalhos relacionados. No cabeçalho do quadro encontram-se os 

autores dos trabalhos relacionados. A conclusão é breve e direta, 

citando as contribuições do trabalho para a pesquisa. 
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Quadro 2. Comparativo entre os trabalhos relacionados. 

 

Na primeira linha do quadro 2, é feita uma análise das máquinas 

de busca incorporadas à máquina de busca híbrida. Na segunda 

linha, uma análise sobre os tipos de documentos que a máquina de 

busca híbrida é capaz de manipular. Na terceira linha, os tipos de 

tecnologias de busca que cada máquina usa. A quarta linha refere-

se a qualidade dos testes realizados pelo autor para comprovar que 

os resultados gerados pela busca feita pela máquina híbrida foram 

positivos ou negativos. Da mesma forma, a quinta linha representa 

a quantidade de documentos envolvidos nesses testes. O quesito 

extensibilidade, apresentado na sexta linha, refere-se a capacidade 

que a solução proposta pelo autor pode ser estendida para o 

ROAI. A última linha refere-se a arquitetura do sistema proposto 

e sua compatibilidade com a arquitetura  do ROAI.  

Todos os trabalhos citados contribuíram de alguma forma  para o 

entendimento do proceso de busca híbrida. Cada trabalho agregou 

novas técnicas e mostrou diferentes abordagens possíveis para a 

pesquisa atual. 

 

5. IMPLEMENTAÇÃO DA BUSCA 
HÍBRIDA NO ROAI 
O termo BH-ROAI (Busca Híbrida ROAI) faz referência à 

máquina de busca híbrida para o ROAI, e a partir de agora todas 

as citações deste trabalho o utilizaram para referencia-la. 

O ROAI conta com dois tipos de busca: por palavra-chave e 

semântica. Estas duas ferramentas são utilizadas na composição 

da máquina de busca híbrida. A BH-ROAI é baseada nos 

conceitos apresentados nas propostas dos autores Baghdev et al. 

[3] e Bikakis et al. [17]. 

Com a implementação deste terceiro mecanismo de busca, o 

usuário passa mais uma opção de encontrar objetos de 

aprendizagem no ROAI. Os dois métodos já implantados 

anteriormente são mantidos, e a BH-ROAI é disponibilizada como 

uma terceira opção. 

A figura 1 mostra um diagrama de classes de todo o projeto da 

BH-ROAI. Neste diagrama é possível visualizar todas as classes 

desenvolvidas para a criação da BH-ROAI. 

Figura 1. Diagrama de classes da BH-ROAI. 

 

Os mecanismos de busca utilizados na composição da BH-ROAI 

realizam sua busca independentemente e retornam um conjunto de 

registros, ordenados de acordo com sua relevância perante o 

termo buscado. Com os registros buscados por cada um dos 

mecanismos a BH-ROAI utiliza a ordem definida pelas máquinas 

de busca para definir quais registros devem ficar mais bem 

posicionados no momento da exibição de resultados. Ao levar em 

consideração essa ordem, a BH-ROAI tem o objetivo de exibir os 

registros mais relevantes nas primeiras posições. 

O usuário tem a disposição uma nova interface gráfica para 

realizar consultas utilizando a BH-ROAI, que tem como objetivo 

facilitar a busca semântica para que qualquer usuário, mesmo sem 

conhecimento sobre ontologias ou linguagem Manchester, possa 

realizar buscas com qualidade e precisão [3].  

5.1 INTERFACE DE USUÁRIO 
Com a utilização da linguagem Manchester, foi necessária 

desenvolver uma interface que auxilie o usuário na construção da 

consulta semântica. Dessa forma, o usuário não precisa conhecer a 

ontologia ou a sintaxe da linguagem Manchester, apenas definir a 

semântica dos termos que deseja buscar, utilizando os elementos 

da ontologia exibidos na interface.  

Na interface criada (figura 2), existem alguns pontos que torna a 

busca mais intuitiva e simples para o usuário: uma lista de seleção 

que contém os elementos da ontologia, um campo para o usuário 

digitar o termo buscado, o campo onde é possível visualizar as 

semânticas selecionadas, o campo onde aparecem os termos de 

pesquisa, e o campo que exibe parte da consulta semântica que foi 

gerada pela linguagem Manchester. Dessa forma, o usuário 

consegue visualizar de uma forma abstrata aquilo que será 

buscado. 

Figura 2. Interface do BH-ROAI 
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Com o auxílio dessa interface, o usuário consegue construir uma 

consulta com alto valor semântico, pois cada termo de busca está 

associado a um significadoe também não perde a abrangência dos 

termos simples da busca por palavra-chave.  

5.2 ARQUITETURA 
Com os termos de busca informados pelo usuário e a consulta 

semântica gerada através da função Javascript a BH-ROAI chama 

as classes Java da DSpace API responsáveis por realizarem as 

buscas por palavra chave e chama a classe SemanticSearch, 

desenvolvida para este projeto. Após a conclusão das duas buscas, 

a classe HybridSearch fica encarregada por gerar os resultados 

finais. 

A classe SemanticSearch realiza a inferência na ontologia gerada 

automaticamente pela classe OntologyGenerator, utilizando a 

consulta semântica gerada pela interface do usuário. Os resultados 

são agrupados em uma lista não ordenada e devolvidos a classe 

HybridSearch. O ranqueamento da busca semântica é feito de 

acordo com a propriedade encontrada pela busca na ontologia. 

Cada propriedade tem um valor, definido de acordo com sua 

relevância. O quadro 2 exibe estes valores. 

Quadro 2. Valor definido para cada propriedade 

   
Um objeto encontrado pelo motor de busca semântica tem suas 

propriedades analisadas e, para cada propriedade compatível com 

o termo de busca, o valor do ranking do objeto é incrementado de 

acordo com o valor desta determinada propriedade. Para a 

propriedade cujas propriedades “Autor” e “Tipo de recurso” são 

compatíveis, seu ranking será definido como 3 (três), pois “Autor” 

tem seu valor semântico definido como dois e “Tipo”, um. O 

ranking final do objeto é formado pelo somatório de todos os 

termos compatíveis encontrados. 

A busca por palavras chave é realizada pela DSpace API e retorna 

uma lista não ordenada de objetos de aprendizagem condizentes 

com os termos buscados. O valor do ranking para cada objeto 

encontrado pela busca por palavra-chave é definido com o valor 

três.  

 A classe HybridSearch agora possui duas listas não ordenadas de 

objetos de aprendizagem, cada um com um valor de ranking 

definido por seu respectivo mecanismo de busca. O método 

responsável por gerar os resultados finais da busca híbrida, faz a 

intersecção das duas listas, somando os valores dos rankings 

definidos anteriormente. A figura 3 apresenta o processo de busca 

híbrida desde a entrada do termo até a exibição dos resultados. 

Figura 3. Funcionamento de busca da BH-ROAI 

 

A utilização da operação de intersecção se deve ao fato de que um 

dos objetivos da BH-ROAI é aumentar a precisão da busca, 

eliminando resultados que possivelmente não tem valor para o 

usuário. Dessa forma, o número de registros exibidos ao usuário é 

menor, porém mais preciso. Já com o uso da operação de união, o 

número de registros retornados é muito grande e impreciso, 

dificultando a utilização do sistema de busca. 

5.3 ORDENAÇÃO DOS RESULTADOS 
Uma lista de objetos de aprendizagem, ordenadas de acordo com 

seu ranking é exibida para o usuário, onde os objetos apresentados 

nas primeiras posições são os que têm o valor de ranking maior. 

Dessa forma os objetos listados na parte superior dos resultados 

são aqueles que se aproximam mais dos termos buscados, fazendo 

com que o usuário encontre de forma mais fácil os resultados mais 

relevantes. 

O ranking de cada objeto é parte do funcionamento do mecanismo 

de busca e não é apresentado para o usuário, que visualiza apenas 

as informações resumidas do objeto. 

 

6. RESULTADOS 
Para avaliar como o novo mecanismo de busca se comporta foram 

efetuados testes em laboratório. Estes testes avaliaram o 

funcionamento da ferramenta em três pontos: precisão, cobertura 

e ordenação. Para a realização dos testes foram cadastrados 137 

objetos de aprendizagem, coletados dos professores da UDESC. 

Os resultados destas buscas podem ser vistos no quadro 3 que 

contém todos os dados avaliados nos testes 
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Quadro 3. Resultados obtidos com os testes realizados no 
ROAI 

 

A figura 5 apresenta o gráfico de precisão atingida pelas buscas 

realizadas. É possível visualizar que as buscas atingiram uma 

precisão alta, em virtude da proposta do uso da intersecção, que 

fez com que os resultados finais fossem filtrados. Apenas 4% dos 

objetos retornados pelas buscas não tinha relação com o termo 

buscado. As análises foram feitas visualmente, para determinar 

quais objetos tinham relação com a busca e quais eram 

irrelevantes. 

Figura 5. Gráfico da precisão das buscas realizadas 

 

Quanto a cobertura, era esperado que não atingisse bons 

resultados já que cobertura e precisão são inversamente 

proporcionais [22]. A figura 6 exibe a porcentagem de buscas que 

conseguiram atingir mais de 70% de cobertura. Para calcular a 

cobertura, foi considerada a busca que mais retornou resultados e 

a quantidade de resultados retornados pela busca híbrida. Em 53% 

dos casos, a busca híbrida retornou mais de 70% dos objetos que 

poderiam ser relevantes. 

Figura 6. Cobertura das buscas realizadas 

 

Um dos pontos mais importantes da BH-ROAI é a ordenação dos 

objetos. Para verificar o desempenho dessa funcionalidade, foram 

avaliados os objetos que apareceram na primeira posição de cada 

busca. Foram contabilizados os casos onde o primeiro objeto era o 

mais relevante. A figura 7 mostra o gráfico resultante deste 

estudo. Em 80% dos casos, o primeiro registro foi o mais 

relevante entre todos os buscados. 

Figura 7. Gráfico que mostra o desempenho da ordenação dos 
objetos na BH-ROAI 

 

Não é possível comparar a ordenação dos registros da BH-ROAI 

com a ordenação feita pelas buscas semântica e por palavra-chave, 

pois estes dois mecanismos não contam com um algoritmo de 

ordenação específico. 

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Com base nos testes feitos foi possível observar que o ganho 

principal da nova ferramenta de busca foi na ordenação e precisão 

dos objetos. A facilidade no uso da busca semântica também é um 

ponto importante pois possibilita que qulquer usuário leigo utilize 

a BH-ROAI. 

Os resultados indicam uma alta precisão, pois a busca híbrida 

desenvolvida foi feita para ser restritiva, desta forma penalizando 

a cobertura. Ao optar por uma busca restritiva, apesar da alta 

precisão encontrada, a cobertura é penalizada, podendo trazer 

problemas em buscas efetuadas cujos resultados principais são 

emitidos. 

O algoritmo de ordenação, cuja função foi exibir os registros mais 

relevantes nas primeiras posições, foi tratado como um objetivo 

secundário no desenvolvimento da BH-ROAI, mas que se 

mostrou um dos pontos mais interessantes desta nova proposta.  

Em casos cujos termos de busca são muito genéricos ou são 

extremamente simples, o algoritmo de ordenação se mostrou 
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ineficiente, por não conseguir definir quais eram os resultados 

relevantes. Apesar da interface facilitar a criação da consulta 

semântica, é preciso que o usuário tenha um objetivo bem 

definido do que deve ser buscado para que possa tirar o máximo 

proveito da busca. Quanto mais termos forem especificados, mais 

precisa será a busca, e os resultados serão ordenados de forma 

mais precisa. 

8. CONCLUSÕES 
A Web Semântica está revolucionando a forma como o conteúdo 

digital está disposto na WWW. A estruturação deste conteúdo vai 

proporcionar a todos os usuários muito mais qualidade nas 

pesquisas contanto que os mecanismos de busca sejam capazes de 

inferir sobre esta nova forma de expressar o conteúdo. 

Assim como a Web cresce, o uso dela como ferramenta de auxilio 

no ensino também aumenta. Os objetos de aprendizagem são uma 

forma simples e robusta de se disseminar o conteúdo através da 

Web. Repositórios foram desenvolvidos para gerenciar estes 

objetos, chamados de ROA, disponibilizam ferramentas para que 

o usuário e o desenvolvedor possam manipulá-los. 

Seguindo essa tendência, o ROAI foi proposto e implantado. O 

sistema de busca utilizado pelo ROAI – por palavra-chave, apesar 

de ser amplamente difundido pode gerar problemas, e para isso, 

uma nova abordagem foi implantada, a busca semântica. Esse tipo 

de busca propõe uma solução para parte dos problemas causados 

pela busca por palavra-chave, porém agrega dificuldade na 

construção de uma busca, pois exige que o usuário conheça 

linguagens específicas de consulta. 

Considerando o mecanismo de busca do repositório uma das 

ferramentas mais importantes, pois é através dele que o usuário 

pode recuperar os conteúdos armazenados a busca híbrida no 

ROAI se mostrou uma poderosa ferramenta, que deve ser usada de 

forma complementar aos outros sistemas de busca por ter uma 

caracteristica restritiva. Seus pontos fortes foram a precisão e 

ordenação dos objetos. 
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ABSTRACT 

Learning objects are key elements of policies aimed at improving 

education and learning in the knowledge society. Learning objects 

should be stored in a database and organized by a management 

system for easy retrieval and search. Unfortunately, many of these 

repositories do not have a system that allows a higher level of 

abstraction between the internal and end-users of the stored data. 

This paper presents a Learning Object Management System that 

provides a multiple perspective to assess educational content and 

it is able to support recommendation and ranking mechanism for 

recovered learning object. The main novelty in the proposed 

architecture is its semantic search based on accessibility metadata.  

RESUMEN 

Los objetos de aprendizaje son elementos claves en las políticas 

para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

sociedad del conocimiento. Los objetos de aprendizaje deben 

estar almacenados en una base de datos y organizados por un 

sistema de gestión para facilitar su búsqueda y recuperación. 

Desafortunadamente, muchos de estos repositorios no tienen un 

sistema que les permita un mayor nivel de abstracción entre los 

usuarios finales y los datos almacenados. Este trabajo presenta un 

Sistema para almacenamiento y recuperación de Objetos de 

Aprendizaje a través de un enfoque multifacético para evaluar el 
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k.3.2 [Computers and Education]: Computer and Information 

Science Education 
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Human Factors. 

Keywords 
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1. AMBIENTE DE LA INVESTIGACIÓN  
Los avances tecnológicos, la inclusión digital y el abaratamiento 

de las tecnologías vienen modificando las formas de 

comunicación e interacción entre los individuos. Es innegable la 

vertiginosa evolución de la Internet como fuente de investigación 

e información. Informaciones que antes se limitaban a formatos 

impresos, como libros y revistas, ahora pueden ser obtenidas a lo 

largo de la Web, [17]. 

La Web se ha convertido en una enorme biblioteca virtual, 

creando oportunidades en diversas áreas del conocimiento 

humano, entre las que se destaca la Educación. Como Recurso 

Educativo, la Web está, según Araújo [2], permitiendo que los 

datos disponibles se conviertan en conocimiento, democratizando 

el acceso a la Educación y desarrollando el concepto de 

autodesarrollo. Dentro de este contexto, se pueden destacar los 

Objetos de Aprendizaje – OAs, considerados recursos educativos, 

disponibles en diversos formatos y lenguajes, cuyo objetivo es 

mediar y mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Un OA es 

definido como cualquier entidad, digital o no digital, que puede 

ser utilizada o reusada para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ayudado por la tecnología [6]. Los OAs, en cuanto recursos 

pedagógicos, propician en la persona que los utiliza una 

participación activa en la construcción y desarrollo de su proceso 

cognitivo [4].  

Una de las principales características de los OAs es la 

reusabilidad, es decir, el potencial  de  un  objeto  para ser  usado  

en diferentes  temas  y  con  diferentes  propósitos, no 

exclusivamente para el que fue concebido, en diferentes contextos 

de aprendizaje y en las más diversas áreas del conocimiento [11].  

Siendo la reusabilidad la principal característica de los OAs ella 

es puesta en práctica a través de repositorios que almacenan los 

objetos, llamados lógicamente de Repositorios de Objetos de 

Aprendizaje (ROA). En estos repositorios, los OAs son 

catalogados con una serie de informaciones, que incluyen desde el 

tipo de recurso digital utilizado hasta su área de información. 

Estas informaciones son presentadas en forma de metadatos y 

pueden ser utilizadas en funciones semánticas para recuperar, más 

precisamente, los objetos deseados [13; 14].  

Algunos ROAs proveen mecanismos internos de búsqueda para la 

recuperación de estos objetos. Estos mecanismos dependen de la 

tecnología utilizada, por ejemplo, la elección de la estrategia de: 

recuperación, orden de relevancia, entre otros factores [13]. La 

Recuperación de Información (RI), trae en si dificultades 

intrínsecas al concepto de información, como la dificultad para 

determinar la necesidad real del usuario y de su mejor 

atendimiento con los documentos que forman parte del acervo del 

sistema. Los Sistemas de Recuperación de Información (SRI) 

muchas veces enfrentan dificultades en la búsqueda/recuperación 

de los documentos pertinentes a la consulta. Por lo tanto, se puede 

observar que la mejora en el rendimiento de estos sistemas 

implica necesariamente en la recuperación de un mayor número 

de documentos relevantes a la consulta [3]. Siendo así, este 

articulo describe un Módulo de Recuperación de OA, es decir, 

una engine (motor de búsqueda) y un Módulo de Perfil de 
Usuario, representado por mecanismos de personalización. Estos 

Módulos comprenden un sistema de Almacenamiento y 
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Recuperación de Objetos de Aprendizaje llamado LOIRS – 

Learning Object Information Retrieval System. Este sistema viene 

siendo desarrollado por el grupo de investigación del Instituto de 

geociências de la Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.  

2. MOTIVATION 
Entre las motivaciones de esta investigación se destaca, en primer 

lugar, ayudar a los profesores del Instituto en la tarea de 

elaboración/reutilización de materiales didácticos. Las tareas 

típicas de los profesores, como preparar las guías de clases y 

adquirir material didáctico adecuado para proporcionar a sus 

alumnos, todavía continúan delegadas a un segundo plano. Al 

profesor le cabe la tarea de, en medio del gran arsenal de 

conocimientos, continuar “redescubriendo la rueda” y preparando 

su material didáctico a partir de cero, a cada clase que necesita 

enseñar. La construcción de materiales educativos engloba 

principalmente las siguientes etapas: análisis de las necesidades, 

desarrollo, implementación y evaluación. Por eso, la planificación 

detallada, las necesidades de los alumnos, las expectativas, los 

conocimientos previos y los estilos de aprendizaje son 

fundamentales para la elaboración de contenidos educativos. En 

segundo lugar, llamar la atención en el contexto de la Política 

Nacional de  Educación  Especial  en la  perspectiva  de la 

educación  inclusiva  [5]. En los últimos años ha habido un 

importante aumento de las matrículas de estudiantes con 

discapacidad en escuelas regulares. Uno de los propósitos de la 

Política de Educación Inclusiva es el de fomentar la formación de 

gestores y educadores para la creación de sistemas educativos 

inclusivos. Por otro lado, el avance tecnológico viene 

proporcionando a la educación especial, recursos valiosos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de 

recursos informáticos.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Metodología 
Según Tarouco [12], los metadatos de los OAs son conjuntos de 

informaciones que describen características relevantes que son 

utilizadas en la catalogación en repositorios de objetos educativos 

reutilizables, permitiendo su recuperación a través de motores de 

búsqueda. Es necesario resaltar que para atender las necesidades 

de los SRI fue necesario establecer los Modelos de Contextos. Un 

modelo de contexto describe una situación vivida por el alumno. 

De acuerdo con [1], contexto es cualquier información que pueda 

ser utilizada para caracterizar la situación de una entidad. Las 

dimensiones del contexto modelado, fueron basadas en las 

dimensiones propuestas por Pernas et al [10], y son: quien es el 

usuario (se refiere a los elementos contextuales que identifican al 

usuario y que no varían continuamente en el tiempo) lo que el 

usuario está haciendo (actividad educativa que el alumno está 

realizando), donde (lugar en el que se está realizando la 

actividad), como (dispositivo). Siendo así, los contextos 

modelados son los siguientes: Contexto Técnico y Educativo; 

Contexto Situacional 

Contexto Técnico y Educativo: Este modelo de contexto se basa 

en dos normas de metadatos: Estándar OBAA y Estándar IEEE-

LOM 

Estándar OBAA - Objetos de Aprendizaje Basados en Agentes 

[16]:  

• MD21 PlatformType: Tipo de plataforma digital a la que se 

aplican los siguientes parámetros, móvil, pc, etc,  

• MD22 LearningContentType: Especificación educacional del 

tipo de contenido del objeto de aprendizaje,  

• MD23 SpecificRequirement: Capacidades técnicas necesarias 

en la plataforma, si se requiere una conexión a internet,  

El OBAA es la propuesta brasilera para la descripción técnica y 

educacional de objetos de aprendizaje a través de metadatos;  

Estándar IEEE-LOM – Learning Object Metadata, propuesto 

por LTSC - Learning Technology Standards Comittee  [6], 

constituida por 78 metadatos; en esta fase inicial del proyecto 

seleccionamos solamente 1 de ellos: 

• MD24 Educational.Language: idioma del OA,   

Como el foco de la investigación es la accesibilidad de un OA, se 

limitó a un pequeño número de metadatos educacionales y 

técnicos, con la finalidad de disminuir la complejidad del 

prototipo del sistema. Se destaca también que, la accesibilidad 

está relacionada con el objeto en sí y no con el dispositivo en el 

que se accede al OA. 

Contexto Situacional: El contexto situacional está relacionado al 

perfil del alumno propiamente dicho. Especialmente a los 

alumnos con necesidades especiales desde que impliquen: ceguera 

total, ceguera parcial, sordera y daltonismo. Estos requisitos son 

los definidos por el IMS GLC – Instructional Management 

System da Global Learning Consortium [7; 9] y adaptados por 

Vicari [15] resumidos en 20 metadatos: 

• MD 1#AlternativesToAuditory.SignLanguage: Indica que el recurso 

descrito contiene alternativas de lenguaje de signos, en el idioma 

especificado, para la función de audio principal.  

• MD 2#AlternativesToText.SignLanguage: Indica si el recurso descrito 

contiene alternativas en lenguaje de signos, en el idioma especificado, 

para el recurso referenciado en el texto principal. 

• MD 3#AudioDescription: Indica que el recurso es una descripción en 

audio para el principal recurso referenciado. 

• MD 4#AvoidBlueYellow: Indica que el recurso descrito evita usar el 

azul y el amarillo juntos. 

• MD 5#AvoidGreenYellow: Indica que el recurso descrito evita usar 

verde y amarillo juntos. 

• MD 6#AvoidOrange: Indica que el recurso descrito evita la utilización 

del Naranja. 

• MD 7#AvoidPurpleGray: Indica que el recurso descrito evita usar 

morado y gris juntos. 

• MD 8#AvoidRed Indica que el recurso descrito evita usar rojo. 

• MD 9#AvoidRedBlack: Indica que el recurso descrito evita usar rojo y 

negro juntos. 

• MD 10#AvoidRedGreen: Indica que el recurso descrito evita usar rojo 

y verde juntos. 

• MD 11#CaptionRate: Indica el tamaño de las leyendas (aumenta la 

proporción, medida de las letras). 

• MD 12#ColorAvoidance: Evita el uso del color en el recurso descrito. 

(Evita el balance de colores). 

• MD 13#EnhancedCaption: Indica que la leyenda es más grande que lo 

normal 

• MD 14#HasAudititory: Indica que el recurso contiene informaciones 

auditivas. 

• MD 15#HasText: Indica que el recurso principal es texto. 
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• MD 16#HasVisual: Indica que el recurso principal tiene información 

visual. 

• MD 17#ReducedReadingLevel: Indica que la leyenda tiene un nivel 

de lectura reducida.  

• MD 18#ReducedSpeed: Indica que la velocidad de la leyenda puede 

ser controlada 

• MD 19#UseMaximumContrastMonochrome: Indica que el recurso 

descrito es monocromático de contraste máximo. 

• MD 20#Verbatim: Indica que la leyenda puede ser deletreada. 

Mutuamente exclusivo con reducedReadingLevel 

3.2 Modulo Perfil del Usuario 
En este módulo los individuos son clasificados de acuerdo con un 

estereotipo. Estos estereotipos fueron desarrollados con la ayuda 

de un grupo de profesores de educación especial e inclusiva de la 

Universidade Federal do Sul e sudeste do Pará. Para cada 

estereotipo existe un conjunto de metadatos relacionados. Fue 

elaborada una escala crítica de metadatos para estos estereotipos, 

que son:  

• escala crítica: la ausencia de MD es totalmente crítica para la 

accesibilidad ya que su ausencia impide la plena utilización 

del OA;  

• escala moderada: la ausencia de este MD es considerado 

moderado, ya que el OA cuenta con otro MD que satisface la 

accesibilidad sin impedir totalmente su uso;  

• escala indiferente: la ausencia de este MD no afecta la 

accesibilidad.  

Para cada una de estas escalas existe un peso asociado; la escala 

crítica tiene peso 1,0; la escala moderada tiene peso 0,7 y la escala 

indiferente tiene peso 0,1. Fueron caracterizados cuatro 

estereotipos: sordera, ceguera total, ceguera parcial y daltonismo. 

Para cada estereotipo se calcula el valor de cobertura óptimo 

representado por la letra Ф, este valor es la suma de los pesos de 

los metadatos de accesibilidad y representa una cobertura máxima 

de 70% (esta estrategia se describe en el Módulo de 

Recomendación). Aquí definiremos, por cuestiones de limitación 

de espacio, sólo 3 de los 4 estereotipos.  

Estereotipo sordera: Los metadatos de escala crítica son MD15, 

MD16; los de escala indiferente son MD17, MD18, MD20, en 

este estereotipo no existe la escala moderada. La única restricción 

para este estereotipo es el MD14 porque, la presencia de este 

recurso impide la utilización completa del OA. Además si el OA 

posee el MD14 debe venir acompañado del MD1 (alternativa de 

lenguaje de signos). Así, para el estereotipo de la sordera el valor 

de Ф =1,3. El algoritmo de cálculo de la cobertura (β) de este 

estereotipo se produce de la siguiente manera: 

Alg. Sordera 

Paso1: leer los metadatos de accesibilidad del OA y almacenar 

en un vector. 

Paso2: Buscar en el vector por los metadatos (MD15, MD16 e 

MD14),  

Si encuentra MD14 compruebe si MD1 está presente, si es 

verdad entonces relevancia es óptima (cumple los requisitos 

del estereotipo) luego Ф:=1,3; de lo contrario la cobertura 

es nula y fin. 

Si encuentra (MD15 ∧ ¬ MD16) ∨ (MD16 ∧ ¬ MD15) 

compruebe la presencia de otros metadatos y calcule la 

sumatoria de los pesos. 

Si encuentra MD15 ∧ MD16 considerar sólo uno de ellos y 

calcule la sumatoria de los pesos de los otros metadatos de 

accesibilidad. 

 

Ejemplo no1: OA1 = {MD15, MD16, MD18, MD20} ⇒ {1,0 + 

0,1+ 0,1} ⇒  β = 1,2 

Estereotipo daltonismo: Es una alteración de la percepción visual 

que se caracteriza por la incapacidad de distinguir algunos o todos 

los colores, a menudo se manifiesta por la dificultad para 

distinguir el verde del rojo y algunas veces el azul y el amarillo 

[8]. Los metadatos de escala crítica son: MD8, MD10, MD19 y 

MD12; los de escala moderada son: MD9, MD4, MD5, MD7 y 

MD6, en este caso no existen metadatos de escala indiferente, el 

valor de Ф = 5,5 representando la suma de todos los pesos de los 

metadatos, respetando las reglas indicadas abajo. 

Alg. Daltonismo 

Paso1: leer los metadatos de accesibilidad del OA y almacenar 

en un vector. 

Paso2: Buscar en el vector por los metadatos (MD8, MD10, 

MD19 y MD12) 

Si encuentra (MD19 ∧ MD12) ∨ (MD8 ∧ MD10) luego 

Ф:= 5,5 y fin. 

De lo contrario sume los pesos de los metadatos y fin 

 

Ejemplo no2: OA2 = {MD10, MD4, MD5, MD7} ⇒ {1,0 + 0,7 + 0,7+ 0,7} 

⇒ β = 3,1. 

Estereotipo ceguera parcial: Los metadatos de escala crítica son: 

MD14 y MD15, desde que este último este asociado al MD11 o 

MD13. Los de escala moderada son: MD17 y MD20. Se Destaca 

el MD17 que si está presente impide el uso del OA, los metadatos 

de escala indiferente son MD18; el valor de Ф = 2,5. 

Alg. Ceguera Parcial 

Paso1: leer los metadatos de accesibilidad del OA y almacenar 

en un vector. 

Paso2: Buscar en el vector por los metadatos (MD14, MD15, 

MD17) 

Si encuentra MD17 cobertura es nula y fin. 

Si encentra (MD15 ∧  MD13) ∨ (MD15 ∧ MD11) 

considere solamente uno de ellos compruebe la 

presencia de otros metadatos y calcule la sumatoria de 

los pesos. 

Si encuentra MD14 considere solamente este metadato 

luego Ф:= 2,5 y fin. 

 

Ejemplo no3: OA3 = {MD15, MD13, MD18} ⇒ {1,0 + 0,7}⇒ β 

= 1,7. 

3.3 Módulo de Recuperación 
Para calcular la relevancia de un OA, el sistema toma en 

consideración la criticidad del MD de accesibilidad y de otros 

metadatos. De esta manera, la relevancia es calculada en dos 

etapas.  

En la primera etapa se calcula la cobertura (θ) de los metadatos 
de accesibilidad a través de la Ecuación 1. 

θ = (β * 70)/Ф         Ecuación 1 

Donde:  

θ   Es la cobertura de un OA; 
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β   Es el % de cobertura del estereotipo; 

Ф Es el valor de la cobertura óptima de acuerdo con el 

estereotipo representando 70%. 

Ejemplo no1: OA1 e β = 1,2 e Ф =1,3, substituyendo los valores 

en la Ecuación 1 se deduce que θ ≈ 65%.  

Ejemplo no2: OA2 e β = 3,1 e Ф = 5,5, substituyendo los valores 

en la Ecuación 1 se deduce que θ ≈ 49% 

En la segunda etapa se calcula la cobertura (λ) de los metadatos 
relacionados a los criterios técnicos y educacionales, estos 

metadatos tienen pesos binarios, es decir, presente o ausente. 

Ejemplo: los metadatos MD21, MD22, MD23 y MD24 son 

requisitos en la búsqueda. Un valor óptimo de cobertura es λ=1,0. 

Donde cada uno de los MD necesarios tienen peso 0,25, luego 

{MD21 + MD22 + MD23 + MD24}= 1,0. Una cobertura total 

óptima es igual a Ω = 30%, esto significa que todos los metadatos 

están presentes. Se calcula el porcentaje realizando una regla de 

tres simples.  

Ejemplo, sea el OA1 = {MD23 + MD24} ⇒  λ = 0,5 ⇒ Ω = 15%. 

Ejemplo no1: OA1 con θ ≈ 65% y Ω ≈ 15%  ⇒   Rank = 80% 

3.4 Módulo de Consulta 
En este módulo los usuarios pueden realizar consultas en el Banco 

de Objetos. En la Figura 1 tenemos el screenshot de los resultados 

de la búsqueda. A la izquierda de la Figura 3 los usuarios pueden 

seleccionar los campos de acuerdo con las necesidades del tipo de 

perfil. En este ejemplo, la necesidad especial es la ceguera total, el 

área de conocimiento son las matemáticas, el tipo de OA es un 

ejercicio de simulación, el idioma es el portugués y el alumno 

cuenta con un computador personal, además, el alumno no cuenta 

con una conexión de internet, dejando de lado todos los objetos 

que hacen simulaciones online.  

 

Figure 1. La figura ilustra el screenshot de la página de 
consulta del sistema (Módulo de Consulta). 

En el lado derecho de la figura, luego de realizar la consulta en el 

sistema, podemos observar la lista de resultados, es decir, los OA 

que fueron recuperados del procesamiento del Módulo de 

Recomendación. Se observa que en la primera posición fue 

clasificado el Objeto “controlando a malária” con un porcentaje 

de cobertura del ≈ 96%. En la segunda colocación tenemos el 

Objeto “17p Holmes” con una cobertura del ≈ 93%, y así 

sucesivamente. Todavía es posible seleccionar (o hacer “clic”) en 

el título del objeto, y una nueva ventana se abrirá con la 

explicación de la puntuación. Esto es, porque el sistema ponderó 

el OA en esta posición. La estrategia de explicar el rank es 

necesario porque, se trata de un sistema de recuperación, y por lo 

tanto, es el profesor que, en última instancia, basado en los 

resultados encontrados, debe decidir cuál OA es el que mejor se 

ajusta al perfil del alumno cuando no todos los requisitos 

(metadatos) están disponibles. 

4. CONCLUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS 
En este artículo fueron descritos en detalle dos módulos que 

comprenden un sistema de Almacenamiento y Recuperación de 

Objetos de Aprendizaje llamado LOIRS – Learning Object 

Information Retrieval System. Este sistema viene siendo 

desarrollado por el grupo de investigación del Instituto de 

Geociência de la Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

El sistema está actualmente en fase de pruebas en la comunidad 

académica para verificar posibles inconsistencias, sin embargo ya 

mostro resultados positivos en la recuperación de las pruebas 

iniciales. 

Con este sistema se espera apoyar a los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y así mejorar la calidad de la educación en 

la región además de colocar a profesores y alumnos en contacto 

con las nuevas tecnologías educacionales. Creemos que con la 

utilización de este sistema, es posible proporcionar mejoras en la 

accesibilidad de los OAs antes de que  los  problemas  sean 

verificados, además de  revisar la adherencia de criterios de 

accesibilidad en los OAs.  

Como trabajos futuros tenemos la intención de ampliar el número 

de estándares de metadatos LOM y OBAA utilizados en el 

sistema. Continuar el desarrollo de los Módulos de Inserción y 

ampliar el Módulo de Anotación para la configuración 

automática. 
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ABSTRACT 
This paper presents a research about the construction of a data 

mining system based on clinical research skills of students to 

distance education, as well as in research on data mining systems. 

Therefore we designed and implemented a model mapping skills 

of learners in discussion forums through the implementation of 

the developed tool. For this purpose, several steps were followed, 

including: bibliographic studies on students skills in distance 

learning and data mining techniques; model implementation 

mapping students skills through data mining tool for the LMS 

Moodle forums developed, the simulation tool usage in a test 

environment, analysis and validation of the results obtained 

through the tool; propose the use of the tool to map the skills of 

students in distance education as a support in the development of 

content for this mode. Through these steps, we generated data and 

graphs showing the results obtained, the same analyzes were 

carried out in order to obtain more knowledge about the concepts 

and deductions. This study also sought to develop a system to 

possibly help the teachers in the future, tutors and administrators 

EAD systems, in the development and improvement of content. 

RESUMO 
Este trabalho apresenta uma pesquisa acerca da construção de um 

sistema de Mineração de Dados embasado em pesquisas sobre 

competências de alunos para educação a distância, assim como 

nas pesquisas sobre sistemas de Mineração de Dados. Desta forma 

foi elaborado e implementado um modelo de mapeamento de 

competências dos discentes em fóruns de discussões. Para tal, 

seguiram-se diversas etapas, dentre elas: estudos bibliográficos 

sobre competências discentes em EAD e técnicas de Mineração de 

Dados; implementação do modelo de mapeamento de 

competências discentes através da ferramenta de Mineração de 

Dados para fóruns do AVA Moodle; a simulação do uso da 

ferramenta em ambiente de teste; análise e validação dos 

resultados obtidos através da ferramenta; propor a utilização da 

ferramenta para mapear as competências dos alunos na EAD 

como suporte na elaboração de conteúdos para esta modalidade. 

Através destas etapas, foram gerados dados e gráficos que 

demonstram os resultados obtidos, assim foram efetuadas análises 

dos mesmos, a fim de se obterem maiores conhecimentos e 

deduções acerca dos conceitos. Este trabalho buscou desenvolver 

também um sistema ao qual se fosse possível futuramente auxiliar 

os professores, tutores e administradores de sistemas EAD, no 

desenvolvimento e aprimoramento de conteúdos. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance learning. 

Termos Gerais 

Measurement. 

Palavras Chave 

Educação a Distância, Mineração de Dados, Moodle, 

Competências. 

1. INTRODUÇÃO 
Com os avanços tecnológicos, as telecomunicações e a 

Informática aperfeiçoaram o método de ensino que já era 

conhecido por sua facilidade e amplitude, desde os primórdios do 

ensino a distância, em 1880, onde ocorriam os primeiros passos 

de Educação a Distância (EAD), com o estudo por 

correspondência, até a década de 1980 quando houve pela 

primeira vez uma experiência real de interação de um grupo em 

EAD potencializado pelas tecnologias de informação e 

comunicação. [13] 

Com o intuito de auxiliar à EAD em suas demandas foram 

surgindo diversas plataformas, chamadas de Ambientes Virtuais 

de Aprendizado (AVAs). Os AVAs supriram a necessidade de um 

novo método para desenvolver cursos de forma virtual onde o 

professor tém mais autonomia e liberdade, para gerenciar os 

processos de ensino e de aprendizagem dentro da modalidade 

EAD, dentro do novo paradigma ao qual estava se vivenciando no 

modelo de EAD que se formou, pois disponibiliza ao professor 

recursos como: chat, fórum, hipertextos, blog, wiki... integrando 

de diversas maneiras a informação. Podemos citar um grande 

exemplo de uso de AVAs de iniciativa livre e mantido sob a 

comunidade Open Source, sendo hoje um dos mais utilizados em 

todo o Mundo, o Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment ou Ambiente Modular de Aprendizagem Dinâmica 

Orientado a Objeto (Moodle).  

Ainda contemplando a Sociedade da Informação vivida nos 

tempos atuais, notamos o surgimento em paralelo a todo este 

roldão de informações do mundo acadêmico, a qual se relaciona e 

surge conjuntamente com áreas administrativas, a Mineração de 

Dados (MD) – busca de informações valiosas em grandes bases de 

dados. Um esforço de cooperação entre homens e computadores. 

[22] 

Um dos grandes desafios da EAD se desenvolve à medida que é 

necessário que se conheça de uma forma mais completa, e a 

distância, principalmente o aluno ou a turma onde determinado 

conteúdo é desenvolvido. Juntamente com esta necessidade 
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encaixamos a MD, pois ela nos traz conceitos e implementações 

computacionais para determinar diversas informações relevantes 

pedagogicamente para o docente. 

Frente a estes cenários, esta pesquisa propõe o desenvolvimento 

de uma nova metodologia de avaliação de atividades específicas 

dentro do AVA, onde o docente atualmente desprende um tempo 

considerável na análise comportamental relacionada ao 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes (CHA). 

Partindo dos princípios discutidos nos parágrafos anteriores, 

consegue-se vislumbrar os objetivos específicos desta pesquisa, 

iremos através das seções e subseções explanar acerca das 

competências discentes para ambientes EAD, assim como sobre 

técnicas de MD mais adequadas e específicas para os objetivos da 

pesquisa. Após estes estudos apresentaremos um modelo de 

mapeamento de competências de discentes em um curso de EAD, 

através de uma ferramenta de MD, específica para fóruns do AVA 

Moodle. Com esta ferramenta simularemos e analisaremos os 

relatórios obtidos, a fim de se avaliar primeiramente 

inconsistências, para aperfeiçoar os métodos, e após, homologar a 

ferramenta através da proposição do uso dela em um ambiente de 

um curso EAD já em andamento, para auxiliar o desenvolvimento 

dos conteúdos propostos pelo professor. 

O ambiente desta pesquisa foi composto pelo AVA Moodle da 

Faculdade Cenecista de Osório (FACOS), por meio de uma 

análise da disciplina de Apropriação Tecnológica, do curso de 

MBA em Gestão Educacional. Com estes dados levantados, o 

professor teve um mapeamento completo de sua turma, 

relacionado a cada tópico em questão e desta forma, conseguirá 

dirigir sua turma de uma forma mais adequada na busca dos 

CHA's específicos, para cada turma, grupo ou mesmo a um aluno, 

traçando inclusive um panorama geral, inicial e final. 

2. O ENSINO POR COMPETÊNCIAS 
Apesar do termo “competência” ser originado no âmbito jurídico, 

qualificando algo a ser julgado, ele tem tomado esta grande fatia 

das produções atuais de Educação. Vários autores como Le 

Boterf, definem as competências como sendo algo mutável, que 

acompanham o passar dos anos, ou seja, uma competência como 

Fluência Digital, na década de 50 não tem o mesmo sentido e/ou 

conceito atualmente. Este fato ocorre principalmente pelos 

acontecimentos histórico-sociais e culturais, assim como as 

mudanças tecnológicas. [11] 

Mesmo com o embasamento teórico dos autores, há ainda uma 

resistência à utilização desta metodologia, em razão da visão 

taylorista fordista que fora empregada nas competências na década 

de 1970. Porém, este paradigma de construção do conhecimento é 

muito mais completo e complexo do que aparenta.  

O estudo das competências leva o sujeito a ter o conhecimento, 

visando não a memorização dele, mas sim a formação integral do 

aluno. Desta maneira o conhecimento não é uma fonte isolada de 

aprendizado, mas sim uma parte integralizante dele, que 

juntamente com suas atitudes e habilidades, formarão as 

competências. [5] Assim sendo, este conjunto de elementos, 

correspondem ao conjunto de recursos que uma pessoa dispõe. 

Segundo [16] uma competência pressupõe a existência de 

recursos; nenhum recurso pertence, com exclusividade, a uma 

competência, na medida em que pode ser mobilizado por outras. 

Desta maneira, mobilizados os Conhecimentos, Habilidades e 

Atitudes (CHA), ao mesmo tempo de forma inter-relacionada para 

que a competência seja alcançada. 

[12] propõe que a competência seja concebida como a capacidade 

de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para enfrentar 

uma situação complexa. Desta maneira “a competência não reside 

nos recursos (conhecimentos, capacidades...) a serem 

mobilizados, mas na própria mobilização desses recursos. A 

competência pertence a ordem do saber mobilizar”. Assim a 

mobilização de recursos é a metáfora utilizada para exemplificar 

como os elementos do CHA se relacionam quando o sujeito se 

depara com uma nova situação. 

[14] acrescenta que a mobilização não é apenas o “uso” ou 

“aplicação”, mas também, a adaptação, diferenciação, integração, 

generalização ou especificação, combinação, orquestração, 

coordenação; de um conjunto de operações mentais complexas, 

que, ao deslocá-las às situações, transformam os conhecimentos 

em vez de deslocá-los. 

Vamos entender um pouco mais cada elemento do CHA, para 

então podermos analisar com maior nitidez as competências EAD. 

O conhecimento é construído através das relações com o meio. 

Não é sinônimo de informação ou de saber. Este estudo entende o 

conhecimento a partir da visão construtivista de [17] que diz que: 

“[...] o conhecimento resulta de interações entre o sujeito e o 

objeto que são mais ricas do que aquilo que os objetos podem 

fornecer por eles.” 

Em geral a habilidade é menos ampla que uma competência, por 

este motivo ela é classificada por muitos autores como um dos 

elementos da competência. De fato, diferentes habilidades 

compõem uma ou mais competências, ou seja, elas são utilizadas 

em diferentes situações. Assim, as habilidades seriam tanto as que 

apresentam processos mentais/cognitivos como motores e 

técnicos. [15] 

Já as atitudes determinam como os indivíduos se posicionam em 

relação aos outros e aos acontecimentos. É em função delas que se 

avaliam sentimentos, comportamentos e escolhas.  

Diante desse contexto, o processo de desenvolvimento de uma 

atitude é compreendido como um esquema mental, desenhando o 

comportamento do processo de interação humana, que se dá pela 

socialização e comunicação. Nesse processo, a atitude é um dos 

elementos que resultam no comportamento. [4] 

3. OS AVAs 
Os AVAs tornaram-se locais cada vez mais acessados e discutidos 

dentro da academia. Desta maneira, [2] destacam que a Web se 

tornou um espaço de apoio ao desenvolvimento de cursos a 

distância suportados por uma diversidade de ambientes 

informatizados online direcionados às atividades educacionais. 

Tendo início em cursos semipresenciais, os AVAs se 

desenvolvem cada vez mais rapidamente, acompanhando a 

evolução das TIC. 

Com estas tecnologias os AVAs levam a metodologia de ensino e 

aprendizagem a métodos diferenciados, onde o professor exerce o 

papel de mediador durante o processo de aprendizagem, estando o 

aluno no centro do processo. [21]  

[24] citam o uso das TIC como uma introdução a ambientes mais 

interativos na modalidade de EAD, permitindo aprendizados 

colaborativos online, desta maneira as tecnologias interativas 
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foram agregadas a formatos antigos, tais como: rádio, televisão, 

telefone, etc. 

Para [23] o ensino baseado na Web possui um grande potencial 

para modelos pedagógicos colaborativos, tendo em vista as 

seguintes características: Comunicação de grupo a grupo, 

permitindo que o estudante se comunique diretamente com outros 

colegas através do AVA; Independência temporal, observando 

que o acesso poderá ser realizado a qualquer momento, 

possibilitando tempo necessário ao aluno para suas reflexões e 

análises de temas postados em discussões no AVA; Independência 

espacial, pois o acesso ao ambiente online pode ser realizado de 

qualquer lugar; Interação entre os participantes via comunicação 

mediada por computadores que requer do estudante a organização 

de ideias através da escrita. 

Desta maneira os AVAs foram se modelando de forma que 

tendem a reduzir a distância transacional na educação online, 

visando um aprimoramento e aperfeiçoamento do processo 

educacional. Sem desmerecer a constante interatividade entre os 

participantes, ponto fundamental para a utilização de um AVA. 

De acordo com [19], o ponto mais importante a ser observado na 

utilização de um AVA é o critério didático-pedagógico com o 

qual ele foi construído. Segundo a autora, o desenvolvimento de 

um produto para a educação é permeado por uma concepção 

epistemológica. 

Já na visão de [6] o AVA é um espaço que favorece a interação 

dos sujeitos, possibilitada através de uma plataforma. A autora 

também corrobora dizendo que o AVA é um: “ambiente coletivo 

que favorece a interação dos sujeitos participantes, sendo este um 

todo constituído pela plataforma e por todas as relações 

estabelecidas pelos sujeitos usuários a partir do uso das 

ferramentas de interação”. 

Porém, para [20], os AVAs são softwares construídos com o 

objetivo de gerenciar a aprendizagem via Web. Eles são sistemas 

que sintetizam a Comunicação Mediada por Computador, e 

possibilitam a entrega do material dos cursos realizados. 

Para os fins desta pesquisa estudamos o AVA Moodle. Este nome 

traduz o principal propósito do sistema, ser um software simples, 

composto por módulos, editáveis e configuráveis por qualquer 

pessoa. Desenvolvido em 2001, por Martin Dougiamas, em seu 

projeto de doutorado, foi disponibilizado como software livre. 

Com o passar do tempo vem sendo aperfeiçoado pela comunidade 

open source que envolve profissionais da área de TIC e diversas 

outras. 

Segundo [8], o Moodle consiste em um software livre open 

source, isto é, de código aberto (todo e qualquer indivíduo pode 

contribuir para o desenvolvimento do software). Além disso, o 

Moodle possui diversos recursos, tais como: glossários, chats, 

questionários e fóruns de discussão; os quais são disponibilizados 

no AVA a critério do professor e de acordo com as necessidades 

da disciplina. 

Como podemos perceber através das relações entre os autores 

citados nos parágrafos anteriores o Moodle é um dos AVAs que 

tem maior destaque no ambiente acadêmico. A escolha da 

utilização deste AVA para os fins desta pesquisa se originaram de 

todos estes dados e comentários descritos acima. Também pela 

forma na qual o Moodle utiliza de suas ferramentas e modelagem 

para sistematizar os fóruns, os quais são o objeto central de 

análise da ferramenta desenvolvida. 

4. COMPETÊNCIAS DISCENTES EM EAD 
Com os equipamentos a cada momento sendo reduzidos e, o alto 

tráfego de informações que as redes, criadas para socialização de 

dados, disponibilizam às pessoas, podemos concluir que elas 

acabam por desenvolver e tomar para si posturas mais criativas, 

colaborativas e cooperativas. [3] 

Desta maneira a sociedade atual vive em um novo momento, onde 

a troca de informação, e todos os outros itens citados levam à 

utilização em larga escala da tecnologia em seu seio. Causando 

transformações sociais, econômicas e culturais. Paralelamente a 

isso surge o fenômeno da EAD, o qual em um período curto de 

seis anos o número de alunos aumentou praticamente 40%. [1] 

Com este fato várias discussões e investigações sobre o tema 

foram iniciadas, não somente sobre os processos envolvidos, mas 

também acerca dos sujeitos. Entre estas diversas discussões, 

surgem às relacionadas com as Competências EAD, em várias 

delas são citadas as necessidades de acompanhamento constante 

dos docentes com os alunos, para garantir o desenvolvimento 

adequado e correto das competências. 

Assim observamos que além do acompanhamento, se lança mão 

da utilização de diversas ferramentas que a WEB 2.0 trouxe aos 

usuários, a saber: mobilidade; agilidade; e dinamicidade.  

Para tanto, segundo [3], para a educação a distância, são 

consideradas competências básicas: organização, planejamento, 

fluência digital, autonomia, comunicação e presencialidade 

virtual. O desenvolvimento dessas competências requer constante 

aperfeiçoamento de estratégias educacionais, incluindo o uso das 

ferramentas tecnológicas já citadas.  

5. MINERAÇÃO DE DADOS 
Define-se Mineração de Dados, como a análise de grandes 

volumes de informação em busca de padrões consistentes pré-

definidos, utilizando para isso algoritmos de busca, ordenação e 

análise, criando assim novos conjuntos de dados processados. Na 

opinião de [22], a MD é a busca de informações valiosas em 

grandes bancos de dados. É uma tarefa de busca e auxílio entre 

homens e computadores. Os homens desenvolvem estes bancos, 

descrevem problemas e definem seus objetivos. Os computadores 

analisam dados e padrões que conciliem com as metas 

estabelecidas pelos homens. Assim, a MD tem sido considerada e 

classificada dentro de diversas áreas do conhecimento, como a 

Estatística, a Inteligência Artificial (IA) e Bancos de Dados (BD). 

Desta maneira organizados podemos enxergar vários traços de 

cada uma dentro do processo principal de mineração e suas inter-

relações. 

Para a área de BD, MD é o “processo de descoberta de 

conhecimento interessante a partir de grandes quantidades de 

dados armazenados em BD's, Data Warehouses (DW), ou outros 

repositórios”. [9] Na perspectiva da área de Inteligência Artificial, 

trata-se da “extração de informação implícita, previamente 

desconhecida, e potencialmente útil a partir de dados”. [25] Para 

tal a IA lança mão de vários algoritmos computacionais dentro 

dos quais podemos citar os mais utilizados, Árvore de Decisão e 

Clusterização. Já para a Estatística, MD é “a análise de 

(frequentemente grande) conjuntos de dados para encontrar 

relacionamentos inesperados e para resumir os dados em novas 

formas que sejam compreensíveis e úteis para o proprietário dos 

dados”. [10] 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

489

[18] sintetiza que, durante a identificação dos problemas, é 

relevante: definir as metas do processo; estabelecer os critérios de 

desempenho; estabelecer a relação entre simplicidade e precisão 

do conhecimento extraído; e definir se um conhecimento 

resultante deve ser compreensível a seres humanos ou se um 

modelo do tipo caixa-preta é suficiente. Esses pontos interferem 

nas escolhas posteriores, nas diversas etapas do processo de 

descoberta de conhecimento. 

6. METODOLOGIA 
Existem diversos caminhos metodológicos que norteiam uma 

pesquisa, conforme [12], a metodologia é como um conjunto de 

métodos e técnicas aplicadas para um determinado fim. É a 

estrada percorrida, a forma como vai ser desenvolvida e utilizada 

para atingir seu objetivo. Neste trabalho a metodologia utilizada 

foi a quali-quanti.  

Esta pesquisa se preocupou, portanto, com aspectos da realidade 

que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação das Competências EAD, estudadas a partir das 

pesquisas realizadas por [3], porém, não podemos deixar de lado 

o aspecto quantitativo presente também nesta pesquisa, aspectos 

necessários para o desenvolvimento do Minerador, e que os dados 

a serem analisados resultaram em gráficos e números. 

Com estas premissas foi desenvolvido um método misto a fim de 

tornar possível o desenvolvimento do Minerador, baseado nas 

competências de [3], e nos aspectos quantitativos armazenados no 

BD do AVA. Desta maneira o desenvolvimento do software 

pautou-se nas seguintes etapas: 1. Estudo sobre as Competências 

de alunos, com foco na EAD; 2. Escolha de uma técnica de MD 

para realizar a análise quantitativa dos fóruns a fim de se avaliar 

as competências desenvolvidas neles; 3. Definição dos modelos 

de pesquisa das Competências elencadas, que foram mineradas no 

Fórum do AVA, implementadas no Minerador; 4. Construção do 

Minerador e validação dos resultados obtidos; e 5. Realização de 

experimentos em um BD real. 

Para os fins de descoberta de conhecimento foi utilizado um BD 

do Centro de Educação a Distância (CEAD), pertencente ao grupo 

CNEC, o qual continha um curso de MBA em Gestão 

Educacional, oferecido para os colaboradores da rede, na 

modalidade EAD. A disciplina analisada foi a de Apropriação 

Tecnológica, na segunda semana de andamento. O motivo desta 

escolha foi a de que esta disciplina é a primeira do curso, tendo 

um número maior de colaboradores cursando-a, assim como um 

número de postagens mais elevado. 

6.1 Estudo Sobre Competências 
Escolheu-se a autora Patrícia Alejandra Behar para nortear a base 

das competências elencadas aqui, pela sua trajetória notória na 

EAD, assim como suas diversas pesquisas na área do 

desenvolvimento de conteúdos e análise dos mesmos baseando-se 

em competências. Com o intuito de entender melhor os 

significados das competências, a fim de tornar possível a 

conversão dos conceitos qualitativos em quantitativos, fez-se 

necessária uma pesquisa profunda sobre o tema.  

Esta pesquisa mais aprofundada nos revelou diversas 

competências as quais [3] elencou como fundamentais aos alunos, 

professores, tutores e administradores de EAD, porém, como esta 

pesquisa está focada na identificação de competências de alunos, 

não levamos em consideração as demais competências elencadas. 

Desta mesma maneira a autora havia elencado diversas outras 

além das citadas nesta pesquisa, mas devido às metodologias de 

descoberta dos dados no BD, assim como a complexidade de 

transformação das informações qualitativas das competências 

explicitadas por ela, em quantitativas, esta pesquisa utilizou 

apenas as competências já citadas anteriormente. 

Com estes dados constituídos, foram desenhadas as maneiras de 

se elencar quantitativamente as competências nos fóruns, para isso 

construímos os diagramas tabelas, as quais foram analisadas e 

consultadas para se obterem as informações necessárias ao 

desenvolvimento dos métodos para as consultas. Foram utilizadas 

diversas tabelas do BD a fim de se obterem os dados necessários, 

procurou-se utilizar apenas um mínimo de tabelas e registros 

possíveis para não dificultar o processo de mineração tornando-o 

muito vagaroso. As tabelas envolvidas foram somente as 

necessárias a consultas de fórum e de logs de acesso aos recursos 

instanciados no curso especificado. 

6.2 Técnica de Mineração de Dados Escolhida 
A técnica escolhida para a MD teve que levar em conta os 

aspectos específicos desta pesquisa, tais como as competências 

elencadas por [3], com seus aspectos qualitativos, assim como os 

aspectos quantitativos os quais são partes integrantes do sistema 

desenvolvido pela pesquisa, a fim de analisar os dados do fórum 

do AVA Moodle. 

Como já foi visto na seção 5, existem diversas técnicas de MD, 

que buscam desenvolver diferentes respostas a diferentes 

perguntas e sistemas, assim, após a análise delas, decidiu-se 

utilizar a técnica de árvore de decisão, pois a mesma se encaixa 

bem ao sistema proposto. Esta percepção de encaixe foi obtida 

conforme os estudos realizados e apresentados no referencial 

teórico desta pesquisa. O algoritmo de árvore de decisão 

proporciona ao sistema basicamente uma cadeia de perguntas 

organizadas conforme uma árvore binária, filtrando os dados 

encontrados e disponibilizados a este algoritmo, resultando em 

um filtro eficientemente adequado aos fins desta pesquisa. 

Conforme os dados foram coletados no AVA, foram sendo 

armazenados em vetores multidimensionais, os quais contêm 

informações dos alunos, e também as informações resgatadas do 

BD acerca das competências, neste momento já em formato 

quantitativo. Após este vetor estar em formato adequado, foi 

submetido ao algoritmo de árvore de decisão, o qual aplicou as 

regras de decisão, explicitadas nos modelos de pesquisa, a fim de 

adequar as informações ao modelo final de resultado, tornando 

assim possível a análise visual dos dados extraídos, processados e 

analisados pelo Minerador. 

6.3 Definição dos Modelos de Pesquisa 
Com os estudos desenvolvidos acerca do objetivo desta pesquisa, 

desenvolvemos modelos de captura dos dados do BD do AVA. 

Para isso utilizamos as competências EAD relacionadas nas 

seções anteriores, porém, com foco na metodologia de pesquisa 

no BD. Para a competência Organização verificou-se as datas 

previstas para conclusão dos fóruns com as de postagens iniciais, 

se as mesmas encontravam-se até dois terços antes da data de 

finalização do fórum em média; na competência Fluência Digital 

com os registros de acesso ao fórum, e o número de posts, criou-

se uma relação, de visitas/posts, caso o aluno visitasse o fórum 

diversas vezes, postando em boa parte delas algo, ele era fluente 

digital, em relação à produção escrita e a navegabilidade no AVA; 

para a competência Autonomia verificou-se se o aluno conversava 

mais com os colegas do que com os professores, assim concluiu-
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se que ele tinha autonomia no assunto. Porém, comparou-se se 

dentro da conversa havia alguma palavra relacionada com o 

tópico em questão, verificando se realmente as conversas tinham 

relação com o assunto; na competência Comunicação buscou-se a 

clareza e a objetividade da expressão oral, gestual e escrita; e para 

a competência Presencialidade Virtual obteve-se as visitas do 

aluno ao fórum, estipulando o mínimo de 75% de frequência, este 

índice foi comparado à modalidade de ensino presencial, que 

requer este valor para que o aluno possa ser aprovado. 

De posse destas análises, o Minerador, após a extração de dados 

do BD do AVA, aplica o algoritmo de árvore de decisão ao vetor 

recebido, desta forma linearizando-o e enviando ao método de 

construção do relatório final. 

6.4 Construção do Minerador 
Com os demais aspectos já elencados foi estipulada a utilização da 

linguagem de programação Hypertext Preprocessor (PHP) 

juntamente com Structured Query Languagem (SQL), preferiu-se 

utilizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 

MySQL dentre os demais suportados pelo Moodle (PostgreSQL, 

Oracle, SQL Server), por sua utilização em nossa base final. Com 

estes sistemas obtivemos os dados para a pré-análise e definição, 

contemplando desta maneira os aspectos esperados. Após a 

escolha das ferramentas, iniciamos o desenvolvimento com a 

análise do BD do Moodle, definindo as tabelas e campos aos 

quais seriam necessárias as consultas a serem realizadas, a fim de 

se obterem os dados. 

Com a análise do BD completa, iniciou-se o desenvolvimento do 

sistema de Mineração, o qual foi desenvolvido sob o paradigma 

da Orientação a Objeto, o que nos traz maiores possibilidades de 

aprimoramentos do sistema, assim como uma maior portabilidade 

desta aplicação para possíveis trabalhos futuros. Foram criados 

diversos métodos dentro da classe denominada “datamining”, aos 

quais couberam as funções de extrair do sistema, conforme o 

modelo de pesquisa no BD citado, os dados necessários a fim de 

se montar o relatório de competências dos alunos. Estes dados 

foram submetidos ao algoritmo de árvore de decisão, que foi 

responsável pela MD. Após esta etapa realizamos a validação dos 

dados. 

7. ANÁLISES E RESULTADOS 
Nesta seção procuramos apresentar alguns dados coletados no 

Minerador, os quais tiveram como objetivo demonstrar a 

transformação das competências elencadas por [3] de maneira 

qualitativa, em aspectos quantitativos. Neste cenário o curso 

contou com 457 alunos frequentando a disciplina e 

consequentemente o fórum analisado. Iniciamos a análise dos 

resultados partindo da tela inicial do Minerador, a qual demonstra 

de uma forma completa o ambiente analisado e seus resultados. 

No início da página, temos um resumo da disciplina, o qual nos 

informa os dados resumidos da disciplina, do curso e do fórum, 

com a quantidade de dias que o mesmo possuí, assim como o 

número de alunos e os nomes dos ambientes em questão. 

Com este relatório demonstrado acima foram feitas as análises de 

cada competência específica. Analisando a Competência 

Organização, a qual se relaciona com a ordenação, estruturação e 

sistematização de atividades, materiais e grupos, observamos que 

ela demonstrou 8%, considerado o segundo melhor índice de 

tendência dos alunos a possuí-la. Percebe-se aqui que os alunos 

desta disciplina tendenciaram a ter um perfil mais desorganizado 

perante este fórum, onde podemos ressaltar que talvez por ser o 

início da disciplina, ou talvez pelo fato de estarem iniciando no 

curso, eles apresentaram menos trocas de mensagens no fórum. 

Analisando a Competência Fluência Digital, ela está ligada à 

utilização da tecnologia de modo que o sujeito sinta-se 

digitalmente ativo/participante dos avanços tecnológicos. A 

Fluência possibilita não só o uso, mas também a criação produção 

de conteúdos/materiais. Podemos ver que 1% dos alunos, apesar 

de acessarem o fórum e postarem, o fizeram poucas vezes se 

comparados ao número de dias que o fórum ficou aberto na 

disciplina, levando a análise demonstrar que os mesmos tiveram 

demasiadamente poucas conversas no decorrer do fórum. 

Para [17], autonomia significa ser governado por si mesmo. É o 

oposto de heteronomia, que significa que uma pessoa é governada 

por outra pessoa. Nesta competência, percebe-se que os alunos 

trocaram poucas conversas entre si e mais com os professores, 

levando o sistema a minerar seus dados de forma que 

demonstraram que eles tendenciaram a não se apropriar do 

assunto debatido, perfazendo um total de 8%. 

A Competência Comunicação está fundamentada na clareza e na 

objetividade da expressão oral, gestual e escrita, no modelo 

desenvolvido neste projeto ela se basiou na troca de mensagem 

por semana. Podemos observar que nenhum dos alunos 

apresentou o índice necessário para alcançar o número desejado 

de posts no período do fórum para ter a tendência desta 

competência. 

A presença no AVA foi analisada de acordo com a Competência 

Presencialidade Virtual, a qual é relacionada através da interação 

com os colegas e da realização das atividades. Podemos constatar 

que os alunos não habitavam o ambiente com frequência, não 

estavam debatendo o suficiente para elevar os dados gerados 

através do Minerador. Com isso, podemos observar que os alunos 

poderiam ter tido mais incentivos por parte dos 

professores/tutores, que poderiam disponibilizar mais espaços 

para este tipo de interação. 

Para finalizar, observamos que os alunos tendem a ter parcelas 

bem distintas de algumas competências estudadas e analisadas 

através dos dados coletados no Minerador, o qual nos leva a 

perceber que os alunos tendem a ter competências gerais como 

comuns, que o aluno que apresenta este quadro, não tem uma 

competência definida, podendo ser causada por falta de atividade 

no Fórum analisado, por estar com alguma dificuldade de acesso à 

plataforma, ou apresentar algum problema em se apropriar da 

metodologia EAD, ou ainda da própria disciplina. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com este sistema constituído, acredita-se que poderemos auxiliar 

em diversas formas, muitos professores e alunos a desenvolverem 

materiais de forma mais completa, visando um maior aprendizado, 

assim como auxiliar os administradores no acompanhamento das 

atividades pedagógicas. 

Os caminhos que nos levaram a escolher as competências 

elencadas por [3] nortearam a pesquisa, dando-lhe a visão 

necessária para que se construísse um olhar focado e completo 

acerca das competências EAD, assim como nortearam o 

desenvolvimento do sistema Minerador, e com certeza levarão ao 

desenvolvimento de diversos aprimoramentos e extensões deste 

sistema visando sempre o aperfeiçoamento das diversas etapas do 

aprendizado EAD. 
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As teorias acerca das etapas e dos métodos de Mineração de 

Dados nos levaram a um entendimento mais profundo desta 

técnica de descoberta de conhecimento, a qual está sendo 

largamente utilizada nos dias atuais, sendo de extrema 

importância para grandes bases de dados, na busca por novos 

conhecimentos. Desta maneira, a construção deste sistema de 

Mineração de Dados, buscou em diversas áreas a 

multidisciplinaridade dos sistemas, assim como a integração dos 

dados dispostos no AVA, a fim de relacioná-los com os aspectos 

qualitativos que foram obtidos com o respaldado dos autores 

estudados, trazendo à realidade o desenvolvimento desta 

ferramenta de auxílio multidisciplinar. 

Atingiu-se, portanto, o objetivo deste projeto com o 

desenvolvimento de um modelo de mapeamento de competências 

dos discentes em fóruns de discussões através da implementação 

da ferramenta desenvolvida. Espera-se que as contribuições para o 

meio acadêmico sejam de grande valia, podendo nortear diversos 

trabalhos futuros, acerca deste objeto de pesquisa e de demais, os 

quais busquem a transformação de aspectos qualitativos em 

quantitativos, a fim de ser possível a MD em diversas bases de 

dados, para diversos fins. 

Da mesma forma, projetamos como alguns trabalhos futuros, o 

aprimoramento deste sistema, podendo realizar integrações mais 

diretas com o AVA Moodle, e também com as demais 

competências elencadas por [3], buscando atingir não somente os 

alunos, mas também professores e tutores, em suas competências 

específicas. 
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ABSTRACT 
The ABET accreditation requirements emphasize the importance 

of "soft" skills in planning and achieving excellence in engineering 

education. Besides the knowledge called "core", engineers have to 

experience and understand: the importance of communicating 

effectively, the impact of ethics and professional responsibility and 

the recognition of the need to get engaged in continuous learning. 

In this paper we present the experience in teaching the course 

“Writing Articles and Research Reports” that allowed us to 

integrate the soft skills mentioned previously. The paper presents 

the course description, the approach used, the strategies adopted, 

the results obtained and the lessons learned. 

 

RESUMEN 
Los requisitos de acreditación de ABET hacen hincapié en la 

importancia de las habilidades "blandas"  

en la planificación y logro de la Excelencia en la educación en 

Ingeniería. Además de los conocimientos denominados  "core", los 

ingenieros  tienen que experimentar y comprender: la importancia 

de comunicarse de manera efectiva, el impacto de la 

responsabilidad ética y profesional y  el reconocimiento de la 

necesidad  de participar en el aprendizaje continuo.   

En este artículo presentamos la experiencia del dictado del curso 

Redacción de Artículos e Informes de Investigación que nos 

permitió integrar las habilidades blandas mencionadas previamente. 

El artículo presenta la descripción del curso, el enfoque utilizado, 

las estrategias adoptadas, los resultados obtenidos y las lecciones 

aprendidas  

Categories and Subject Descriptors 

 K.3.2 [Computers and Education]: Computer and 

Information Science Education –Computer Science 

Education  

Keywords 
Habilidades Blandas, Redacción, Comunicación, Etica Profesional, 

Enseñanza, Aprendizaje Continuo. Experiencia, Metodología 

Enseñanza. 

 

1. INTRODUCCION 

Los estudiantes suelen pensar a menudo que no es importante 

saber escribir con propiedad. Este pensamiento es producido por el 

hecho de que en algunas ramas como las Ciencias e Ingeniería, la 

escritura y los textos están en un segundo plano. Algunas carreras 

tienen en su mayoría exámenes o evaluaciones en los que se puede 

responder todas las preguntas únicamente utilizando fórmulas 

matemáticas o códigos de programación. 

 La carencia en la redacción se puede convertir en un defecto 

importante no solo  desde los primeros años de estudio, sino 

también durante la vida profesional. De acuerdo a ABET [1], los 

graduados de ingeniería, además de los conocimientos en el área 

de especialización, deben desarrollar competencias consideradas 

blandas: comprensión de la responsabilidad ética y profesional,  

habilidad para comunicarse de forma efectiva y el reconocimiento 

de la necesidad de un aprendizaje continuo. 

Atendiendo a estas necesidades existen universidades que han 

implementado cursos de redacción en los primeros  semestres 

[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] y han demostrado que pueden ser una 

herramienta eficaz para mejorar el pensamiento crítico y la 

habilidad para solucionar problemas. También han mostrado como 

estos cursos  pueden  ayudar a los estudiantes en la identificación 

de la responsabilidad ética.  

 

En este artículo presentamos nuestra experiencia en el dictado del  

curso Redacción de Artículos e Informes de Investigación. Este 

curso no sólo nos permitió desarrollar en los estudiantes 

habilidades de comunicación tanto escrita como oral, sino integrar 

temas de responsabilidad ética, así como la valoración  del 

aprendizaje continuo.  Se resalta el enfoque del curso, las 

estrategias adoptadas, y las lecciones aprendidas. 

 

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En la 

sección 2 se presentan las generalidades del curso, el enfoque y los 

temas. En la sección 3 se presenta la estrategia utilizada en el 

desarrollo del curso. En la sección 4 se describen los resultados 

obtenidos. En la sección 5 se explican las lecciones aprendidas. 

Finalmente en la sección 6 se presentan nuestras conclusiones. 
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2. REDACCIÓN DE ARTICULOS E INFORMES DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes 
La enseñanza de redacción  y  comunicación  siempre fue 

parte de  la formación de los estudiantes  de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) [9], de la 

Universidad Nacional de San Agustín [10], Arequipa – 

Perú. Los contenidos se dictaban en el  curso de 

Comunicación Oral y Escrita (3er semestre) de la Malla 

Curricular 2002.  

 

El dictado de este curso considerado de Formación Básica 

estaba a cargo de profesores del Departamento Académico 

de Lengua y Literatura. A pesar de todos los esfuerzos 

muchos de los estudiantes simplemente no tomaban las 

asignaciones en serio y como consecuencia no obtuvieron el 

beneficio total de los conocimientos recibidos. 
 
2.2 La Propuesta 

 

En el año 2013, entró en vigencia la nueva Malla Curricular 

de la EPIS  en la que se incluyó el curso de Redacción de 

Artículos e Informes de Investigación (RAII). El curso tiene 

una duración de 17 semanas y es dictado en el 3er semestre. 

Tiene 2 créditos y 2 horas teóricas semanales. 

 

Las competencias generales de RAII son: a) capacidad de 

comunicarse de manera efectiva y b) el reconocimiento de la 

necesidad  y la capacidad de participar en el aprendizaje 

continuo y (c) la comprensión de la responsabilidad ética. 

Como competencias específicas RAII presenta: a) elaborar 

un esquema inicial de redacción, b) buscar información 

relevante en fuentes confiables, c) analizar y sintetizar la 

información obtenida, d) aplicar las recomendaciones  de 

redacción y formato IEEE/ACM, e) concebir la honestidad 

como parte de su trabajo al no incurrir en plagio ni copiar 

párrafos sin referenciar y f) presentar con claridad su trabajo 

en forma oral. 

 
2.3 El Enfoque 
 
Las estrategias de aprendizaje basado en la investigación se 

originan en el modelo constructivista y fomentan un 

enfoque de aprendizaje activo [11][12]. El enfoque 

constructivista  abraza la idea de que el conocimiento no se 

puede adquirir  de forma pasiva [13]. Es por ello que RAII 

fue diseño para enseñar redacción formal de forma activa. 

Durante todo el semestre cada alumno escribe  un artículo 

de características publicables. El artículo tiene 5 revisiones 

incrementales a lo largo del semestre y  dos presentaciones 

orales.  

 

Los estudiantes aprenden la importancia de la redacción 

formal, cómo y en donde buscar información,  cómo 

plantear el plan de redacción, lectura crítica, pautas de 

redacción de acuerdo a estándares internacionales, uso de 

citas, referencias y finalmente el cómo presentar de manera 

oral su trabajo. El detalle de los contenidos de RAII  se 

resume en la Tabla 1. 

 
TABLA I 

CONTENIDOS DEL CURSO REDACCIÓN DE ARTÍCULOS E INFORMES DE 

INVESTIGACIÓN 
 

1. Introducción  
• ¿Por qué necesito saber escribir? 

• ¿Qué es un artículo de Investigación? 

• ¿Qué es un Call For Papers? 

• ¿Qué es un informe de Investigación?.  

• Escribir para aplicar a Fondos Concursables :  FINCYT (Fondo para 

la Innovación, Ciencia y Tecnología), CONCYTEC (Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

• Escribir para enviar artículos a conferencias arbitradas 

 

2. Búsqueda de Información y Lectura Critica 
 

• El Esquema 

• Búsqueda de Información: ¿en dónde buscar?, ¿cómo sé que es 

relevante?. Citetex, Bases de DatosIndexadas: SCOPUS, 

ScienceDirect, EBSCO, Publicaciones de IEEE/ACM 

• Lectura Crítica: leyendo artículos y referenciarlos  
• El estado del arte  

• Definiendo el tema  

 

3. Redacción  
 

• Partes del Artículo  Título, filiación, abstract, introducción, cuerpo 

principal, conclusiones y referencias. 

• Referencias y citas : Estilo IEEE y ACM 

• Reglas de redacción: párrafos, oraciones, puntuación, musicalidad. 

• Uso de gráficos, figuras y tablas. 

• Uso de Acrónimos 

• Consideraciones de forma 

• Redacción del Abstract 

• Redacción de la Introducción 

 

4. Expresión Oral 
 

• Esquema mental 

• Manejo de auditorio 

• Contacto visual 

• Uso de las manos 

• Desplazamiento 

Preparación de Material de Exposición 
• Diapositivas 

• Contenidos 

• ¿Qué poner y qué no poner? 

 

 

3. DESARROLLO DEL CURSO: LA 
ESTRATEGIA 

 
RAII fue dictado por primera vez el Semestre 2014 – I. El 

curso tuvo 120 estudiantes divididos en tres grupos. Cada 

grupo fue dirigido por  cada uno de los autores del presente 

artículo. A continuación se detalla la estrategia seguida en 

esta primera experiencia.  
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3.1 La Primera Clase 
En el primer día de clases se explica a los estudiantes la 

importancia de la redacción formal.  A modo de motivación 

se muestran casos de profesores y alumnos de años 

superiores que tuvieron artículos aceptados en conferencias. 

Así mismo se muestra las convocatorios para Proyectos de 

Inversión del Gobierno, resaltando la necesidad de la 

redacción formal en las propuestas. 

 

Cada alumno recibe el tema de redacción de su artículo. Al 

ser un curso de 3er semestre, los temas fueron escogidos 

para que cada alumno pudiera dar una mirada amplia a 

diversos aspectos relacionados con su profesión. Así por 

ejemplo: “Análisis Comparativo de los IDEs para JAVA: 

Eclipe, NetBeans y Jcreator”, “Metodología de Selección 

para un Sistema de Gestión de Contenidos OpenSource, 

“¿Qué hace Google con nuestra Información?”, “Eligiendo 

el primer lenguaje de programación: Java, C++, Python o 

Haskell”,  “Impacto del uso de Video Juegos en la 

Enseñanza de Matemáticas”. 

 

Así mismo reciben  las pautas de redacción tanto de forma 

como de fondo  por ejemplo una plantilla de artículo. Estas 

pautas son básicamente las mismas que se utilizan en las 

conferencias arbitradas y formato IEEE, como por ejemplo 

las JCC 2013. 

 

3.2 Restricciones  
Existen algunas restricciones adicionales para garantizar la 

redacción, producto de la experiencia del primer autor en el 

dictado de temas similares. Algunas de ellas son:  

 

a) 8 páginas para el final del semestre 

b) Mínimo 20 referencias 

c) No se permiten el uso de tablas dentro del texto 

principal (solo como anexo) 

d) No se permiten el uso de figuras dentro del texto 

principal (solo como anexo) 

e) No se permiten citas textuales 

f) No se permiten el uso de listados 

 

El motivo de las restricciones (c), (d) y (e) se deben a que en 

experiencias anteriores los alumnos intentaron reducir la 

cantidad de texto mediante el uso excesivo de tablas,  

figuras y citas textuales. La restricción (f), fuerza al 

estudiante a una mayor narrativa en la redacción y muchas 

veces a la musicalidad entre párrafos. 

 

3.3 El Desarrollo 
Los contenidos descritos en la Tabla 1, se intercalan con 

revisiones y asesorías permanentes. Al haber elegido el 

enfoque de aprendizaje activo [11], los estudiantes 

presentan varios borradores de su artículo hasta llegar  a la 

versión final. El detalle de los entregables y su porcentaje de 

calificación  se muestra en la Tabla II. 

TABLA II 
ENTREGABLES RAII 

 
Plan de Redacción 
a) Utilizar un máximo de 7  títulos incluidos Introducción y 

conclusiones 

b) Utilizar subtítulos y sub-subtítulos  

c) Ir de lo general a lo específico 

d) Incluir las Referencias que utilizó para armar el Plan de Redacción 

Primer Borrador (15%) 
 

a) Cantidad de hojas:  2 carillas 

b) Iniciando desde el primer punto  del plan de redacción 

c) Referencias Bibliográficas: mínimo 5 

 

Nota: respetar lineamientos: tamaños de letras, no listados, párrafos 

apropiados,  uso de citas, musicalidad, no gráficos ni tablas (solo como 

anexos), etc. 

Segundo Borrador (15%) 
a) Cantidad de hojas: 4 carillas 

b) Corrección de las observaciones recibidas en el Borrador 1. 

c) Continuar con el desarrollo del esquema 

d) Referencias Bibliográficas: mínimo 10 

 

Nota: respetar todo lineamientos: tamaños de letras, no listados, párrafos 

apropiados,  uso de citas, musicalidad, no gráficos ni tablas (solo como 

anexos), etc. 

Tercer Borrador (20%) 
a) Cantidad de hojas : 8 carillas 

b) Corrección de las observaciones recibidas en el Borrador 2 

c) Incluye  Resumen, Introducción y Conclusiones 

d) Referencias Bibliográficas: mínimo 20 

 

Nota: respetar  lineamientos: tamaños de letras, no listados, párrafos 

apropiados,  uso de citas, musicalidad, no gráficos ni tablas (solo como 

anexos), etc. 

Articulo Final (20%) 
Lo mismo del Tercer Borrador pero habiendo corregido todas las 

observaciones 

Pre-Exposición 
Los alumnos realizarán una pre-exposición de sus temas en el cual el 

docente en tiempo real entregará observaciones sobre su desempeño 

inicial para considerar ese feedback en su exposición final. 

Material (15%) 
El alumno deberá  preparar un juego de Diapositivas sobre su tema.  Las 

diapositivas se presentarán IMPRESAS.  

Se evaluará que el alumno haya seguido las pautas dadas en clase: 

• Poco texto : solo ideas principales 

• Máximo 7 elementos 

• Sobriedad 

• Información de la Primera diapositiva 

Exposición  (15%) 
El alumno presentará el tema de su artículo.  

Tiempo de Exposición: 4 minutos 

 

El alumno no utilizará ninguna ayuda visual. Se evaluará considerando 

• Presentación (saludo, presentación del alumno y del tema) 

• Esquema Mental 

• Manejo de Tiempo 

• Uso de Motivación 

• Desplazamiento 

• Uso de Manos 

• Tono de Voz 

• Mirada al Público 

• Cierre de la Presentación 

• No uso de muletillas 

 
 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

495

 

 

3.4 Integración de Habilidades Blandas 
 
El curso de RAII no solo nos permitió enseñar  redacción formal y 

comunicación oral. El que cada alumno tuviera que leer 20 

artículos relacionados para redactar su trabajo, les permitió valorar 

la amplitud de cada tema. Cada tema fue escogido para que ellos 

pudieran darse cuenta de  la existencia de tecnologías relacionadas, 

diversos enfoques y   versiones, las cuales variaban según los años 

de las referencias. Esta exigencia nos permitió “enseñar” la 

necesidad del aprendizaje continuo en su vida profesional. 

 
La responsabilidad ética la  experimentan  todo el semestre a través 

del cuidado que deben poner en el uso de referencias y citas y no 

tomar como propias ideas de otros autores. Se hace fuerte énfasis 

en la revisiones del que no existan copias. Cuando una copia es 

detectada, el alumno recibe una llamada de atención escrita 

indicando quien es el autor original, y de donde fue tomado.  

Cuando se detecta una copia, la nota es desaprobatoria. 

 

4. RESULTADOS 
 

En cuanto a los resultados, de los 120 estudiantes que iniciaron el 

curso sólo aprobaron 73. Se ha notado que las evaluaciones más 

bajas están dadas en el Primer Borrador. El 90% de alumnos 

obtuvo CERO en su primera evaluación por las causas 

mencionadas a continuación: 

• Ética: se detectaron copias de párrafos enteros sin 

referenciar 

• No se siguieron las normas dadas: incluyeron tablas, 

gráficos, listados. 

• No se respetó el formato de artículo predeterminado. 

 

A partir del Segundo Borrador se notó  un cambio de actitud en 

cuanto al tema de Ética.  Así mismo se mostró una mejora en la 

redacción y en el seguir las pautas y recomendaciones impartidas 

en el curso. Las notas obtenidas a partir del Segundo Borrador 

fueron por encima de CATORCE en un 80%. 

 

Con respecto al tema de Expresión Oral, existen dos 

presentaciones con las mismas características de evaluación 

descrita en la Tabla 2.  La primera es una “pre-exposición” en 

donde el alumno recibe la calificación  que hubiera obtenido y el 

feedback respectivo. A los 15 dias realiza la segunda presentación 

en donde recibe la calificación final .  

 

En la primera presentación un 80% de alumnos recibe una nota 

desaprobatoria. La principal causa detectada fue que no se 

prepararon para la presentación. Esto se ve reflejado  

principalmente en el uso excesivo del tiempo, poco manejo de 

escenario, no dominio del tema a exponer y por consiguiente 

nerviosismo. 

 

El curso ha logrado despertar el interés y motivación de los 

alumnos al ver su iniciativa por enviar algunos de sus trabajos a 

conferencias nacionales como el  COMTEL 2014 [14]. 

 

 
5. LECCIONES APRENDIDAS  

 

Dado que ésta fue la primera vez que se dictó el curso de RAII, 

han habido muchas lecciones aprendidas y posibilidades de 

mejoras. Las más resaltantes se detallan a continuación: 

 

 

Formas de revisión:   Durante el semestre se tuvieron dos formas 

de revisiones.  Algunas veces  los artículos se revisaban en 

horarios de oficina y luego se entregaban a los estudiantes  en 

clase. Y otras veces la revisión se realizaba con cada estudiante 

explicándoles las anotaciones que aparecían en sus artículos y 

mostrándoles cómo debían redactar. Hemos notado que la segunda 

forma fue más efectiva, al tener las nuevas entregas con menos 

errores.   

 

Un problema detectado con el segundo estilo de revisión es que se 

requiere un promedio de 15 minutos por cada estudiante. 

Considerando que solo se tienen 2  horas semanales y son 40 

estudiantes por clase, las veces que se aplicó esta forma de revisión 

fueron muy pocas. 

 

Cantidad de alumno: Apoyados en el apartado anterior, 

consideramos que sería mucho más efectivo el trabajo de asesoría 

en la redacción si los grupos fueran de un máximo de 20 alumnos. 

 

Temas de artículos: Al ser estudiantes de 3er semestre y no tener 

mucha experiencia en temas de carrera, el definir temas 

interesantes fue una tarea compleja. Los alumnos más motivados y 

con mejores trabajos fueron los que tuvieron temas más novedosos 

y ligados a su carrera. Como propuesta para el próximo semestre, 

se ha decidido manejar un rango más amplio de temas  que 

motiven a los estudiantes: Realidad Aumentada, Realidad Virtual, 

Video Juegos, Dispositivos móviles, etc. 

 

Plan de Redacción: El primer entregable del semestre corresponde 

al Plan de Redacción. Se detectó la dificultad que tuvieron la 

mayor cantidad de estudiantes para plasmar el alcance del tema y 

el nivel de granularidad a nivel de esquema. Así mismo se hizo 

evidente la necesidad de discutir con cada alumno cómo realizar el 

planteamiento. La definición correcta del esquema es un elemento 

crítico para el curso de RAII puesto que será lo que  guíe el trabajo 

del alumno durante todo el semestre.  

 

Trabajos Relacionados: Al finalizar el semestre se detectó que el 

artículo carecía de una sección de Trabajos Relacionados. 

Consideramos necesaria su inclusión para reforzar la lectura 

crítica. Así mismo consideramos un ejercicio importante para que 

el alumno pueda identificar  la diferencia de su trabajo frente a 

otros trabajos ya existentes y mejorar el estado del arte del trabajo 

de investigación. 

 

Feedback de estudiantes: Hemos recibido muchos comentarios 

en los que los estudiantes expresan que es mucho más sencillo dar 

un examen que redactar un artículo con las exigencias presentadas 

en el curso. Otros estudiantes expresaron que desearían tener 

mayor tiempo de asesoría y horas adicionales para poder realizar 

consultas a sus profesores. También hemos recibido comentarios 

de que inicialmente no le dedicaron el tiempo necesario a sus 

artículos y trataron de hacerlos sin la anticipación debida. Los 

resultados de los alumnos que no hicieron el trabajo con tiempo se 

vio reflejado en su evaluación desaprobatoria. 
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Lectura de artículos en idioma inglés:  Muchos de los articulos 

especializados se encuentran en el idioma inglés. Se vió la 

necesidad que tienen los estudiantes de llevar cursos especializados 

en inglés e igualmente se vió la mejora notable de los estudiantes 

que conocen el idioma inglés y que con la práctica de la lectura de 

los artículos mejoraron en gran medida su comprensión lectora. 

 

Acceso a Bases de Datos Indexadas: La información obtenida por 

los estudiantes por medio del  google académico 

http://scholar.google.com/, fue muy escasa, demandando mucho 

tiempo de búsqueda de los estudiantes. Por consiguiente se sugiere 

que la universidad proporcione acceso libre a las bases de datos 

indexadas a los estudiantes para la búsqueda apropiada de 

artículos. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

En este artículo hemos presentado nuestra experiencia en el 

dictado del curso  Redacción de Artículos e Informes de 

Investigación. Este curso además de enseñar redacción formal a los 

estudiantes del 3er semestre de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas, logró desarrollar las competencias 

generales de ABET: (f) comprensión de la responsabilidad ética, 

(g) capacidad de comunicarse de manera efectiva (i) el 

reconocimiento de la necesidad  y la capacidad de participar en el 

aprendizaje continuo.   Este curso ha sido desarrollado en un 

enfoque constructivista.  

 

La experiencia nos han mostrado la efectividad en el estilo “Call 

for Papers” adoptado. En cuanto a las lecciones aprendidas hemos 

detectado la necesidad de trabajar en grupos de máximo 20 

estudiantes y tener  revisiones continuas de los borradores en 

forma presencial.  El feedback o retroalimentación hacia los 

estudiantes logró cumplir los objetivos generales del curso. 

 

La “pre-Exposición”, dio como resultado una mejor preparación de 

los estudiantes para su exposición final, permitiendo que 

obtuvieran notas aprobatorias en su mayoría. Los estudiantes 

deben realizar la lectura de articulos en inglés para reforzar su 

comprensión lectora en ese idioma, para prepararse para la 

redacción de sus articulos en cursos de años superiores. El acceso a 

bases de datos indexadas deben ser proporcionadas por la 

universidad como un compromiso con la labor de investigación. 
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ABSTRACT 
The Affective Computing has been the basis for various studies 

that provides opportunities for educational content in digital 

media, adding the research areas of Computer Science, Education, 

Psychology and Neuroscience. The development of simulators for 

educational purposes can bring advances in affective computing 

and in order to foster scientific discussion in question, this paper 

presents contributions of affection to describe the interface of an 

online simulator that introduces programming for children. The 

theoretical and methodological basis, presents a correlation of 

authors who study affectivity, and demonstrates a proposal to 

amend the simulator interface, order their qualification, following 

the precepts interactional approach and considering the affective 

computing. 

RESUMO 
A Computação Afetiva tem sido base para diferentes estudos que 

oportunizam a exposição de conteúdos educativos em meio 

digital, agregando pesquisas das áreas da Computação, Educação, 

Psicologia e Neurociência. O desenvolvimento de simuladores 

com propósitos educacionais pode contar com os avanços da 

Computação Afetiva e com a finalidade de fomentar a discussão 

científica em questão, este artigo apresenta contribuições da 

afetividade para qualificar a interface de um simulador online, que 

introduz a programação para crianças. Como base teórica e 

metodológica, apresenta uma correlação de autores que estudam 

afetividade, e demonstra uma proposta de alteração da interface 

do simulador, visando sua qualificação, seguindo a abordagem 

interacional e considerando preceitos da computação afetiva. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.5.2 [User Interfaces]: Theory and methods, Prototyping, 

Interaction styles; K.3.1 [Computer Uses in Education]: 

Miscellaneous.  

Palavras Chaves 
Computação Afetiva, Afetividade, Sistemas Interativos, 

Simulador. 

1. INTRODUÇÃO 
Conceitos que abordam aspectos afetivos, no desenvolvimento de 

sistemas computacionais, têm sido amplamente estudados pela 

comunidade acadêmica. As diferentes abordagens delineadas 

pelos autores incentivam a concepção de novos produtos digitais. 

Assim, considera-se neste trabalho o conceito de afetividade 

referenciado por Bleuler e Zinkin [1], o qual salienta que “a 

afetividade contempla o domínio das emoções propriamente ditas, 

dos sentimentos, das experiências sensíveis e da capacidade de se 

entrar em contato com sensações”, tornando-os adaptáveis ao 

usuário e ao contexto de aplicação.  

Sistemas adaptáveis ao estilo de aprendizagem dos estudantes se 

apresentam como forma de fomento ao conhecimento. A 

ampliação das possibilidades de interação entre estudantes e 

professores no uso de situações práticas simuladas, aguça a 

criatividade, a organização de ideias para solucionar desafios, o 

que requer novas adaptações estruturais de pensamentos.  

Neste contexto, o desenvolvimento de cenários virtuais, como 

simuladores, por meio de ferramentas computacionais, ambientes 

virtuais de aprendizagem, ou kits de robótica, favorecem às 

interações entre estudantes e a prática contextualizada. Tal 

interação propicia avaliar comportamentos e manipular 

conhecimentos, tendo em vista que a tecnologia computacional 

oferece aplicações didáticas, com representações gráficas 

animadas, que auxiliam o aprendizado de conceitos e situações em 

diversas áreas do conhecimento, o que retrata a relevância da 

afetividade em contextos educacionais, estudada durante a 

disciplina “Computação Afetiva”, ofertada pelo Programa de Pós-

Graduação em Informática na Educação, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

As atividades realizadas para o desenvolvimento deste trabalho 

constitui um dos eixos da pesquisa desenvolvida na Universidade 

de Santa Cruz do Sul, intitulada Perspectivas da Neurociência 

Cognitiva para Construção de Conhecimento em Computação e 

Robótica e classifica-se metodologicamente como exploratória, 

analítica e descritiva, pela seleção e cruzamento da literatura 

especializada. Hair, et al. [11]. Tem o objetivo demonstrar como 

os princípios, direcionados por Pereira, Hayashi e Baranauskas 

[18], são refletidos na interface do simulador ROBOKIT [3], 

considerando que o termo afetibilidade proposto pelos autores, 

intenciona expressar o mesmo sentido de afetividade, no contexto 

da Computação Afetiva. Para tanto, serão apresentadas diferentes 

abordagens sobre afetividade, trabalhos que abordam aspectos 

afetivos no desenvolvimento de sistemas, a proposta de integração 

de aspectos afetivos ao simulador que oportuniza a introdução à 

programação para crianças através do acionamento de motores e 

LED´s.  

2. ABORDAGENS SOBRE AFETIVIDADE 
Pesquisas que se direcionam a contemplar aspectos afetivos em 

sistemas computacionais, com frequência, se voltam a verificar 

como tais sistemas podem ser utilizados para interpretar as 

emoções provenientes de usuários em processos de interação, 

como sistemas de reconhecimento automático de expressões 

faciais. Esta concepção é decorrente do termo afetividade, 

introduzido por Bleuler e Zinkin [1], para designar um conjunto 

de processos emocionais e de maneiras de dotar sistemas 

computacionais de recursos que possibilitem, aos mesmos, 
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reconhecer, expressar, possuir e desenvolver emoções. Picard [20] 

salienta que os fundamentos da Computação Afetiva se voltam à 

tentativa de dotar sistemas computacionais com a capacidade de 

reconhecer e sintetizar as emoções humanas com a intenção de 

aperfeiçoar a interação humano-computador. E aplicações que 

fazem uso de sistemas tutores que contemplam aspectos afetivos 

ou, ainda, sistemas direcionados ao entretenimento têm obtido 

muito sucesso em demonstrar a viabilidade desta abordagem. 

O termo “afetividade” empregado pela área da Computação 

Afetiva diz respeito ao estabelecimento de afeto e emoções como 

unidades mensuráveis provenientes dos indivíduos e que se reflete 

sobre o ambiente e a sociedade em que vivem e ao considerar uso 

das emoções em diferentes aspectos nos sistemas não biológicos, 

desde o controle até a personalização de interfaces, da simulação 

de sistemas com emoções à representação de emoções, do estudo 

das emoções através de sistemas até pesquisas que envolvem 

emoções nas interações Homem-Máquina Picard [20].   

Para Norman [14] afeto é um termo, amplo e genérico, atribuído a 

um sistema de julgamentos que pode ser consciente ou não. 

Emoção, humor, preferências e sentimentos são sub-categorias do 

afeto. Sentimentos são leituras de registros cerebrais, ou seja, 

consciência sobre condições e mudanças do estado corporal 

(tensão muscular, alterações de estados de atenção) enquanto que 

as emoções são experiências conscientes do afeto, com a 

atribuição de uma causa e do objeto, ou seja, são sentimentos 

interpretados. Dessa forma, sentimentos são necessários, mas não 

suficientes para emoção e as emoções, por sua vez, são 

subconjuntos do sistema afetivo, conforme Ortony, Normman & 

Revelle [15].  

A abordagem interacional contribui na expansão dos parâmetros 

que delineiam a Computação Afetiva, salientando que emoções 

são provenientes de práticas sociais, de interações dinâmicas, 

carregadas de valores culturais e ricas em possibilidades de 

interpretações [23].  Norman [14] salienta que são os afetos que 

tornam as pessoas inteligentes, pois estão sempre relacionados a 

julgamentos. Signos afetivos mudam maneira de se perceber, 

decidir e reagir frente a diferentes situações. Neste contexto, 

Hayashi e Baranauskas [8] salientam a importância de se conhecer 

e compreender essas diferentes abordagens que agregam afeto no 

desenvolvimento de sistemas computacionais, pois cunham o 

termo design para a afetibilidade, considerando a afetibilidade 

como a qualidade ou estado do usuário ser afetado pelo sistema. 

Volta-se a ideia a partir da qual a utilização e a criação da 

interação a partir da manipulação do sistema. O termo 

afetibilidade agrega em si qualidades que contemplam a 

concepção e avaliação de artefatos digitais com foco em 

qualidades gerais de respostas emocionais, provenientes da 

interação de usuários. É referente aos aspectos que tornam os 

sistemas bons ou ruins a partir de qualidades afetivas, emocionais 

e hedônicas, potencialmente evocando certas respostas afetivas 

nos usuários.  

Em geral, a afetividade remete a um estado de usuário, um 

atributo dinâmico que pode mudar ao longo de uma interação. Se 

refere à condição cognitiva ou afetiva do usuário que influencia 

no seu comportamento e desempenho durante a interação Putze e 

Schultz [19]. Por este motivo visão interacional de afeto demanda 

processos de design de sistemas computacionais que contemplem 

a diversidade social, cultural e técnica de cada comunidade de 

usuários. 

3. ASPECTOS AFETIVOS NO 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

As pesquisas selecionadas para análise referenciam trabalhos que 

correlacionam aspectos afetivos, de educação e aprendizagem e de 

desenvolvimento de sistemas. A partir da análise destes trabalhos 

observou-se que os autores propuseram um modelo para a 

afetibilidade a ser considerado no design de sistemas 

computacionais em contextos educacionais, conforme a Figura 1: 

 

Figura 1. Modelo de afetibilidade [8]. 

O modelo, proposto por Hayashi e Baranauskas [8], dá enfoque a 

artefatos desenvolvidos, ao design relacionados a estes artefatos e 

o papel dos usuários do desenvolvimento dos mesmos, 

considerando guiadelines direcionados a aspectos afetivos e 

emocionais e sua avaliação (artefatos digitais-design), a 

importância da teoria e da metodologia na aplicação dos designs 

de interfaces em grupos de usuários (Design-Users) e sua 

interpretação em contextos de aprendizagem e processos 

subjetivos (artefatos digitais-usuários). Estas autoras dão 

sequência a seus estudos, retratando seis princípios de Design 

para afetibilidade de sistemas voltados a contemplar aspectos 

afetivos no desenvolvimento de sistemas: 

PAf.1) Permitir a comunicação de estados afetivos - A 

aplicação deve permitir aos usuários expressar e interpretar afeto 

livremente. Abordagens propostas, dentro do escopo do design 

afetivo (Affective Design) tentam automatizar a comunicação 

afetiva por meio da tecnologia digital. Diferentemente, o Design 

para Afetibilidade valoriza e incentiva a livre expressão e 

interpretação de afeto, rica em significados e possibilidades.  

PAf.2) Considerar o contexto social do usuário (cultura e 
valores) - O design da aplicação deve ser pensado de forma a 

refletir elementos da cultura e valores humanos importantes para o 

usuário alvo, ou seja, designers precisam compreender a realidade 

vivida por seus usuários.  

PAf.3) Possibilitar tailoring -  A aplicação deve permitir que os 

usuários possam ajustar elementos de interação (tailoring), 

favorecendo a inserção de conteúdo pessoal como mídia (fotos, 

vídeos, textos) ou conteúdo educacional, de acordo com suas 

preferências ou especificidade cultural localizadas e que façam 

sentido dentro do contexto da aplicação desenvolvida. 

PAf.4) Promover a construção colaborativa- A aplicação deve 

permitir que usuários possam contribuir uns com os outros para se 

atingir um determinado objetivo de aprendizagem, favorecendo a 

construção conjunta de resultados. Entre os colaboradores, além 

dos próprios alunos, também pais, professores e outros 

profissionais da educação ou familiares podem ser considerados.  
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PAf.5) Promover 'awareness' social - A aplicação deve 

promover o awareness social dos membros pertencentes a 

comunidade de usuários, seja de forma online ou offline. Este 

princípio se estabelece a partir do conhecimento dos usuários 

sobre a presença ou estado dos demais pares envolvidos 

(localização física, estado emocional/afetivo, desenvolvimento de 

uma atividade)  

PAf.6) Explorar a “contaminação” via mídia - Este princípio 

visa a exploração explícita, pelos designers, de elementos de 

interação multimídia no intuito de construir determinados estados 

de atenção, motivação ou expectativa nos usuários durante 

interação do usuário com o sistema.  

Estes princípios foram sedimentados sobre bases teóricas de 

autores provenientes de campos da Psicologia Infantil e da 

Educação [8]. Segundo as autoras foram empregadas a 

observação, definida e categorizada por meio de técnicas 

qualitativas, advinda dois anos de imersão em um contexto 

educacional na realização de atividades direcionadas ao ensino e a 

aprendizagem e na demonstração de como tais princípios se 

refletem nas interfaces desenvolvidas pelos alunos, conforme 

demonstra a Figura 2: 

 

Figura 2:  Aplicação e análise de princípios de afetibilidade [8] 

Hayashi e Baranauskas [8] seguem a concepção de Normman [14] 

e consideram o afeto como “um conceito que agrega condições 

particulares de valência como emoções, humores, sentimentos e 

preferências. Um constructo geral que contempla uma ampla gama 

de condições psicológicas, relacionadas a valor, seguindo uma 

abordagem interacional para o afeto. 

A partir do trabalho das autoras [8], Pereira, Hayashi e 

Baranaukas [18] apresentam um framework para a afetibilidade, 

considerando três dimensões para sua aplicação (informal, formal 

e técnico) e constituindo-se de nove etapas, as quais devem ser 

consideradas em um ciclo de vida de desenvolvimento de 

software, conforme demonstrado na Figura 3. 

 
Figura 3: (a) Framework para afetibilidade e (b) 

protótipos resultantes [18] 

Este Framework para a afetibilidade foi base para aplicação dos 

princípios de afetibilidade e, a partir dele, as autoras demonstram 

como podem ser abordados aspectos afetivos em processos de 

desenvolvimento de sistemas computacionais. Os resultados da 

aplicação deste framework e dos princípios de afetibilidade, são 

provenientes de workshops de design desenvolvidos em âmbito 

educacional e são retratados em protótipos de baixa fidelidade. 

4. CONTRIBUIÇÕES DE SIMULADORES 
PARA A APRENDIZAGEM 

A simulação, segundo De Jong [6], envolve um contexto 

caracterizado por quatro aspectos: modelos de simulação, 

objetivos de aprendizagem, processo de aprendizagem, atividade 

do estudante. Assim, através dos simuladores é possível a 

representação da realidade e o estabelecimento de interação por 

parte do estudante que age sobre o simulador considerado o 

objeto que potencializa o conteúdo a ser estudado. O simulador 

[3], em questão, refere-se à representação da realidade e permite 

ao estudante interagir com situações simuladas, pois o processo de 

aprendizagem reflete como as atividades serão organizadas no 

simulador.  

Diversas pesquisas sobre simuladores, aplicados à educação, vem 

sendo desenvolvidas. Entretanto muitas não levam em conta o uso 

da afetividade nas simulações propostas. Sanches, W., 

Schimiguel, J. e Araújo, M [21], apresentam investigação sobre o 

uso de animações interativas computacionais para ensino e 

aprendizagem de conceitos da Energia Mecânica no Ensino 

Médio, retratando que seu uso favorece a construção de novos 

conhecimentos. A pesquisa desenvolvida por Souto [22] 

demonstra o uso de simuladores, para o ensino e aprendizagem, 

através do estabelecimento de cinco diferentes níveis de 

programação que variam da programação gráfica à textual para 

manipulação de robôs. Os resultados são iniciais e apresentam 

parcialmente atividades educacionais possíveis junto ao simulador 

em desenvolvimento. 

Segundo Ito, Ferreira e Sant’anna [16], interfaces adaptativas se 

mostram como soluções para alguns dos problemas atuais na 

interação homem-computador. São necessárias interfaces capazes 

de se ajustar às necessidades do usuário. Sistemas adaptáveis 

disponibilizam ferramentas que permitem ao usuário alterar 

explicitamente certas características do sistema, a fim de adequá-

lo ao seu afeto. Oppermann et al., [17]. Em Furtado, Vallerius e 

Barone [7] referenciam a efetividade, no contexto de jogos 

digitais, salientando a sua importância, entretanto não 

demonstram como ela se estabelece nas interfaces da aplicação 

desenvolvida. Bischoff, Filho e Fonseca [2] apresentam o 

desenvolvimento do sistema “Atlas”, um site conceitual que tem 

como objetivo mapear visualmente os caminhos tomados por um 

usuário dentro de um sistema, pensando em uma funcionalidade 

parecida para alunos interagindo em AVA (Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem). Longaray, Ribeiro e Behar 2013 [13], apresentam 

estratégias pedagógicas para a educação à distância, considerando 

os estados de ânimo de alunos. O trabalho desenvolvido por 

Iepsen, Bercht, e Reategui [12], propôs um sistema Web, de 

código aberto, para a personalização dos exercícios de algoritmos 

para cada aluno, aliada ao uso de técnicas de Computação Afetiva, 

com a finalidade de evitar a evasão dos alunos da disciplina de 
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Algoritmos. Na literatura científica analisada1 não foi encontrado 

simulador que leve em conta os aspectos da afetividade, 

caracterizando uma oportunidade a ser explorada. 

5. AFETIVIDADE INTEGRADA AO 
SIMULADOR  ROBOKIT 

O aprofundamento feito sobre a área da Computação Afetiva e a 

agregação da abordagem interacional, através dos princípios de 

afetibilidade, permite uma proposta de reestruturação do software 

simulador, em questão, da pesquisa, supracitada, vinculada ao 

grupo de pesquisa “Sistemas Computacionais de Apoio à 

Educação” da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, o 

qual desenvolve em um de seus eixos, softwares para introdução à 

programação de computadores para crianças. Um destes softwares 

simula o acionamento de motores e LED´s do ROBOKIT. 

Conforme apresentado em Cruz et al [3] [4], o ROBOKIT, em sua 

versão inicial, consiste em um objeto de aprendizagem composto 

por uma caixa física multicontroladora, programável, dotada de 

micro controlador, memória, teclado, display e alto-falante, que 

conecta, simultaneamente, diversos motores, lâmpadas, LED’s e 

relés. 

O simulador encontra-se disponível no endereço 

http://www.inf.unisc.br/robokit/ e consiste de agrega em si uma 

aplicação dinâmica e de fácil acesso aos estudantes das escolas da 

rede pública de ensino, por estar disponível na WEB, contudo sua 

concepção foi realizada como um software sem princípios de 

afetividade, conforme apresentado na Figura 4. Atualmente o 

simulador apresenta, diretamente, a tela de controle, na qual os 

estudantes indicam comandos para acionar “virtualmente” 

motores e LED’s. 

  

Figura 4. Tela atual de controle do simulador 

A tela apresentada não possui características vinculadas aos 

estudos de Computação Afetiva, contudo, com a proposta de 

alterações em voga, considera-se que as melhorias indicadas 

possam agregar uma melhor qualidade ao sistema, tornando-o 

mais afetivo, tendo em vista que 170 estudantes de escolas de 

Ensino Fundamental já utilizaram o sistema e considerando-o 

interessante de ser utilizado, devido a sua simplicidade, conforme 

citado por Cruz et al [3]. 

                                                                 

1 Foram analisadas publicações entre o período de 2010 a 2013 dos 

periódicos: Revista Novas Tecnologias na Educação - RENOTE e Revista 

Brasileira de Informática na Educação - RBIE. Eventos: Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação - SBIE e Conferência Internacional 

sobre Informática na Educação – TISE. 

A fim de contemplar aspectos afetivos, no simulador ROBOKIT, 

foi realizada uma análise crítica sobre os trabalhos apresentados. 

Assim, desenvolveu-se o Quadro1, abaixo referenciado, com a 

finalidade de retratar as características dos mesmos ao contemplar 

aspectos de afetividade: 

Artigo [8]: The Affectibility Concept in Systems for Learning 
Contexts. 
Fundamentação teórica: Consistente, apresentando autores que 

abordam aspectos relacionados à afetividade, ao ensino e a 

aprendizagem e o desenvolvimento de sistemas e demonstrando uma 

correlação entre os autores. 

Metodologia: Pesquisa Bibliográfica com caráter exploratório, 

analítica e descritiva, seguida de estudo de caso e de proposta de um 

modelo para abordar a afetividade. 

Pontos Positivos: os trabalhos relacionados, a correlação, a 

apresentação do modelo. 

Sugestões: os resultados apresentados no estudo de caso poderiam 

ser retratados com maior clareza. Utilizam o SAM para a avaliação de 

sistemas, mas não discutem os resultados de sua aplicação. O modelo 

parece ser sugerido devido aos resultados provenientes da avaliação e 

da aplicação do SAM. 

Artigo [9]: Explorando princípios de Afetibilidade no redesign de 
aplicações para contextos educacionais. 
Fundamentação teórica: A fundamentação teórica somente é 

retratada na introdução onde os autores referenciam a Computação 

Afetiva segundo a concepção de (Piccardi, 1997). Retratam o 

conceito de Design para a afetibilidade proveniente de outra 

publicação das autoras. 

Metodologia: Pesquisa bibliográfica com características descritiva e 

analítica, seguida de estudo de caso com o intuito de investigar o 

potencial para aplicação de princípios para promover a consideração 

de aspectos afetivos em projetos (design e redesign) de tecnologias 

para o contexto educacional.  Aplicada com 40 alunos da graduação, 

na disciplina de IHC, atuando como designers de tecnologia 

educacional. 

Pontos Positivos: Apresentação de 6 princípios para se avaliar a 

afetibilidade no desenvolvimento de sistemas e no que consiste cada 

um deles, demonstração de como eles podem ser aplicados. 

Sugestões: Conclusão resume as seções anteriores sem, 

efetivamente, concluir a proposição do trabalho. Poderia apresentar 

direcionamentos para trabalhos futuros. 

Artigo [10]: “Affectibility” and Design Workshops: Taking 
actions towards more sensible design. 
Fundamentação teórica: Consistente. Princípios para afetividade 

são apresentados. Base para a elaboração dos princípios é 

provenientes de uma revisão da literatura de campos da psicologia 

infantil e da educação sob uma perspectiva afetiva (Vygotsky, Piaget, 

Paulo Freire e Wallons) e da observação (definida e categorizada por 

meio de técnicas qualitativas) advinda dois anos de imersão em uma 

escola de ensino elementar no Brasil.  Autores consideram o conceito 

de “Afeto” dado por Normann para o desenvolvimento do trabalho e 

seguem uma abordagem interacional para o afeto. 

Metodologia: Estudo de caso aplicado em dois workshops como 

parte do processo de design proposto no framework, dando enfoque 

as etapas 6 a 9 que consistem no design informado e na avaliação de 

uma aplicação respectivamente. A idade dos alunos, participantes do 

estudo de caso, foi de 6 a 16 anos de idade compreendendo do 1 ao 9 

ano escolar, de acordo com o sistema brasileiro. Os passos (1) e (2) 

do framework foram direcionados ao entendimento da comunidade 

escolar [4] e conduzidos em pequenos grupos.  No total 60 estudantes 

foram envolvidos e agregados em dois grupos (segundo e oitavo 

ano).  O fato de a diferença de idade ser grande entre os dois grupos 

foram as razões pela escolha, ou seja, os autores queriam explorar a 

variedade de contribuições provenientes de diversos participantes. 

Pontos Positivos: A aplicação do framework para a afetibilidade 

proposto no contexto educacional, a apresentação de um protótipo 

(em baixa fidelidade) como resultado da aplicação do framework, a 

demonstração de como os princípios de afetibilidade se estabelecem 
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no protótipo e as sugestões apresentadas para trabalhos futuros 

(protótipo em alta fidelidade e a avaliação de seu impacto no contexto 

escolar). Autores discorrem sobre camadas (formal, informal e 

técnica) apresentada no framework e salientam que tecnologias 

existentes (design e redesign) podem ser avaliadas utilizando o 

framework proposto. 

Sugestões: Apresentam etapas realizadas como “quebrando o gelo”, 

“padrões de comportamento” e “prototipação”, as quais parecem 

adequadas nas atividades de workshops de design, entretanto poderia 

haver menção à como elas se inserem no framework proposto.  

Quadro1: Análise comparativa dos artigos selecionados 

Sob uma análise geral conclui-se que os autores aplicam estudo de 

caso no intuito de se verificar o resultado e a partir desse resultado 

sugerem uma nova proposta. Esta experiência empírica difere da 

maioria das pesquisas acadêmicas, as quais se direcionam a uma 

proposta, analisa-se os resultados provenientes da mesma e fazem 

ajustes na proposta inicial a fim de adequar ao contexto de 

aplicação.  

Posteriormente, a partir dos trabalhos desenvolvidos por Hayashi 

e Baranauskas[1], em que princípios afetivos foram referenciados 

nas interfaces desenvolvidas, verificou-se como estes princípios 

poderiam ser contemplados no simulador. Assim, elencou -se os 

recursos que devem ser implementados para caracterização do 

simulador, como adequado à Computação Afetiva. Verificou-se 

que dentre os princípios, propostos pelos autores, o simulador 

somente contempla o princípio 3, que está relacionado ao usuário 

poder fazer ajustes na aplicação de acordo com a sua necessidade 

e a satisfação no uso do recurso. Os demais princípios não estão 

contemplados em nenhuma das interfaces de usuário do 

simulador. Diante do exposto, e considerando os princípios de 

afetividade verificou-se a necessidade de prover o simulador de 

uma série de recursos, os quais explicitam-se conforme segue:  

● PAf.1) Permitir a comunicação de estados afetivos: Tela de 

cadastro com campo para personalização da interface e inserção 

de comentários sobre o seu estado afetivo. Caracterizar de avatar 

por parte do usuário. 

● PAf.2) Considerar o contexto social do usuário (cultura e 
valores): Campo na tela de cadastro para registro de local onde 

reside e inserção de imagem que retrate a sua cultura.  

● PAf.3) Possibilitar tailoring – O simulador apresenta a opção 

para a que o usuário possa escolher os recursos a serem utilizados, 

o acionamento de motores e leds, contudo foi verificada a 

necessidade de atribuir cores e tamanhos dos motores e LED’s. 

● PAf.4: Promover a construção colaborativa - Tela de 

descrição de sequência de programação que desejam executar 

campo para definição de nome ou apelido para participação em 

chat Conta com consciência autobiográfica de Damásio 

● PAf.5) Promover 'awareness' social: Utilização do chat com 

marcador que demonstra usuários online. 

● PAf. 6) Explorar a “contaminação” via mídia - Mídias - 

Inserção de efeitos sonoros (som do giro das hélices e som para 

acionamento dos LED’s) 

A partir deste estudo, considerou-se a reestruturação deste 

simulador, a fim de contemplar os pressupostos da Computação 

Afetiva. Assim, a proposta de remodelagem do sistema 

mencionado, considera os princípios para a afetibilidade, 

indicados pelos autores, tendo em vista que nos direcionamentos 

para trabalhos futuros, sugerem a avaliação de tecnologias 

existentes (design e redesign) em torno da afetibilidade, conforme 

apresentado na Figura 6: 

 
Figura 5. Interface de acesso e interface de Controle do 
Simulador ROBOKIT com atributos de afetividade 

Observa-se que o conceito de consciência ampliada proposto por 

Damásio [5] agrega em si o potencial do planejamento e da 

comparação, a medida que o estudante, a partir do simulador, 

demonstra sua capacidade de planejamento e demonstra um nível 

de abstração satisfatório, relacionado à linguagem de 

programação, que pode ser registrado em componentes do 

simulador que se direcionam ao planejamento de ações realizadas. 

As comparações de ações consideradas de sucesso ou não, 

oferecem critérios da abstração humana, fundamentais para a 

programação. Identifica seu estado de ânimo através de avatar e 

em caso de frustração é incentivado a persistir e resolver as 

dificuldades com a ferramenta “Preciso de Ajuda”,  

A possibilidade de personalizar as cores das hélices dos motores, 

a cor do avatar e a possibilidade de convidar amigos para a 

descrição anterior da programação que se deseja empreender 

atendam plenamente os requisitos da afetibilidade. Acredita-se 

que com a nova proposta o interesse dos estudantes aumente, 

conforme o sistema puder afetar os estudantes usuários, com as 

novas características que serão atribuídas. 

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA 
TRABALHOS FUTUROS 

Discussões e debates sobre Computação Afetiva avançam e se 

fazem presentes em estudos relevantes, os quais servem de base 

para avanços significativos no desenvolvimento de software com 

maior grau de interatividade.  Este estudo proporciona uma nova 

visão sobre a relação Computação Afetiva - Simuladores, através 

da proposta para reestruturação do Simulador ROBOKIT, afim de 

contemplar os pressupostos design de sistemas computacionais 

que contemplem a diversidade social, cultural e técnica de 

estudantes que, já que na educação básica, pode-se iniciar o 

processo de conhecimento de lógica de programação. 

Neste estudo foram considerados os termos afetividade e 

afetibilidade como equivalentes aos pressupostos da área de 

Computação Afetiva, que propõe, conforme supracitado por 

Picard [20], a tentativa de dotar sistemas computacionais com a 

capacidade de reconhecer e sintetizar as emoções humanas com a 

intenção de aperfeiçoar a interação humano-computador. 

Para trabalhos futuros, esforços estão sendo direcionados para a 

implementação de parâmetros afetivos no simulador utilizado, 

considerando a prototipação de alta fidelidade, ou seja, o 

desenvolvimento de interfaces totalmente funcionais, conforme 

sugestão dos autores das pesquisadas apresentadas e analisadas no 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

502

Quadro 1, considerando tecnologias existentes. Posteriormente, 

pretende-se realizar novos testes com os usuários, referenciados 

por Cruz et al [3], para que os mesmos possam retratar as suas 

percepções para com as interfaces desenvolvidas, proporcionando 

a melhoria contínua dos protótipos desenvolvidos (design e 

redesign). 
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ABSTRACT 

In this survey, several related works indicate the increase need to 

privacy management in ubiquitous/pervasive systems that are 

becoming ever more complex and present in our daily lives. Thus, 

this paper presents a model of privacy control for 

pervasive/ubiquitous environments which includes different 

modules to give support the control of users, devices and 

environments. In addition, we present the obtained results of 

experiments with classify algorithms in the developed prototype, 

what allowing select a solution to be employedin 

managingprivacyinubiquitousenvironments. 

RESUMO 

Diversos trabalhos relacionados na presente pesquisa indicam a 

necessidade crescente de gerenciar a privacidade em sistemas 

pervasivos/ubíquos, cada vez mais complexos e presentes no 

nosso cotidiano. Este trabalho apresenta um modelo de controle 

de privacidade em ambientes pervasivos/ubíquos que contempla 

diferentes módulos que dão o suporte para controlar usuários, 

dispositivos e ambientes. Em adição, são apresentados os 

resultados obtidos com os testes realizados com algoritmos de 

classificação no protótipo desenvolvido que permitem selecionar 

uma solução para ser empregada no gerenciamento de privacidade 

em ambientes ubíquos. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

D.3.3 [Programming Languages]: Java, Structured Query 

Language (SQL), Systems, Middleware.  

Termos Gerais 

Algorithms, Design, Management. 

Palavras Chaves 

Privacidade, Computação Ubíqua, Classificação, Algoritmos. 

1. INTRODUÇÃO 
Na última década, os avanços nas tecnologias de comunicação 

móvel proporcionam uma tendência de mudança no paradigma de 

computação. O modelo tradicional, estático, relativamente 

previsível e baseado em estações de trabalho torna-se altamente 

dinâmico, com constantes mudanças de ambiente causadas pela 

mobilidade do usuário, potencializada pelo uso de dispositivos 

móveis multifuncionais, como celulares e smartphones [8], bem 

como ambientes de interações educacionais como teleduc, 

moodle, etc. Essa mudança pode ser considerada como mais um 

passo em direção ao conceito de Computação Ubíqua 

(Ubiquitous/PervasiveComputing) introduzido por Mark Weiser 

[14]. 

Com isso, também se faz necessário o controle de privacidade, 

visto que, o usuário pode não necessitar ou não querer ser 

localizado, ou compartilhar seus dados a todo o momento.  As 

informações compartilhadas podem ser mais bem administradas 

por parte do ambiente pervasivo, visando, por exemplo, a redução 

de processamento de dados desnecessários, aumentando o nível de 

segurança e consequentemente o gerenciamento dos serviços 

disponíveis. Na educação, até pouco tempo, os dispositivos 

móveis eram usados apenas para facilitar a administração e as 

tarefas gerenciais.  Atualmente, estamos diante de uma sociedade 

conectada, com e-mails, celulares, palms, chats, buscadores de 

informação, sites de notícia, comunidades online, SMS, 

messenger, Voip e outras  ferramentas que até pouco tempo não 

faziam parte de nossa rotina diária de trabalho e lazer. De acordo 
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com Abech [1], a popularidade de dispositivos móveis com acesso 

a internet torna viável o acesso a conteúdo educacional 

independente do lugar ou momento. Neste novo cenário de 

mudanças tecnológicas nos deparamos com novos desafios e com 

novas formas de relacionamento que afetam o comportamento 

humano e consequentemente todos os aspectos que envolvem o 

desenvolvimento de uma sociedade com foco na educação.  

Para tanto, é necessário um modelo de controle de privacidade 

pervasivo/ubíquo que atenda o maior número possível de 

requisitos relacionados ao ambiente físico e virtual. Na literatura 

pesquisada, vários trabalhos encontrados tratam o controle de 

privacidade direcionado ao usuário ou aos dispositivos, serviços 

ou comunicação que o mesmo possui. Com base nessas 

características, este trabalho tem como principal contribuição a 

proposta de um modelo de privacidade focado no ambiente 

pervasivo/ubíquo acadêmico, procurando relacionar a computação 

pervasiva ao mundo real educacional. Não serão abordados os 

problemas de segurança em computação pervasiva/ubíqua, como 

técnicas de evitar ataques ou criptografia de informação.  Tão 

pouco abordará controles restritivos de usuários e/ou dispositivos, 

bem como seus serviços e formas de comunicação. A principal 

contribuição deste trabalho é o modelo de privacidade proposto 

para ambientes pervasivos ubíquos com foco acadêmico 

educacional. 

A organização deste trabalho está dividida nas seções que 

seguem: Iniciando pelos trabalhos relacionados onde também são 

apresentadas as definições de privacidade em ambientes 

pervasivos/ubíquos e uma tabela comparativa entre o modelo 

proposto e os trabalhos pesquisados. A seção 3 apresenta o 

modelo proposto e na sequência está a descrição do protótipo 

desenvolvido, dos testes realizados e dos resultados preliminares e 

por fim, as conclusões e trabalhos futuros. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Em ambientes pervasivos existem diversos desafios e problemas a 

serem tratados, destacando-se o controle e gerenciamento da 

privacidade. Segundo Warren e Brandeis [13] a privacidade está 

ligada intrinsecamente na percepção de cada indivíduo sobre o 

que representa, como por exemplo, uma ameaça na sua 

propriedade pessoal ou integridade física ou moral.  

Sendo assim, infere-se que a definição de privacidade é algo 

muito abstrato e subjetivo considerado as mais diversas 

necessidades de cada indivíduo. Tais necessidades não são 

homogêneas e podem ser dependentes de aspectos culturais como 

religião, tradição, costumes, educação ou política, e de questões 

mais subjetivas ligadas a intimidade do usuário ou ao seu contexto 

corrente, tais como idade, estado de saúde, função no trabalho, 

humor, atividade, dentre outras. Segundo Cristiano et al. (2008), 

os dados que caracterizam um contexto podem surgir tanto do 

mundo físico como do mundo virtual, e algumas vezes se 

misturam. As pessoas normalmente não percebem ambientes 

físicos (escritório, piso de uma loja, estádios, salas de aula) e 

ambientes virtuais (desktop de um computador, funcionalidades 

de um telefone celular, AVAs – Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem) como partes separadas [10]. Desta forma, o 

problema torna-se ainda maior, devido à interatividade entre 

dispositivos, usuários, aplicações, comunicações entre esses 

ambientes. No trabalho desenvolvido por [3] é realizado o 

controle de transferência de arquivos de música baseada na 

localização de pontos WIFI.  

Este autor possui uma percepção diferente em relação aos estudos 

apresentados, visto que propõe ser possível definir tipos e 

tamanhos de informações a serem transferidas de acordo com o 

ponto e localização, porém, não trata do ambiente em si e sim nos 

pontos de acesso ao mesmo. Desta forma, faz-se necessário o 

acoplamento de vários outros sistemas para suprir de informações 

o ambiente ubíquo, e consequentemente como o mesmo deve 

proceder [8]. Em [5] está relacionado o controle de hierarquia 

baseado nos fatos e preferências do usuário, onde é apresentado 

um modelo de contexto da aplicação que controla os fatos e 

ocorrências individuais, buscando informações em diversas fontes 

pervasiva, não se tratando do controle de privacidade no ambiente 

pervasivo.  

No trabalho descrito por Iachello e Hong [6], é realizada uma 

pesquisa sobre várias questões de privacidade abordadas no 

contexto de interação homem computador (IHC), o trabalho 

também traz uma perspectiva de vários pontos que devem ser 

tratados como tendências na área baseando-se em pesquisas 

realizadas. Como principal contribuição, o trabalho aborda a 

questão da utilização de vários quesitos dentre os quais está à 

proteção do ambiente pervasivo. Em [2] é apresentada uma 

solução baseada em autenticação que usa vários exemplos de 

comunicação como identificação por rádio frequência (RFID), 

dentre outros, propondo um mecanismo único para gerenciar 

diferentes protocolos de autenticação em ambientes ubíquos. 

Apesar de realizarem iterações de autenticação com o sistema 

pervasivo, não há uma perspectiva de mudança no ambiente, tão 

pouco abordando questões relacionadas à privacidade individual.  

O trabalho desenvolvido por Santarosa, Conforto e Basso [11] 

busca apoiar o processo de inclusão sócio digital na dimensão 

tecnológica com princípios focados na acessibilidade, onde são 

apresentados vários pontos de fragilidade de ambientes virtuais de 

aprendizagem, dentre os quais se destaca o controle de 

privacidade nos dispositivos utilizados. Em [12] é apresentada 

uma pesquisa que trata a proteção dos dados em transações 

individuais entre usuários e “coisas” IOT (Internet ofThings), com 

base no uso de cartões, tags e demais dispositivos utilizados 

diariamente. Também apresenta algumas situações específicas 

utilizando IOT com categorias e aplicações onde são definidos 

conceitos de acordo com uma situação específica, por exemplo: 

tratamento médico é definido como identificação privada, mas 

apenas com base na localização do usuário, restringido o objetivo 

pervasivo.  

No trabalho descrito por Gotardo e Zorzo [4] é apresentado o 

desenvolvimento de tecnologias que auxiliam no processo de 

ensino-aprendizagem sendo discutido em várias áreas do 

conhecimento onde o tratamento da privacidade é realizado 

através de um agente de usuário.   

Com base nos trabalhos pesquisados, elaboramos uma tabela 

comparativa, onde são apresentadas as soluções existentes. 

Conforme Tabela 1, a coluna da esquerda apresenta abreviaturas e 

número de referências conforme citados. Na primeira linha 

vertical desta tabela comparativa são apresentadas as abordagens 

necessárias para gerenciamento de privacidade em ambientes 

pervasivos, onde foram levantados com base na literatura 

pesquisada. 
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Tabela 1. Comparativos do Estado Arte – Gerenciamento de Privacidade em Ambientes Pervasivos. 

Abordagem Usuário Dispositivo Aplicação Serviços Comunicação Ambiente Privacidade 

Leithardt, V. R. Q et. 

Al. - [8] 
A NA A D A D NA 

Rodrigues, VagnerJ.d.S 

et. Al. - [10] 
A NA A A A NA NA 

Görlach, A., 

Heinemann et. Al. - [3] 
A A A NA D NA NA 

Kalempa, Vivian C. et. 

Al. - [7] 
D NA A A A ND D 

Henricksen, K., 

Wishartet.al. - [5] 
D D A A D NA NA 

Iachello, G., & Hong. 

[6] 
NA ND D D A NA NA 

Bardram, J. E., Kjær, 

R. E., &Pedersen, M. 

Ø.[2] 

A D A A A NA NA 

Santarosa, L. M. C. et. 

Al. - [11] 
A D D NA NA D NA 

Tao, H., &Peiran, W. 

[12] 
D A D A D NA D 

Gotardo, R. A., 

&Zorzo, S. D. [4] 
A D A A D NA D 

Modelo Proposto A A A A A A A 

 

Na tabela elaborada foram usadas as seguintes definições: 

Aborda (A), Não Aborda (NA), Não Descreve (ND), Em 

Desenvolvimento (D). Descrições: 

• Aborda (A): o trabalho trata do quesito abordado; 

• Não Aborda (NA): o trabalho não trata do quesito abordado; 

• Não Descreve (ND): não é encontrada informação sobre o 

quesito abordado; 

• Em Desenvolvimento (D): o quesito ainda está sendo 

desenvolvido, geralmente é apontado com frequência em 

testes, validações, resultados obtidos ou trabalhos futuros. 

Com base no estudo realizado e na comparação entre os 

trabalhos relacionados, definimos um modelo de privacidade 

para ambientes pervasivos/ubíquos que será apresentado na 

seção 4. Vários trabalhos descrevem que determinada solução se 

aplica ao ambiente pervasivo, mas não relata de forma clara 

como proceder para o gerenciamento e controle dos ambientes 

pervasivos/ubíquos. Na próxima seção será apresentado o 

cenário da aplicação onde o modelo de gerenciamento de 

privacidade em ambientes pervasivos/ubíquos é aplicável. 

3. MODELO PROPOSTO 
A utilização de um mecanismo de gerenciamento de privacidade 

em ambientes pervasivos/ubíquos que atendam as características 

do cenário apresentado faz surgir a necessidade da coleta de 

informações pessoais para funcionamento destes sistemas que 

possuem relevância ética e legal, pois se trata da privacidade de 

pessoas. Fundamentado nesses detalhes, é proposto o modelo 

para gerenciamento da privacidade em ambientes pervasivos 

ubíquos com foco em ambientes educacionais conforme 

apresentado na Figura 1. 

 

O modelo gerenciador de privacidade proposto é composto de 

vários componentes necessários para o controle de ambientes 

pervasivos ubíquos descrito individualmente conforme segue: 

Data Base: armazenamento de informações e definições de 

regras sobre usuário, dispositivos, comunicações no ambiente 

pervasivo / ubíquo. Essa base de dados atua como uma espécie 

de cadastro único contendo todas as informações necessárias 

para o controle e gerenciamento do mecanismo de privacidade 

em ambientes Pervasivos/ ubíquos.  

 

 
Figura 1. Modelo Gerenciador de Privacidade [9] 
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Controller module: Tem a finalidade de receber solicitações de 

acesso e realizar o controle da base de dados diretamente nas 

tabelas, com informações necessárias de acordo com as 

solicitações e definições de acesso e controle do ambiente 

pervasivo/ubíquo. Esse módulo também realiza solicitações de 

validações e atualizações na base de dados após as informações 

terem sido retornadas ao módulo calculadas e refinadas 

anteriormente pelo módulo de controle. 

Data Module: neste módulo serão realizados os cálculos de 

todas as variáveis e parâmetros recebidos dos demais módulos. 

Tem a função de receber diversos dados e tratá-los gerando uma 

única saída de informações a cada processamento executado.  

Pricri: esse módulo possui as regras e definições de critérios e 

definições do ambiente como acesso, utilização, 

compartilhamento, localização e outras variáveis que poderão 

ser manipuladas e/ou substituídas de acordo com as definições 

do ambiente em relação aos critérios e normas estabelecidas;  

Pricmu: módulo gerenciamento e controle de privacidade das 

informações do usuário, onde serão tratadas as definições de 

características relacionadas às preferências individuais do 

usuário como, por exemplo: temperatura, luminosidade, 

compartilhamentos autorizados como informações que o desejae 

compartilhar com outros usuários e com o próprio ambiente, tais 

como localização, dados e outras preferências do usuário.  

Pridev: módulo de gerenciamento e controle de privacidade de 

dispositivos Neste módulo serão tratados os dados sobre os 

dispositivos, se tais dispositivos poderão ser do próprio 

ambiente e se passarão a interagir com o mesmo. O 

gerenciamento e controle referem-se às características 

vinculadas ao software e hardware relacionados a cada 

dispositivo individualmente, tais como tamanho, peso, resolução 

de tela, sistema operacional, meio de comunicação, etc.  

Pricom: módulo de gerenciamento e controle de privacidade de 

comunicações, onde serão tratados quais, e de que forma serão 

utilizadas as diversas formas de comunicação dentro do 

ambiente pervasivo/ubíquo, como restrições de sinal, tipo de 

adaptador utilizado, a fim de servir também como um 

controlador de acessos conforme é o ambiente no mundo real, 

onde determinados ambientes apenas possuem um tipo de 

comunicação.  

Priada: módulo de gerenciamento e controle de adaptação.  

Neste módulo serão tratadas as informações relacionadas à 

adaptação de software e hardware no ambiente 

pervasivo/ubíquo. Como exemplo: conteúdos e mídias poderão 

não ter o mesmo desempenho e funcionalidade, devido a 

questões como tamanho, comunicação, configuração, dentre 

outras características.  

Priser: Módulo de gerenciamento de serviços do ambiente. 

Neste módulo serão tratadas informações sobre a 

disponibilidade de serviços que serão utilizados individualmente 

em cada ambiente como, por exemplo, informações 

compartilhadas de outros ambientes, como dispositivos, 

comunicações, localização de usuários, disponibilidades do 

ambiente e seus componentes que interagem com os usuários.  

Prihis: Neste módulo serão armazenadas e tratadas as 

informações relativas ao histórico do usuário, ambiente, 

dispositivos e outras variáveis a serem adicionadas de acordo 

com o contexto.  A característica de funcionamento baseia-se na 

utilização de informações que são capturadas ao longo de um 

determinado período tendo como base outras fontes de 

informações como, por exemplo, múltiplas trilhas, contexto, etc. 

Pripro: neste módulo serão realizadas as transações de controles 

relativos ao gerenciamento de perfil do usuário. Tem por 

principal objetivo controlar as informações previamente 

definidas por uma ferramenta de busca distribuindo e 

direcionando aos módulos seguintes a informação de forma 

sintetizada a fim de adaptá-la com a privacidade individual 

utilizando o perfil individual. 

Prisec: neste módulo serão realizados os controles e 

gerenciamentos relacionados à segurança, tanto do usuário 

quanto do ambiente. Tem a função de receber os parâmetros e 

definições relacionadas à criptografia de dados ou outros 

tratamentos relacionados à segurança e encaminha-los ao 

solicitante de acordo com a necessidade para cada situação. Por 

exemplo, ao adentrar em determinado ambiente o usuário poderá 

ser bloqueado por situações que fogem aos critérios definidos ou 

mesmo dentro do ambiente como data e hora não permitidas 

para este usuário neste ambiente. 

Prienv: neste módulo estarão cadastrados os atributos 

relacionados ao ambiente, com essas informações será possível 

verificar e gerenciar o que compõe o ambiente, suas 

disponibilidades e capacidades a fim de compartilhar os recursos 

e serviços aos usuários que necessitarem de acordo com suas 

disponibilidades. 

Todos os módulos atuam de forma independente com 

características e funcionalidades próprias que podem variar de 

acordo com as regras previamente estabelecidas, cadastradas e 

gerenciadas. Uma vez definidas essas regras, cada módulo 

estabelece os parâmetros com base nas definições do módulo 

anterior. Sendo assim, para um mesmo ambiente ubíquo é 

possível ter vários ambientes com regras e definições diferentes. 

E um mesmo usuário poderá utilizar um ou vários ambientes 

diferentes, cada um tendo um critério definido que pode mudar 

com base no dispositivo utilizado, na comunicação entre outros 

quesitos que serão calculados no módulo de dados. 

4. PROTÓTIPO, TESTES E 
RESULTADOS PRELIMINARES 

O modelo proposto na seção anterior foi implementado 

parcialmente em um servidor remoto que atua como autoridade 

sobre os dispositivos e ambientes em questões de privacidade.  

O protótipo desenvolvido, ilustrado através da Figura 2, 

demonstra o cenário utilizado, onde o servidor de contextos de 

privacidade (4) atua como autoridade perante os dispositivos 

móveis (2) erecebe as localizações simbólicas inferidas através 

das localizações físicas (1) dos dispositivos móveis que os 

usuários carregam. Cada dispositivo móvel pertence a um 

usuário por vez enquanto em uso, podendo o mesmo dispositivo 

ser utilizado por mais de um usuário em tempos diferentes. O 

modelo de arquitetura apresentada se fundamenta é resultado 

dos resultados obtidos e expostos nos trabalhos futuros descritos 

em [15]. Ao receber a localização simbólica por algum meio de 

localização processada pelo dispositivo móvel do usuário, o 

servidor passa pelo processo expresso pelo modelo descrito na 

seção anterior, checando as alterações que devem ser feitas para 

o novo contexto do usuário em relação a privacidade do 

ambiente, efetuando-as via comunicação (3). 
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Figura 2. Arquitetura imple
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utilizado no protótipo que será posteriormente testado em 

ambientes reais juntamente com usuários do serviço. 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS  

Neste trabalho foi proposto um modelo de controle e 

gerenciamento de privacidade em ambientes ubíquos focado em 

ambientes educacionais para atender todas as especificações 

necessárias com base na literatura pesquisada. O modelo propõe 

inicialmente o gerenciamento de ambientes acadêmicos 

presenciais e virtuais que possibilitará uma contribuição 

significativa com outros pesquisadores da área. Para tanto foram 

analisados algoritmos de classificação reconhecidos na pesquisa 

fundamentados na literatura pesquisa. Esses algoritmos serão 

utilizados para auxiliar e controlar parâmetros e características 

necessárias para o gerenciamento de ambientes citados, tais 

como: luminosidade, temperatura, permissões entre outros 

critérios que são específicos de cada ambiente, usuário e 

dispositivo. Tal controle de privacidade se mostrou não trivial, 

sendo o controle e gerenciamento de parâmetros, definições 

individuais, alterações em tempo real e critérios assumidos com 

base em diversas variáveis possui grande contribuição cientifica 

e merece atenção da comunidade cientifico e acadêmica. 

Portanto, esperamos que os resultados preliminares obtidos 

sirvam como norteadores para outros pesquisadores da área da 

computação e educação. 

Como trabalhos futuros pretendemosdesenvolver o modelo 

utilizando as características dos AVAs em ambientes físicos 

onde serão tratadas as informações dos usuários em diferentes 

situações e contextos. Também pretendemos validar o modelo 

tendo outros cenários onde o mesmo se aplica, como bibliotecas, 

salas de estudo e o campus como um todo. 
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ABSTRACT 

This paper introduce a web tool to detect the learning styles of 

student or group of students (class, cohort, career, etc). A brief 

revision about concepts of Student-Centred Learning and 

Learning Styles is presented and also the results in the 

Programming Languages and Compiler class. Finally the 

conclusions are presented.   

RESUMEN 

Este artículo presenta una herramienta web para detectar los 

estilos de aprendizaje de un estudiante o un grupo de estudiantes 

(curso, cohorte, carrera, etc.). Se hace una breve revisión de los 

conceptos de Aprendizaje Centrado en el Estudiante, Estilos de 

Aprendizaje, y se presenta los resultados en los cursos de 

Programación y Compiladores. Finalmente, se entregan las 

conclusiones.   

Keywords 

Estilos de Aprendizaje, Aprendizaje Centrado en el Estudiante, 

Herramienta de Software. 

1. INTRODUCCIÓN 
En la última década se ha hecho un gran esfuerzo en producir 

mejoras en los aprendizajes introduciendo metodologías como 

aprendizaje basado en problemas [5], aprendizaje activo [18], 

aprendizaje interactivo [3], etc. Pero, en la práctica la mayoría de 

los profesores siguen asumiendo que todos los estudiantes 

aprenden de la misma manera.  

Por otra parte, el aprendizaje centrado en el estudiante es 

ampliamente discutido, y Burnard enfatiza diciendo que “los 

estudiantes no sólo puede elegir qué estudiar, sino ¿cómo y por 

qué ese tema podría ser interesante de estudiar?” [4]. A su vez 

Woolf [19], lo asocia a educación a distancia y sugiere el uso de 

recursos educativo multimedia para que los estudiantes elijan que 

recurso utilizar. Y otros autores analizan factores contextuales, 

factores de percepción y factores del estudiante (edad, género, 

habilidad intelectual, etc.), sin mencionar los estilos de 

aprendizaje, para enfatizar el aprendizaje centrado en el estudiante 

[1]. 

Los autores del artículo consideran que, uno de los factores 

importantes para centrar los aprendizajes en los estudiantes es 

conocer sus estilos y en función de ello, diseñar recursos 

educativos, metodologías de enseñanza y finalmente diseños de 

aprendizaje. 

Dada la diversidad de estudiantes, estilos, metodologías, recursos 

educativos, etc., la única forma efectiva de poder masificar el 

aprendizaje centrado en el estudiantes es haciendo uso de las 

Tecnologías de Aprendizaje, la cual es definida como las TIC que 

pueden ser usadas para apoyar el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación
1
. 

2. ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Las personas perciben y adquieren conocimientos de manera 

distinta y utilizan sus propios métodos de aprendizaje para dar 

significado a la nueva información. Por lo tanto el concepto de 

Estilos de Aprendizaje se refiere a la forma eficaz que los 

estudiantes utilizan para recopilar, interpretar, organizar y pensar 

sobre la nueva información [10]. A su vez, podemos decir que son 

los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos los que determinan 

el estilo de aprendizaje del estudiante. Por ello es necesario 

planificar actividades ajustadas a los estilos de aprendizaje de 

manera que los estudiantes sean más receptivos cuando perciban 

que los recursos educativos responden de mejor manera a sus 

necesidades y expectativas. 

Sin embargo, no hay que etiquetar a un individuo por su estilo de 

aprendizaje, ya que éstos, aunque son relativamente estables, 

pueden sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. Incluso, a 

medida que avanzan en su proceso de aprendizaje, los estudiantes 

van descubriendo cuál es su mejor forma de aprender, 

dependiendo de condiciones tales como las circunstancias, 

contextos o tiempos de aprendizaje. Cuando se enseña, 

considerando el estilo de aprendizaje predominante, los 

estudiantes aprenden de manera más efectiva.  

Para detectar los estilos de aprendizaje, normalmente se hace a 

través de un cuestionario o del comportamiento de los estudiantes. 

Con el aumento en el uso de Tecnologías de Aprendizaje, el uso 

de Estilos de Aprendizaje ha ido ganando influencia, como es el 

caso de la creación de modelos para construir objetos de 

aprendizaje de acuerdo a los estilos [17]. Aunque son 

relativamente antiguos, aparentemente al momento de enseñar no 

han sido muy utilizados.  

La Figura 1, muestra un resumen de los modelos más conocidos, 

los que corresponde a: 

• Los Cuadrantes Cerebrales de Hermannn [12] que utilizando 

el globo terráqueo como metáfora muestra el cerebro en 

                                                                    

1https://www.alt.ac.uk/about-alt/what-learning-technology 
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cuatro cuadrantes que representan cuatro

pensar, aprender, crear y operar.  

• Felder and Silverman [7] que clasifica l

dimensiones: sensitivos-intuitivos, 

inductivos-deductivos, secuenciales-gl

reflexivos. Una mejora a este estilo s

cuestionario desarrollado por Felder and S

               

Figura 1: Resumen de Modelos de Estilo

• Biggs [2], que clasifica los estilos d

profundo o superficial, donde un  enf

describe la naturaleza de la relación entr

y tarea. 

• Kolb [13], el que indica que para aprend

información en cuatro fases: Actuar, Re

Experimentar. Estas fases las asocian a

reflexivos, teóricos y pragmáticos. 

• Programación Neurolingüística de Bandl

conocido como VAK de Visual, Auditi

clasifica los estudiantes de acuerdo a esta

• Modelo de los hemisferios cerebrales. 

hemisferio es el responsable de la mitad o

decir, el hemisferio izquierdo de la 

hemisferio derecho de la parte izquierd

hemisferio izquierdo está más especializ

los símbolos (lenguaje, álgebra, química,

etc.), es más analítico y lógico. Mientr

derecho es más perceptivo, global, sint

más emocional e imaginativo [15]. 

tro formas distintas de 

a los aprendizajes en 5 

, visuales-verbales, 

globales y activos-

 son los índices y el 

d Soloman [6]. 

 

ilos de Aprendizaje. 

de aprendizaje como 

nfoque de aprendizaje 

tre estudiante contexto 

nder se debe trabajar la 

Reflexionar, Teorizar y 

 a estudiantes activos, 

dler y Grinder, también 

itivo, Kinestésica, que 

ta clasificación [9]. 

. Se plantea que cada 

d opuesta del cuerpo, es 

a parte derecha y el 

rda del cuerpo. Que el 

lizado en el manejo de 

a, partituras musicales, 

tras que el hemisferio 

intético e intuitivo. Es 

• Las Inteligencias Múltiples

provee un modelo para 

adquirir información qu

habilidades (que las llama “

lingüística, lógica-matemát

musical, interpersonal e in

personales tienen estas siete

desarrolladas que otras. 

3. DETECTOR DE E

APRENDIZAJE 
Existe un sin número de inici

aprendizaje, algunos herramien

de Gestión Educativa para 

Aprendizaje” desarrollado en D

gestión de datos derivada de 

decisiones [11]. El denominado

de Aprendizaje a través 

Computadora”,  el cual utiliza 

y Alonso [14]. Y el Instituto Te

2011 propone en su revista elec

una herramienta de autor pa

aprendizaje utilizando mapas 

móviles [20]. Sin embargo, n

herramienta web, que pueda de

profesor gestionar esta infor

desarrollado el Detector de Esti

iniciales), que permite la uti

también llamados inventarios, e

metodologías de enseñanza a p

muestra los casos de uso del

nuevo inventario; que correspo

estudiantes seleccionados; ver

resumen del curso; estos se p

gráfica; Exportar Resultados a u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Casos de uso d

Existe un tercer actor correspo

fue considerado en la Figura 

docentes, estudiantes, y asignar

De acuerdo a los casos de usos,

ordenan en cuatro módulos que

Iniciar 

sesión 
Ed

P

Lanzar nuevo

Cuestionario 

Exportar 

Resultados 

Ver Estilo 

por Estud. 

Resumen 

por curso 

Respond

Cuestion

<<

<<exten
Docente 

es de Gardner [8]. Howard Gardner 

a determinar las habilidades para 

que tienen las personas. Estas 

a “inteligencias”) las agrupa en siete: 

ática,  corporal-kinética, espacial, 

intrapersonal. Indica que todas las 

ete habilidades,  aunque algunas más 

 ESTILOS DE 

ciativas para detectar los estilos de 

entas desarrolladas son el “Software 

ra el Diagnóstico de Estilo de 

 Delphi, que permite a  profesores la 

e un cuestionario para la toma de 

do “Sistema para Identificar Estilos 

 de un Ambiente Virtual de 

a el cuestionario CHAEA de Honey 

Tecnológico de Culiacán, México, el 

lectrónica de investigación educativa 

para la identificación de estilo de 

s auto-organizados en dispositivos 

 no ha sido posible encontrar una 

detectar distintos estilos y permita al 

ormación. Por esta razón se ha 

stilos de Aprendizaje o DEA (por sus 

utilización de varios cuestionarios, 

, estadísticas de los cursos y sugiere 

 profesores o docentes. La Figura 2 

el DEA, donde se destacan:Lanzar 

ponde a enviar el cuestionario a los 

er Estilo por Estudiante, Generar 

 pueden ver de forma numérica y 

a una planilla electrónica en Excel.  

o del Estudiante y el Docente 

pondiente al administrador; que no 

a 2; encargado de inscribir cursos, 

ar estudiantes y docentes a cursos. 

os, las funcionalidades del sistema se 

ue se pueden apreciar en la Figura 3. 

Editar 

Perfil 

Cerrar 

sesión 

vo 

 

Eliminar 

Cuestionario 

 

Reiniciar 

Resultados 

Ver Estilo 

de Aprend. 

 

nder 

nario 

<<include>> 

end>> Estudiante 
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Primero, el módulo de autenticación de usu

tipo de usuario se ingresa al módulo de estud

docente. Por último, el módulo de administ

acceso normalmente uno o dos docentes

administrador. 

        

Figura 3: Arquitectura modular de la p

A continuación se describen estos cuatro mód

1. Módulo de Autenticación. Permite a

pertenecen al sistema, iniciar y cerrar ses

También se encarga de mantener los dato

manejar la información del perfil usuario

2. Módulo Estudiante. Presenta al estudiant

encuentra inscrito, los cuestionarios que 

le muestra el estilo de aprendizaje obten

cuestionarios. Un estudiante no puede v

cuestionario que ya haya contestado, exc

docente responsable lo reinicie. 

3. Módulo Docente. Presenta al docente los

cargo, y le permite lanzar o eliminar nue

cada curso en diferentes periodos de tiem

de aprendizaje de cada estudiantes y el es

(Resuelto o Pendiente). Genera un resum

curso y permite exportar dichos resulta

Excel.  

4. Módulo de Administración. Este módulo

funciones: gestionar docentes, cursos, e

carga masiva de datos al sistema.  

En resumen, la plataforma web DEA entr

varios estilos de aprendizaje, algunas estra

para estos estilos y cuestionarios para que cu

determinar el suyo. La Figura 4, muestra la p

plataforma DEA.  

Figura 4: Parte de la página de ini

De acuerdo a entrevistas con psicopedagog

Austral de Chile, los estilos de aprendizaje 

de Felder & Silverman, los cuadrantes cereb

y para docentes de Ned Herrmann  y los enf

de John Biggs. 

suarios. De acuerdo al 

tudiante o al módulo de 

istración, al que tienen 

es con privilegios de 

 

 plataforma “DEA” 

ódulos. 

a los usuarios que 

esión en la plataforma. 

atos de sesión activos y 

io. 

nte los cursos donde se 

e falta por responder y 

tenido en los diferentes 

 volver a responder un 

xcepto el caso en que el 

os cursos que tiene a su 

uevos cuestionarios en 

empo; muestra el estilo 

 estado del cuestionario 

umen global del grupo 

ltados en una planilla 

lo tiene cuatro grandes 

, estudiantes y realizar 

ntrega, información de 

trategias de enseñanza 

cualquier usuario pueda 

a página de inicio de la 

nicio del DEA. 

gos de la Universidad 

je considerados son los 

ebrales para estudiantes 

nfoques de aprendizaje 

4. PRUEBAS Y RESU
Para probar el DEA se detectaro

cursos de Ingeniería en Infor

Compiladores, donde contestaro

el curso de Teoría de Autóm

29estudiantes. Para el curso 

cuestionario de Felder & Solom

Autómatas el cuestionario de Cu

Cabe mencionar que el cuestion

la dimensión Inductivo-Dedu

Silvermann [7]. 

4.1 Estilo de Felder &
estudiantes de clase de
El cuestionario de Felder & 

dimensiones los que se cua

Reflexivos-Activos,  Intuitivos

Globales-Secuenciales. La Tab

perfil de los estudiantes para cad

Tabla 1: Perfil de los estudian
Silver

Estilo P
Reflexivos Comprenden m

la información

Activos Retienen mejo

algo con ella

Aprenden ens

Intuitivos Orientados h

innovar. Com

mejor con a

matemáticas. 

Sensitivos Les gusta res

con detalles, 

cursos que le 

mundo real. 

Verbales Obtienen la i

hablada. Recu

Visuales Prefieren dia

mejor lo que v

Globales Aprenden 

Resuelven pro

Tienen difi

metodologías 

Secuenciales Aprenden en 

Resuelve pro

pequeños paso

La Figura 5 muestra el estilo

Compiladores, que es equilibra

activo, intuitivo-sensitivo, y gl

visual. En otras palabras;dado 

se puede concluir que dicho es

diagramas, 

El DEA entre otras funciones, 

completo, que permita al prof

para un mismo objetivo puede t

consideren los distintos estilos d

SULTADOS 
aron los estilos de aprendizaje de dos 

ormática. El primero, un curso de 

aron 16de 32estudiantes y el segundo 

tómatas, donde contestaron 26 de 

so de Compiladores se aplicó el 

mon [6] y para el curso de Teoría de 

 Cuadrantes Cerebrales [16]. 

onario de Felder & Solomon excluye 

ductivo, propuesto por Felder & 

 & Silvermann para 
de Compiladores 
& Solomon, permite medir cuatro 

uantifican en el rango [-11, 11]: 

os-Sensitivos,  Verbales-Visuales, y 

abla 1 muestra las dimensiones y el 

cada dimensión.  

antes del modelo de R. Felder y L. 
erman ([7]) 

Perfil del estudiante 
n mejor pensando y reflexionando 

ión. Trabajan mejor solos. 

ejor la información cuando hacen 

lla (discusiones o aplicándola). 

nsayando. 

hacia las teorías, les gusta 

mprenden rápidamente y trabajan 

 abstracciones y formulaciones 

 

esolver problemas, son pacientes 

, prefieren trabajo práctico y los 

le vean conexión inmediata con el 

 información de forma escrita o 

cuerdan lo que oyen o leen. 

iagramas, flujos, etc. recuerdan 

e ven. 

visualizando la totalidad. 

roblemas complejos rápidamente. 

ificultades en explicar sus 

as o resultados. 

n pequeños pasos incrementales. 

roblemas siguiendo caminos por 

sos lógicos. 

tilo de un estudiante del curso de 

brado en las dimensiones reflexivo-

lobal-secuencial, y moderadamente 

o su equilibrio en tres dimensiones, 

estudiante aprende mejor a través de 

s, permite ver un resumen del curso 

ofesor organizar su clase. Es decir, 

e tener diferentes planificaciones que 

s de aprendizaje. 
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Figura 5: Estilo de Aprendizaje de un estu
Compiladores, según cuestionario de Fe

La Figura 6 muestra un resumen de dos dim

Compiladores. Se tomaron aquí las dim

Intuitivo y Visual-Verbal. En términos 

concluir que toda la clase está en el rango sen

es mayoritariamente visual. En las otras dos

resultó equilibrada. 

Figura 6: Estilo de Aprendizaje
Compiladores, según cuestionario de

El número sobre cada una de las barras i

estudiantes con ese valor en la respectiva dim

6a) se concluye que, tres estudiantes son fue

+ 2), siete moderadamente sensitivos (4

moderados. Y de la Figura 6b) la mayor

resumen, en ninguna de las dos dimensione

intuitivos y verbales, lo que permite al 

metodología a estudiantes sensitivos y visua

en términos generales, prefiere clases prác

vinculados a la realidad y aprenden mejor con

 

tudiante del curso de 
Felder & Solomon. 

mensiones del curso de 

imensiones Sensitivo-

 generales se puede 

ensitivo a moderado, y 

s dimensiones la clase 

 

 

aje del curso de 
e Felder & Solomon. 

indica la cantidad de 

imensión. De la Figura 

uertemente sensitivo (1 

(4 + 3 + 2) y seis 

oría son visuales. En 

nes existen estudiantes 

l profesor orientar su 

uales.Es decir, la clase 

ácticas, con ejercicios 

on diagramas. 

Adicionalmente la plataforma

planilla electrónica de todos lo

pueda hacer un análisis más det

4.2 Cuadrantes Cereb
la clase de Teoría de A
Otro estilo de aprendizaje qu

cuadrantes cerebrales [12], el cu

es decir, cortical y límbico izq

El desarrollo de cada uno de est

organizado, estratega y comun

ilustra en la Figura 7 

   

Figura 7: Característica de 
Cuadrante

Las características de los estud

cuyos desarrollos están asoc

cerebrales, se pueden ver con m

Tabla 2: Perfil de los estudian
cuadrante cerebral. 

Cuadrante Perfil Estudiant
Cortical 

Izquierdo 

Prefiere 

apoyadas con he

argumentos. De

poder tomar apu

avanzar en el pr

para conocerlo b

le dificulta ir 

práctica sin 

comprender to

teoría. P

comprender la 

funcionamiento 

cosas antes 

experimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a DEA, entrega un resumen en 

los estudiantes, para que el profesor 

etallado del curso. 

ebrales en estudiantes de 
 Autómatas. 

ue permite el DEA, es el de los 

 cual divide el cerebro en cuadrantes, 

quierdo y derecho respectivamente. 

estos cuadrantes se asocia al experto, 

unicador respectivamente, como se 

 

e los estudiantes de acuerdo a los 
tes Cerebrales. 

udiantes y los tipos de aprendizaje,  

ciados a los distintos cuadrantes 

 mayor detalle en la Tabla 2. 

antes y tipo de aprendizaje por 

nte Tipo de Aprendizaje 
clases, 

hechos y 

ebe de 

puntes y 

programa 

 bien. Se 

ir a la 

 antes 

toda la 

Prefiere 

 ley, el 

 de las 

s de 

Se le dificulta ir a la 

práctica sin antes 

comprender toda la 

teoría. Prefiere 

comprender la ley, el 

funcionamiento de las 

cosas antes de 

experimentar. 
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Tabla 2: (Continuación). 
Cortical 

Derecho 

Intuitivo y animoso. 

Toma lo esencial de 

apuntes. Considerado 

soñador y a veces 

sorprende con ideas 

inesperadas y proyectos 

originales. 

Ad

de 

em

Ap

nov

que

Pre

exp

imp

par

Límbico 

Izquierdo 

Es metódico, 

organizado y 

meticuloso. Debe poder 

de tomar una gran 

cantidad de apuntes 

para ser claro y limpio. 

Prefiere que la clase se 

desarrolle según una 

rutina. 

No

org

erro

Inc

apu

pla

Nec

mu

inte

Límbico 

Derecho 

 

Trabaja si el profesor es 

de su agrado y se 

despista rápidamente si 

no consideran sus 

dificultades o 

progresos. Es directo en 

señalar que materias le 

gusta y cuáles no. 

Aprecia salidas, videos, 

juegos y todo lo que no 

parezca de una clase 

típica.  

Nec

que

que

Gen

pre

soli

com

com

com

mis

 

Aplicado el cuestionario al curso de Teor

Figura 8 muestra el estilo de aprendizaje de

clase, el que tiene una alta preferencia 

izquierdo, lo que indica que prefiere clas

conocer muy bien la teoría antes de hacer u

ver Tabla 2). Por otra parte tiene nula pre

cortical derecho y límbico derecho, pe

moderada asociada al límbico izquier

moderadamente metódico, organizado y meti

Figura 8: Estilo de Aprendizaje de un estu
Teoría de Autómatas, según cuestionar

Cerebrales. 

Haciendo un análisis de toda la clase, se

mayores preferencias estaban asociadas al c

58% de la clase prefiere conocer bien el fu

cosas antes de experimentar. Por otra part

dquiere conocimiento 

e las ideas que 

mergen de la clase. 

precia la originalidad, 

ovedad y conceptos 

ue hagan pensar. 

refiere planteamientos 

xperimentales que 

mpliquen buscar ideas 

ara la solución. 

o soporta una mala 

rganización ni los 

rrores del profesor. 

ncapaz de tomar 

puntes si no hay un 

lan estructurado. 

ecesita de una clase 

uy preparada para 

ntegrar conocimientos. 

ecesita compartir lo 

ue oye para verificar 

ue entendió. 

eneralmente hace 

reguntas al profesor y 

olicita información al 

ompañero para 

omprobar que 

omprendieron lo 

ismo. 

oría de Autómatas, la 

 de un estudiante de la 

a asociada al cortical 

ases bien organizadas, 

r un experimento, etc.( 

preferencia asociada al 

pero una inclinación 

ierdo, es decir, es 

eticuloso. 

 

tudiante del curso de 
rio de Cuadrantes 

se determinó que las 

 cortical izquierdo. Un 

 funcionamiento de las 

arte sólo un 2% tiene 

asociada una alta preferencia

estudian independiente de las 

Figura 9, muestra un resumen 

asociadas dos cuadrantes ce

cuadrantes, no se notó una clar

se muestran.  

                  

                  

Figura 9: Estilo de Apren
Autómatas, según cuestiona

En el presente artículo, se p

Compiladores donde responden

(16 de 32 estudiantes) y el 

responden el 90% del curso (26

intentó conocer el funcionam

eventual utilidad para el desarr

metodologías.  

5. CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado una herra

conocer los estilos de aprendiz

manera planificar sus clases y 

contribución al aprendizaje c

herramienta es abierta a todo 

utilizarla. 

Dado que la plataforma DEA e

con el detalle de cada estudia

análisis más detallados y esta

grupales. 

Los profesores tienden a enseña

Por lo tanto, para cursos de mu

puede ser muy útil para organi

de acuerdo a estilos de aprendiz

De las pruebas realizadas 

conclusiones, sin embargo los a

para tener resultados más co

número de estudiantes y los per

Muchos de los estilos son com

& Silverman es complementa

cia al límbico derecho, es decir, 

as preferencias por el profesor. La 

n de toda la clase en características 

cerebrales. En los dos restantes 

ara preferencia, razón por la cual no 

 

 

ndizaje del curso de Teoría de 
nario de Cuadrantes Cerebrales. 

 presentan sólo dos cursos. El de 

en el cuestionario el 50% del curso 

l de Teoría de Autómatas donde 

26 de 29). Con estos análisis sólo se 

miento del DEA y determinar su 

rrollo de contenidos y aplicación de 

S Y TRABAJO FUTURO 
ramienta que permite a profesores 

izaje de sus estudiantes para de esa 

y recursos educativos. Es decir, una 

 centrado en el estudiante.  Esta 

o profesor o institución que desee 

 entrega en una planilla electrónica 

diante, los profesores puedan hacer 

stablecer estrategias individuales y 

ñar de acuerdo a sus propios estilos. 

uchos estudiantes, esta herramienta 

nizar grupos y profesores ayudantes 

izaje. 

 se pueden sacar una serie de 

s autores del artículo, consideran que 

concluyentes, se debe aumentar el 

eriodos de tiempo. 

mplementarios, por ejemplo, Felder 

tario al enfoque de aprendizaje de 
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Biggs. Es decir, una buena estrategia de enseñanza debería estar 

basada en estilos complementarios. 

Entre los temas pendientes, está construir nuevas versiones que 

consideren distintos idiomas y sistemas recomendadores que a 

partir de distintos estilos de aprendizajes complementarios, 

obtenidos con diferentes cuestionarios, propongan tipo de 

materiales y metodologías para estudiantes y grupos de 

estudiantes  

Hacer análisis similares al presentado en este artículo a un alto 

porcentaje de estudiantes de una carrera o facultad completa 

indudablemente servirá como insumos para mejorar materiales 

educativos y procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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ABSTRACT 
This article describes a case study of the development, 

implementation and evaluation of a blended course of Digital 

Communication Fashion through the Moodle tool. This article 

refers to the observations of this practice. The experiment was 

applied to students of the Master in Design. For this, we selected 

two units of the course and applied to a group of students of the 

Master. The study also presents the contribution and evaluation of 

the students on the course and teaching units applied.  

 
RESUMO 
Este artigo descreve um estudo prático do desenvolvimento, 

aplicação e avaliação de um curso semipresencial de 

Comunicação Digital da Moda, através da ferramenta Moodle. 

Este artigo refere-se às observações desta prática. O experimento 

foi aplicado em alunos do Mestrado em Design. Para isso, foram 

selecionadas duas unidades do curso e aplicadas a um grupo de 

alunos do Mestrado. O estudo apresenta, também, a contribuição e 

avaliação dos alunos quanto ao curso e as unidades de ensino 

aplicadas. 

Categories and Subject Descriptors 

D K.3.1 Computer Uses in Education - I.3.6 Methodology and 

Techniques – Interaction techniques.  

General Terms 

Performance, Design, Experimentation, Theory. 

Keywords 

Instructional Design. Digital communication. Fashion 

1. INTRODUÇÃO 
Com a expansão da Educação a Distância (EaD) e com o acesso 

de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, tornou-se cada vez 

mais evidente a necessidade de se profissionalizar aqueles que 

trabalham no aprendizado por meio eletrônico [3]. Considerando 

esta afirmação, o presente artigo tem como objetivo relatar um 

experimento de ensino concebido para a disciplina Educação 

Projetual a Distância, do Mestrado em Design. O experimento 

demandou a concepção e desenvolvimento de um curso 

semipresencial através da plataforma Moodle. Neste, foi possível 

aplicar duas unidades ensino a um grupo de alunos da disciplina, 

a fim de promover uma experiência prática de docência a 

distância dos autores. Os autores [7] explicam que o Moodle é 

uma ferramenta que permite gerenciar e apoiar cursos a distância. 

E ainda, o sistema auxilia o professor a configurar e aplicar 

métodos de ensino, avaliar e acompanhar os alunos. 

O tema do curso foi Comunicação Digital da Moda, tendo como 

objetivo apresentar a comunicação digital, os conceitos de 

comunicação na moda, e as estratégias de mercado através do 

relacionamento das marcas com os consumidores no ambiente 

digital. Buscou-se construir o conhecimento em conjunto com os 

alunos através da história, dos conceitos, das especificidades do 

mundo digital, da compreensão das diretrizes da comunicação 

digital e das particularidades da área da Moda, incluindo o 

consumo online. 

Para a concepção e desenvolvimento do curso, efetuou-se uma 

investigação sobre o processo de Design Instrucional, com o 

intuito de ofertar meios para o planejamento de ensino. Neste 

momento, se concebeu as unidades de ensino, seus objetivos, 

papéis desempenhados pelos participantes, as atividades previstas, 

o tempo e duração das mesmas e os materiais instrucionais a 

serem adotados. Estas informações foram organizadas em uma 

planilha designada de Matriz do Design Instrucional. 

Posteriormente, conceberam-se demais documentos ou materiais 

necessários para a consecução do experimento.  

Na etapa de aplicação do mesmo, os autores atuaram como 

tutores.  

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: a 

seção 2 trata do referencial teórico, abordando o modelo ADDIE e 

o Dialogismo de Mikhail Bakhtin. A metodologia da investigação 

conduzida é apresentada na seção 3, seguida da seção 3.1 e 3.2, 

que contempla a aplicação do estudo e resultados, as 

considerações finais são apresentadas na seção 4. 

2. O MODELO ADDIE E O DIALOGISMO 
DE MIKHAIL BAKHTIN 

O curso de “Comunicação Digital da Moda” (a distância) possuía 

como principal objetivo a capacitação do aluno para o 
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entendimento da lógica da metodologia da comunicação de moda 

digital para a produção de um plano de comunicação e marketing 

de uma organização. Caracterizou-se por ser um curso de extensão 

ou curso livre - não exigindo dos participantes conhecimentos 

prévios. Foi concebido como um modelo ADDIE (Analysis, 

design, development, implementation, e evaluation) de design 

instrucional.  

O modelo ADDIE foi inicialmente desenvolvido pela 

Universidade Estadual da Flórida para explicar os processos 

envolvidos na formulação de um programa de ensino. Ao longo 

dos anos, os passos foram revistos, o próprio modelo tornou-se 

mais dinâmico e interativo. A autora [3] propôs uma classificação 

para o modelo ADDIE, a saber: Design Instrucional Fixo, Aberto 

e Contextualizado. A classificação se sustenta fundamentalmente 

na ênfase dada pelo professor ao processo de Design do programa 

de ensino, sendo respectivamente: informacional (conteúdista), 

comunicacional (interacionista) ou personalístico (recursivo). 

Outro conceito que norteou o pensamento e ação dos proponentes 

do curso foi o dialogismo de Mikhail Bakhtin [4]. O conceito 

ressalta a importância das relações entre indivíduos, e da 

necessidade da interação para a construção do conhecimento. 

Convêm destacar a importância do estudo da esfera da vida social, 

ou seja, o meio onde o ensino e a aprendizagem acontecem e, 

consequentemente, constituem as relações e interações entre os 

indivíduos a partir do uso da linguagem.  

Na proposta do curso, o principal meio de comunicação foi o 

digital - ambiente que, por vezes individualiza as experiências, 

dificultando as trocas e o diálogo entre os participantes. Por isso, 

o desafio e a necessidade de se pensar os métodos e práticas de 

ensino que fomentem a relação e troca de experiências entre os 

alunos.  

Para Bakthin, o Dialogismo ocorre na interação entre sujeitos e 

opera na comunicação e na linguagem [4]. Por meio desse, pode 

ser desencadeado um processo de construção de significações, um 

processo de construção (pela compreensão) daquilo que se faz 

signo. Essa afirmação se opõe à visão enciclopédica do signo, 

mediante a qual o conhecimento se efetiva apenas pela 

memorização. Em outras palavras, o dialogismo se faz presente 

através das interações dos sujeitos através da troca de enunciados 

mediados pela linguagem. A prática discursiva organiza as formas 

de comunicação e as respectivas estratégias de compreensão.  

O fato dos indivíduos possuírem valores sociais e ideológicos 

diferentes, influência na comunicação e, por consequência, na 

construção de conhecimento [4]. A diferença entre valores e 

ideologias são positivos na construção do conhecimento, uma vez 

que geram embates que alimentam trocas e novos 

questionamentos. O mundo interno do indivíduo vive em 

constante conflito e transformação, como explica [4]:  

“O sujeito não absorve apenas uma voz social, mas várias, que 

estão em relação diversas entre si. Portanto, o sujeito é 

constitutivamente dialógico. Seu mundo interior é constituído de 

diferentes vozes em relações de concordância ou discordância. 

Além disso, como está sempre em relação com o outro, o mundo 

exterior não está nunca acabado, fechado, mas em constante vir a 

ser” (p.55).  

No âmbito da proposição e planejamento do curso, não existia 

uma certeza quanto à ocorrência do Dialogismo. Antes, o esforço 

dos proponentes em fomentar condições para a construção do 

conhecimento através do encontro de consciências, mediadas pela 

comunicação e linguagem. 

A organização curricular do curso e as relações entre objetivos e 

conteúdos foram idealizadas pela observância das competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) que se desejava trabalhar. 

Entende-se por competência o conjunto de elementos compostos 

pelos conhecimentos (soma dos conhecimentos prévios dos 

participantes com aqueles transmitidos através do conteúdo do 

curso), habilidades e atitudes. Como explica [1]: “Tal conjunto é 

estruturado em um contexto determinado com o intuito de 

solucionar um problema, lidar com uma situação nova” (p.23). 

Nesse caso, a situação nova seria a de estratégias de planos de 

comunicação digital para uma empresa de moda. Portanto, é 

possível compreender que essas competências continuarão a se 

desenvolver a partir de novas experiências dos alunos após o 

curso, em um movimento contínuo que se alimenta do estudo e 

prática dos conceitos abordados e outros mais aprofundados ainda 

no tema. 

Ressalta-se que os idealizadores do curso entendem que a relação 

tutor-aluno ou aluno-aluno é fundamental em todos os níveis e 

modalidades de ensino. Através dela o aluno sentisse motivado a 

construir seu conhecimento, internalizando conceitos, e 

consequentemente, desenvolvendo competências [2]. 

A seção seguinte aborda a construção e desenvolvimento do 

curso. 

3. A CONSTRUÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO CURSO: 
DESIGN INSTRUCIONAL 

O Design Instrucional define-se como a ação intencional e 

sistemática de ensino que contempla processos a serem seguidos, 

como o planejamento, o desenvolvimento e a aplicação de 

métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos 

educacionais com o objetivo de promover aprendizagem e 

instrução [3]. Nesse sentido, a construção do curso aqui em 

questão seguiu algumas etapas, a saber: desenvolvimento do plano 

de ensino, em seguida o desenvolvimento da matriz instrucional; 

montagem de storyboards; montagem do fluxo de atividades e 

criação das atividades no Moodle. 

O objetivo do plano de ensino do curso de Comunicação Digital 

da Moda era de capacitar o acadêmico a entender a lógica e a 

metodologia da Comunicação de Moda Digital, e de capacitar o 

acadêmico para produção de um plano digital de comunicação e 

de marketing digital para uma organização ou empresa de moda. 

Para atender estes objetivos, estruturou-se o curso em três 

programas de conteúdos: o meio digital, a comunicação da moda e 

a comunicação digital de moda. As atividades discentes 

organizadas no plano de ensino compreenderam a realização de 

trabalhos em aula e no ambiente Moodle, tais como: a 

apresentação de trabalhos (seminários) e o desenvolvimento de 

um plano de comunicação digital.  

Ao organizar a avaliação, imaginaram-se as funções pedagógico-

didática, de diagnóstico e de controle em relação às quais se 

recorre a instrumentos para a mensuração do rendimento do aluno 

e do professor [6]. Os critérios de avaliação foram principalmente, 

a participação pelo estudante na realização das tarefas 

disponibilizadas no ambiente virtual Moodle e em encontros 

presenciais em sala de aula. O retorno obtido dos participantes, 

durante a etapa avaliação do curso, permitiu a identificação dos 
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progressos e das dificuldades dos alunos, bem como, a qualidade 

da atuação dos professores. Este fato gerou uma série de 

recomendações quanto às orientações didáticas, envolvendo 

modificações no trato dos conteúdos, ou seja, nos modos de 

aprendizagem como condicionantes das orientações didáticas. 

No plano de ensino, foram incluídas referências bibliográficas 

sobre o tema da disciplina de cada unidade do curso. Com o plano 

de ensino finalizado, passou-se a desenvolver a matriz 

instrucional. Essa possibilitou a organização e construção dos 

elementos básicos do processo educacional, através da 

identificação dos objetivos, papéis, atividades, conteúdos, duração 

e ferramentas que seriam adotadas. A partir da matriz, foi possível 

organizar estes processos, propiciando uma visão panorâmica de 

todo o planejamento de ensino. Foi através da matriz que se 

definiram as unidades do curso, as atividades que seriam 

necessárias para se atingir os objetivos propostos, tempo médio de 

cada atividade e o tipo de avaliação, possibilitando identificar os 

níveis de interação entre os alunos, o instrutor e o conteúdo [3]. 

A matriz desenvolvida para o curso de Comunicação da Moda 

Digital seguiu o modelo proposto pela autora [3] e foi dividida em 

dez unidades de ensino das quais duas foram selecionadas para a 

realização do experimento de prática docente.  

Por fim, construiu-se um storyboard para as duas unidades de 

ensino.  

A autora [3] explica que o storyboard permite uma visualização 

detalhada e sequencial, mediante anotações e imagens, de como a 

ação no ambiente virtual será conduzida. Segundo [3], o 

storyboard funciona como documento que registra as decisões 

relacionadas ao Design Instrucional, envolvendo tanto a 

configuração do ambiente Virtual Moodle, quanto à elaboração de 

Material Didático específico. 

 

 

Figura 1. Tela do material didático criado para a unidade “E-
commerce na Moda”. 

 

A primeira unidade, “E-commerce na Moda”, tinha como objetivo 

propiciar o conhecimento do que é um E-commerce, das 

possibilidades de emprego na moda e suas particularidades 

quando tratando de produtos. Nessa unidade, o aluno deveria 

estudar os conceitos básicos e pesquisar adquirindo experiências 

com e-commerce, simulando compras e entendendo o 

funcionamento de diferentes sites deste formato.  Para sua 

execução foram necessárias três (3) horas de aula, divididas em: 

uma (1) hora para leitura dos assuntos do módulo; uma (1) hora 

para a simulação de compra de produto online; uma (1) hora para 

a elaboração de um relato e análise crítica da experiência de 

compra. O conteúdo foi disponibilizado através de exemplos 

(vídeos e links), através de referencial teórico, e de uma 

apresentação gráfica sobre o assunto. Avaliação ocorreu por meio 

da análise do histórico de navegação, das interações individuais 

(simulações realizadas) e das contribuições efetuadas pelos alunos 

em relação ao assunto abordado. 

Já a segunda unidade, “Blogs de Moda”, tinha como objetivo a 

análise da comunicação de moda através do fenômeno dos blogs. 

Para tanto, buscou-se refletir acerca do profissionalismo e da 

superexposição das blogueiras. A unidade apresentava o papel dos 

blogs na estratégia de comunicação digital de marcas de moda. O 

papel do tutor era de promover a troca de experiências entre os 

participantes do fórum que contava com a presença de três 

blogueiras. 

 

 
Figura 2. Tela do material didático criado para a unidade 

“Blogs de Moda” 
 

A partir de material disponibilizado, os alunos deveriam construir 

uma análise crítica a cerca dos temas abordados. Para sua 

execução foram necessárias três (3) horas de aula, divididas em: 

uma (1) hora para leitura dos assuntos do módulo; uma (1) hora 

para assistir os vídeos postados no ambiente; uma (1) hora para 

interação através do fórum. Para tanto, a partir do conteúdo 

apresentado, os alunos deveriam formular perguntas que seriam 

postadas no fórum. A avaliação foi realizada através do Histórico 

de navegação no Moodle dos participantes, da análise das 

interações individuais e das contribuições efetuadas no fórum e 

que eram pertinentes aos conteúdos trabalhados. 

Com a matriz finalizada, passou-se a desenvolver o fluxo das 

atividades, onde foram dispostos na forma de um “fluxo de 

trabalho” a sequencia das atividades por unidade. Segundo a 

autora [3], ao organizar as atividades de aprendizagem e de apoio 

em um fluxo, o designen instrucional realiza a definição de uma 

série de eventos de forma planejada para apoiar os processos de 

aprendizagem.  

Por fim, com estes processos finalizados as unidades de ensino 

foram disponibilizadas no sistema Moodle, para que os 

acadêmicos realizassem as atividades.  

A seguir descreve-se a aplicação das duas unidades do curso. 
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3.1. Aplicação do Curso 
As aulas ocorreram através do Ambiente Moodle de forma 

assíncrona1. No ambiente, foram disponibilizados os conteúdos 

em formatos de textos, vídeos e apresentações multimídia em 

Powerpoint. As interações entre os usuários ocorreram através da 

ferramenta Email e Fórum do ambiente.  Conforme, descrito 

anteriormente, o curso Comunicação Digital da Moda foi 

concebido com 10 unidades de aula. Destas, foram escolhidas 

duas unidades para a realização do experimento - “E-commerce na 

Moda” e “Blogs de Moda”.  

A primeira unidade exigia a compreensão do conceito de E-

commerce. Posteriormente, foi realizada a análise de um ambiente 

de E-commerce do ramo da moda com o intuito de compreender 

seu modo de funcionamento e especificidades. Para tanto, foi 

disponibilizado material didático elaborado pelos autores como 

suporte ao conteúdo, neste material os alunos tiveram acesso ao 

conceito de E-commerce, uma visão histórica de seu 

desenvolvimento e exemplificações.  No final do curso, foi 

apresentada a atividade da unidade que propunha que os 

participantes tivessem uma experiência de compra online. Após 

conclusão da atividade, eles deveriam postar no ambiente Moodle 

um descritivo claro e objetivo da experiência. Ao término, 

deveriam elaborar uma análise crítica do processo com 

justificativa do ponto de vista expresso. No documento, poderiam 

ser anexadas imagens para ilustrar as distintas fases do processo. 

A seguir, um exemplo do material postado.  

 

 

Figura 3.  Material postado pelos alunos descrevendo um 
processo de compra online. 

 

Na segunda unidade “Blogs de Moda”, os alunos tinham que 

analisar a comunicação de moda digital focando nos fenômenos 

dos blogs de moda. Eles deveriam refletir a cerca do 

funcionamento e profissionalização da área, da exposição das 

blogueiras, da relação destas com as marcas e suas estratégias de 

comunicação digital. Foram disponibilizados artigos para leitura 

sobre o tema. Também foram disponibilizados três vídeos de 

                                                                 

1 A comunicação assíncrona é realizada em tempos diferentes, não 

exigindo a participação em tempo real dos envolvidos. Os 

participantes não necessitam estar reunidos no mesmo local ou 

ao mesmo tempo, resultando em uma maior flexibilidade na 

interação. 

blogueiras, atuantes do mercado, de tipos diferentes de blogs de 

moda, relatando as suas experiências profissionais. Os alunos 

também tiveram acesso a links destes blogs e outros que foram 

disponibilizados no Moodle.  

Como os vídeos apresentavam alguns termos e conceitos 

específicos da área, foi criado um fórum para debater e sanar 

dúvidas gerais. A tarefa desta unidade propunha um debate entre 

os estudantes, a partir dos conteúdos teóricos apresentados e dos 

depoimentos em vídeo das blogueiras. Ao final, cada aluno tinha 

que escolher uma marca de moda brasileira para promover uma 

ação com um dos blogs apresentados.  

Para tanto, a interação ocorreu através da ferramenta fórum, no 

qual cada participante deveria criar um tópico de discussão, 

indicando a marca escolhida, a ação proposta e o blog escolhido 

para sua veiculação. Na postagem deveria constar a justificativa 

das escolhas efetuadas. Por fim, os demais participantes deveriam 

efetuar - no mínimo - dois comentários no tópico postado pelos 

colegas contendo uma avaliação e sugestão de mudanças, quando 

necessário, nas ações e escolhas dos colegas. Entende-se que, 

nessa unidade buscou-se fomentar o diálogo entre os participantes 

mediante a proposição de atividades que exigiam uma maior 

interação entre os participantes. 

A seguir, apresentam-se os resultados obtidos através da aplicação 

destas unidades de ensino para os alunos. 

3.2. Avaliação do curso e dos resultados 
alcançados 

A avaliação do experimento ocorreu de duas maneiras: pelos 

participantes e pelos proponentes. Pelos participantes do curso, se 

avaliou os seguintes aspectos: estrutura curricular idealizada, 

conteúdos trabalhados, material didático elaborado, atividades 

planejadas e interação entre os participantes. 

A mesma ocorreu mediante o preenchimento de uma ficha de 

avaliação adaptado de [5]. 

Quanto à estrutura curricular do curso, todos os participantes 

consideraram clara, pertinente e bem exposta. Com relação ao 

conteúdo, alguns participantes apontaram como um fator positivo 

a grande quantidade de informações ofertadas no ambiente, 

gerando curiosidade e desejo de aprofundar o conteúdo 

trabalhado. Os participantes elogiaram a escolha dos artigos 

disponibilizados. Entretanto, em algumas situações, como no caso 

dos vídeos (palestras das blogueiras), o material didático 

elaborado foi considerado muito extenso. Não foi questionada a 

opção pelo uso do vídeo para comunicar o conteúdo, mas a forma 

de sua elaboração.  

Em relação à avaliação das atividades, foi elogiado o fato de 

algumas atividades exigirem a realização de um experimento 

concreta, como no caso da compra online. A situação criada 

permitiu que os participantes relacionassem a teoria com a prática. 

Mesmo assim, uma aluna comentou que o enunciado da atividade 

poderia ser revisto para tornar mais claro seu objetivo. 

Considerando-se que alguns alunos possuíam conhecimentos 

prévios sobre o conteúdo trabalhado, impactou que algumas 

atividades fossem percebidas como fáceis e pouco estimulantes. 

Outro fator criticado foi quanto à exigência de interação entre os 

participantes. Por exemplo, a exigência de se efetuar comentários 

sobre os trabalhos postados pelos colegas. O motivo estava 

relacionado à dificuldade do estudante em se planejar para a 

execução da tarefa, uma vez que os demais colegas postavam em 
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tempos diversos, exigindo um acesso contínuo ao ambiente 

Moodle, dificultando a interação. Por fim, algumas atividades 

ficaram incompletas ou não foram realizadas, uma vez que o curso 

foi ofertado de forma assíncrona, dificultando a interação entre os 

participantes. Outros estudantes deixaram para realizar as 

atividades na última hora.  

A seguir, apresenta-se a avaliação efetuada pelos proponentes do 

curso, considerando-se os seguintes aspectos: Design Instrucional 

Aberto, Matriz do Design Instrucional, materiais didáticos 

elaborados e a participação dos estudantes.  

Quanto ao Design Instrucional Aberto e a Matriz do Design 

Instrucional, pode-se considerar que foram percebidas como 

ferramentas de extrema importância para o desenvolvimento, 

aplicação e avaliação do curso: essas ferramentas facilitaram a 

montagem da estrutura do curso e complementaram como fonte de 

apoio no seu desenvolvimento. 

Em relação aos materiais didáticos elaborados, foi possível 

observar certa resistência dos acadêmicos no número de vídeos 

disponíveis; segundo os alunos, o ideal seria vídeos em menor 

quantidade com menor tempo de duração. Os demais materiais 

foram avaliados positivamente e apontados como materiais que 

instigam a capacidade de relacionar assuntos do curso. Os alunos 

consideraram motivadoras as aulas práticas através da experiência 

no e-commerce.  Segundo observação dos alunos, os exercícios 

promovem o raciocínio, uma vez que é preciso compreender o 

conteúdo e buscar nele subsídios para a realização das tarefas. 

Quanto à participação dos estudantes, observou-se que as 

atividades propostas foram realizadas sem maiores dificuldades e 

que as mesmas instigaram os alunos a explorarem, curiosidade 

sobre os temas abordados. Todas as atividades por eles realizadas 

foram acompanhadas e avaliadas pelos autores – tendo sido 

possível constatar que alguns alunos foram além do proposto, 

enfatizando que o conteúdo disponibilizado instigou os alunos à 

curiosidade sobre os temas abordados. 

Ao mesmo tempo, constatou-se que alguns alunos das duplas 

deixaram para realizar a tarefa quando o tempo de realização já 

estava se esgotando, o que dificultou uma melhor interação do 

aluno com as ferramentas de discurso disponibilizadas, e 

ocasionando a falta de interatividade com os demais colegas. 

Considerando a realização das tarefas e a interação dos alunos de 

forma geral, o estudo foi bem realizado por todos os alunos. Pode-

se perceber que a forma como as unidades foram propostas 

possibilitou interação dos alunos e realização das tarefas sem 

maiores dificuldades. 

Acredita-se que para um próximo curso, os enunciados devem ser 

mais claros e que é relevante a cobrança da postagem e da 

participação dos alunos a tempo. Também se observa que, para 

um próximo curso, é importante construir um mecanismo de 

diálogo em que as contribuições dos alunos aconteçam de forma 

sistemática, e não apenas no último momento. Outra alternativa 

para nova edição do curso é a elaboração de uma Wiki no sentido 

de esclarecer os termos não conhecidos. 

Quanto às diferentes expertises dos alunos no curso, os autores 

compreendem, como ponto positivo, que contribui para um 

caráter mais interdisciplinar, e fomenta o diálogo e as trocas de 

experiências, características básicas deste modelo de curso/ensino 

como já abordado. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O experimento realizado permitiu que seus proponentes 

vivenciassem uma situação concreta de ensino e aprendizagem na 

modalidade de ensino de Educação a Distância. Para a concepção 

do curso, adotou-se o modelo de Design Instrucional Aberto 

proposto pela autora [3]. Para tanto, procedeu-se o planejamento 

das unidades de aprendizagem. Conforme [3], a unidade de 

aprendizagem é uma unidade atômica ou elementar que possui os 

elementos necessários para o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem. Cada unidade de aprendizagem possui 

elementos básicos ao processo educacional, como objetivos, 

conteúdos, orientações didáticas, ferramentas e recursos, além da 

avaliação. Esses elementos foram organizados em uma matriz, 

com o objetivo de se obter uma visão panorâmica das unidades de 

aprendizagem. 

Como se trabalhou com o Design Pedagógico aberto, a matriz 

apresentada não pode ser considerada como finalizada, mas como 

em processo de constante de reformulação. Ainda, nesta 

modalidade de ensino as seguintes questões se apresentaram para 

reflexão, a saber: O que deve ser observado/considerado para a 

criação de material didático para EaD ? O que deve ser feito para 

promover interações entre participantes em cursos assíncronos? 

Quais Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são mais 

adequadas para fomentar a interação entre os participantes? 

Em relação ao material didático para EaD, pode-se constatar 

grande diferença em relação ao ensino presencial. Neste último, o 

material didático funciona como apoio a ação do professor. No 

EAD, ele estabelece a eficácia da vinculação do aluno com o 

conhecimento. Não substitui o professor, mas é por meio dele – 

da seleção e tratamento das mídias - que o professor se comunica 

com os alunos. Para que a comunicação e construção de 

conhecimentos sejam eficazes, o domínio da linguagem de cada 

meio se torna fundamental. Questões como a forma, organização e 

apresentação do são cruciais para o entendimento conteúdo. O 

material disponibilizado deve promover a motivação do aluno na 

realização das tarefas propostas.  

Por fim, este experimento prático permitiu que se apropriasse de 

um conhecimento a cerca da concepção e desenvolvimento de um 

curso semipresencial, envolvendo a adoção do método de Design 

Instrucional Aberto, criação de uma Matriz de Design Instrucional 

e materiais didáticos específios. Pode-se constatar que essa 

modalidade de ensino apresenta um grande desafio ao professor, 

considerando-se que o aprendizado somente se efetiva na medida 

em que o estudante participa efetivamente do processo de 

construção do conhecimento. Para tanto, o domínio das TICs e 

ambientes virtuais de aprendizagem como o Moodle é somente o 

primeiro passo para que este ideal se efetive.  
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ABSTRACT 
In the age of technology, information and connectivity to social 

networks the classroom enjoys an immutable anachronism and 

thus remains misaligned the experiential world of the student. 

This paper presents a physics course with support of Digital 

Information and Communication Technologies (TDIC) supported 

by virtual environment Moodle. The methodology involved, plus 

lectures and real experiments of geometrical optics, research 

oriented Web network, building glossary and participation in 

quizzes designed with dynamic assessment with their regulatory 

feedbacks, in which multiple-choice questions, numerical and 

association were part of the evaluation instrument. Was used as 

the evaluation tool Learning Vectors Model (LV Model), face 

their formative character and as a management and control tool 

notes. As for the combined use of workshops with the support of 

digital material, the transformation of physics class room in a 

more motivating and enjoyable learning space was found. The 

results show a greater motivation to learn physics and better 

student performance in terms of notes. 

 

RESUMO 

Na era da tecnologia, da informação e da conectividade às redes 

sociais a sala de aula goza de um anacronismo imutável e, assim 

permanece desalinhada do mundo vivencial do aluno. Neste artigo 

apresenta-se um curso de Física com suporte de Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) apoiado pelo 

ambiente virtual Moodle. A metodologia envolveu, além de aulas 

expositivas e experimentos reais de óptica geométrica, a pesquisa 

orientada na rede web, a construção de glossário e a participação 

em quizzes planejados com avaliação assistida com seus 

feedbacks reguladores, em que questões de múltipla escolha, 

numéricas e de associação faziam parte do instrumento de 

avaliação. Empregou-se como ferramenta de avaliação o Modelo 

Learning Vectors (Modelo LV), face seu caráter formativo e como 

ferramenta de gerenciamento e controle de notas. Quanto ao uso 

combinado de oficinas com o apoio do material digital, verificou-

se a transformação da sala de aula de Física em um espaço mais 

motivador e agradável de aprendizagem. Os resultados revelam 

uma motivação maior para aprender Física e melhor rendimento. 

dos alunos em termos de notas. 

Descritor de Categorias e Assuntos  
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance learning  

 

Termos Gerais  
Human Factors  

 

 

Palavras Chaves 
Tecnologias Digitais; Quiz Moodle; Ensino e Aprendizagem de 

Física. 

1. INTRODUÇÃO 
Transformar a sala de aula de Física em espaço de aprendizagem e 

motivação tem sido um desafio para professores e coordenadores 

de escolas da educação básica, seja pública ou privada. 

O uso crescente de celulares, smartphones e tablets por parte dos 

alunos, até mesmo em momento de aulas, ajuda a tirar o foco do 

conteúdo tratado e gera estresse ao professor que tem que lidar 

com a indisciplina instaurada. 

Na era da tecnologia, da informação e da conectividade às redes 

sociais a sala de aula goza de um anacronismo imutável e, assim 

permanece desalinhada do mundo vivencial do aluno.  

Este artigo propõe como estratégia didática a parceria entre estas 

tecnologias modernas e a sala de aula como forma de prender a 

atenção do aluno, ampliar os espaços e tempos de aprendizagem, 

para o extra-muro da escola, motivá-lo a querer aprender aquilo 

que seu professor deseja compartilhar. 

Para tanto, aliou às aulas expositivas ao uso de Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), a saber: pesquisa 

na rede web, aulas com projetor multimídia, ambientes virtuais de 

aprendizagem, simulações e quizzes (testes online), 

compreendendo os espaços para além da sala de aula como local 

também de construção do conhecimento. 

Desta forma, este artigo encontra-se organizado da seguinte 

forma: a seguir, discorre-se sobre a metodologia e tomadas de 

ações direcionadas à motivar  aluno e transformar a sala de aula 

de Física, faz-se uma análise dos resultados obtidos e, por fim, 

tecem-se as considerações finais. 

2. METODOLOGIA E AÇÃO: RUMO A 
UMA SALA DE AULA DE FÍSICA 
MOTIVADORA  

Apresenta-se uma proposta de metodologia híbrida entre o real e o 

virtual para o ensino e a aprendizagem de Física que envolve a 

construção do conhecimento por meio de oficinas e o apoio de 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 
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2.1. Oficinas de Física  
 

As Oficinas de Física utilizam materiais concretos de fácil 

aquisição e conduzem à confecção de modelos experimentais que 

facilitam o entendimento dos fenômenos físicos que se desejam 

estudar.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs+) reforçam a 

necessidade de considerar o mundo vivencial em que o jovem está 

inserido e reforçam o uso e sentido da experimentação:  

“É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao 

longo de todo o processo de desenvolvimento das competências 

em Física, privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em 

diferentes formas e níveis [1]”.  

Este documento indica e sugere o que fazer para criar o novo, de 

maneira onde estejam presentes a interdisciplinaridade e a 

formação de competências e habilidades. 

Segundo [2], “Para que a prática pedagógica venha a adaptar-se às 

novas exigências é necessário que escolas e professores busquem 

uma nova postura e forma de ser, e que rompam com o modelo 

tradicional vigente. Os professores devem ser antes de tudo 

mediadores e sobretudo motivadores daquilo que  se quer ensinar. 

Para ensinar algo a um aluno, este deve ter qualquer motivo para 

aprender.” 

Antes mesmo de introduzir os conceitos de óptica geométrica, 

pode-se fazer alguns experimentos simples com espelhos, fontes 

de luz e câmara escura de orifício. Assim, o aluno se motiva e 

atribui significados àquilo que deve apreender. 

O aparato que se constrói numa oficina funciona a princípio como 

instrumento dotado de significado, que mediará a compreensão 

inicial do fenômeno físico abordado, mas se transformará em 

momentos posteriores em verdadeiros signos que auxiliarão na 

representação mental de modelos físico-matemáticos.  

Adequando-se à teoria sociocultural: 

“(...) o processo de mediação, por meio de instrumentos e signos, 

é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores... A mediação é um processo essencial para tornar 

possível atividades psicológicas voluntárias, intencionais, 

controladas pelo próprio indivíduo [3].”  

Com os conteúdos trabalhados na forma de oficinas, onde se 

manuseiam materiais concretos, nota-se a importância de se 

introduzir um modelo construtivista de aprendizagem, na qual o 

aluno traça de forma pessoal suas rotas na construção do 

conhecimento, faz inferências, levanta hipóteses e chega a 

conclusões de maneira independente, ou mesmo na interação com 

outros colegas. 

2.2. O Ambiente Virtual  
O curso, hospedado no Moodle, ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) gratuito que possibilita o acompanhamento e 

gerenciamento de um curso online, é basicamente composto por 

links a sites e arquivos, conjuntos de slides, material 

multimidiático em geral, elaboração de glossário de termos 

técnicos na forma hipertextual e quizzes, tudo disponibilizado no 

Moodle (Figura 1). 

 

Figura 1. Curso Hospedado no AVA MOODLE 

Para o gerenciamento de avaliações e notas, adotou-se o Modelo 

Learning Vectors (Modelo LV) (Figura 2). Este modelo, 

referenciado por [7] e [8], emprega uma metodologia baseada na 

interação mediada por ícones e menções qualitativas atribuídas 

pelo professor. 

 

 

Figura 2. O Modelo LV 

Os quizzes, ferramenta de testes online disponibilizada no AVA 

Moodle, alinham-se à metodologia da avaliação assistida. Nesse 

sentido, as questões do quiz que o aluno responde é dado a ele um 

feedback, seja a resposta correta ou não. Assim temos , uma 

avaliação assistida, onde o aluno poderá se autoavaliar , seja das 

questões que errou ou acertou por meio desse feedback. 

“A avaliação assistida é um ato processual, dinâmico e interativo 

em que processos de mediação possibilitam modificações e 

plasticidade nas estruturas cognitivas [4] apud [5] e [6].”  

Na elaboração de cada quiz optou-se por questões de múltipla 

escolha, calculadas, numéricas, associação, completar lacunas, 

alternativas de verdadeiro ou falso e dissertativas. Cada quiz 

oferece a oportunidade do aluno realizar até 2 tentativas e 

permanece  aberto no Moodle enquanto durar o prazo 

determinado pelo professor.  

 

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. 

XXXXXXXXXXXXX – As informações serão preenchidas no proceso de 

edição dos Anais. 
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Para [4] esta avaliação é assistida quando feedbacks reguladores 

estão presentes no processo e ajudam o aluno a aprender. Nesse 

sentido, 

“(…) a avaliação assistida ou dinâmica para uso em ambientes 

virtuais de aprendizagem poderá contribuir para que a 

aprendizagem se processe de forma dinâmica, desde que o 

professor seja um facilitador do processo de aprendizagem desse 

aluno por meio dos feedbacks e colabore para que o aluno consiga 

regular sua própria aprendizagem percebendo os conteúdos que 

precisam melhorar e os quais já conseguiu aprender [4].” 

Por fim, cada aluno pode acompanhar de forma procesual suas 

notas no decorrer do curso por meio da tabela de notas fornecida 

pelo sistema LV (Figura 3), incorporado ao Moodle por meio de 

um plugin. 

 

Figura 3. Acompanhamento de Notas do Moodle fornecida 
pelo plugin LV 

2.3. Percursos Didáticos 
A metodologia de ação constou em: 

• Oficina de Reflexão da Luz com uso de espelhos planos e 

comprovação das leis da reflexão; 

• Aulas expositivas e dialógicas com recursos multimidiáticos; 

• Elaboração de um glossário de termos técnicos relativos à 

óptica geométrica, em que cada participante poderia inserir 

um verbete e ainda enviar no mínimo um comentário à 

inserção de outro colega; O glossário ainda contava com a 

seguinte orientação: Cada termo inserido deve conter uma 

síntese da pesquisa realizada (máximo 10 linhas ou 100 

palavras), bem como links, Figuras, vídeos, etc.; evite cópias e 

não se esqueça de citar as fontes de sua pesquisa. 

• Elaboração de Quiz para o aluno fazer em horário extraclasse; 

a configuração do Quiz permitiu que o aluno fizesse as sete 

questões proposta em cada atividade em até duas tentativas 

num espaço de duas horas, ou seja, ele poderia fazer uma vez, 

identificar seus erros e voltar a fazer novamente a atividade, o 

sistema retorna uma média das duas tentativas; as questões 

eram aleatoriamente randomizadas em sua ordem e nas 

alternativas (a, b, c, d, e) das de múltiplas escolhas; haviam 

questões numéricas em que o sistema também randomizava os 

dados numéricos possibilitando um novo banco de dados 

numéricos para uma mesma questão proposta. 

• Por fim, ao final da unidade, foi aplicada uma prova escrita 

realizada em sala de aula. 

3. RESULTADOS E ANÁLISE DE 
RENDIMENTO  

O Quiz foi aplicado para 26 alunos da segunda série do curso de 

química no Instituto Federal do Ceará (IFCE). Os resultados de 

um dos quizzes podem ser visualizados a seguir (Figura 4). 

 

Figura 4. Notas dos alunos no Quiz 

Observa-se que a distribuição de alunos por faixa de notas é bem 

distribuída, ressaltando que eles fizeram a atividade longe dos 

espaços escolares, e que poderiam interagir entre si e discutir 

acerca das respostas. Fato comprovado quando se percebe que 

apenas dois alunos conseguiram nota máxima; 

Surpreendentemente, aproximadamente 30% da turma, encontra-

se em torno da média de aprovação do curso entre 6,5 a 7,0. Este 

quadro se repete nos outros quizzes aplicados. 

Verificando a dificuldade das questões propostas para o “Quiz: 

Introdução à Óptica Geométrica” (APÊNDICE 1), o AVA 

Moodle retorna para as 20 primeiras tentativas o “Índice de 

facilidade” dos quesitos elaborados (Figura 5). 

 

Figura 5. Análise da estrutura do questionário 
 

O código para o nome da pergunta significa: A1 e A2, questões de 

associação; N1, questão numérica; ME1, questão de múltipla 

escolha; C1, questão de completar lacunas; Cal1, questão 

calculada com dados numéricos das grandezas físicas 
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randomizados; CS1, questão de cálculo simples sem 

randomização de dados numéricos. Observa-se um acerto geral de 

100% nos quesitos N1 e CS1 e uma queda grande na Cal1, a 

razão reside no fato da Cal1 ter seus dados randomizados. 

Quanto ao glossário, as configurações do Moodle permitiam a 

inserção de comentários, tanto por parte do professor quanto de 

outro colega, como também, que se atribuísse nota a cada 

postagem pelo profesor.  

Foram feitos 452 registros no glossário, os alunos construíram 

uma verdadeira enciclopédia de termos técnicos. 

Com relação a aprovação na unidade, após a prova escrita e 

presencial, houve um rendimento bastante satisfatório 

(APÊNDICE 2), apenas 4 alunos (15,4%) dos 26 ficaram abaixo 

da média 6,0. 

No Apêndice 2 há também uma métrica pedagógica intitulada 

Fator β, a este fator relacionam-se aspectos qualitativos de 
desempenho dos alunos (Figura 6).  

 

Figura 6. Avaliação qualitativa no Modelo LV 

No caso a turma teve um Fator β = 1,26, clasificados como turma 
de médio desempenho, LV Ícone Amarelo, e que,  12 alunos 
(46,2%) ficaram acima deste valor. 

4. CONCLUSÕES 
Apresentou-se uma metodologia de ação para um curso de Física 

com suporte de Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) apoiado pelo ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle, em que, além de aulas expositivas, provas 

presenciais e experimentos reais de óptica geométrica, fez-se uso 

de pesquisa orientada na rede web, a construção de glossário e a 

participação em quizzes planejados com avaliação assistida com 

seus feedbacks reguladores.  

Empregou-se o AVA Moodle ao qual se incorporou como 

ferramenta de gerenciamento e controle de notas o plugin oriundo 

do Modelo LV, face seu caráter formativo.  

Quanto as oficinas de Física, pelo fato de se trabalharem materiais 

de baixo-custo, sabe-se que elas só tem a somar com as 

explanações teóricas necessárias trabalhadas pelo professor em 

sala de aula, e que não eliminam a possibilidade de uso de um 

laboratório didático bem estruturado, mas servem como 

complemento na motivação e na atribuição de significados ao 

objeto da aprendizagem.  

Quanto ao uso combinado destas oficinas com o apoio do material 

digital facilitado pelo AVA Moodle, verificou-se a transformação 

da sala de aula de Física em um espaço mais motivador e 

agradável de aprendizagem, 

 Este fazer didático poderá dar um novo rumo ao ensino da Física, 

considerada como uma disciplina de difícil compreensão, afinal os 

resultados revelaram uma motivação maior para aprender Física e 

melhor rendimentos dos alunos em termos de notas. 

Como trabalho futuro propõe-se a inserção de mais aparatos 

digitais associados ao método apresentado, como a elaboração 

colaborativa de Webquest, blogs, páginas hipertextuais, etc. 
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ABSTRACT 
The goal of this paper is analyze how teachers of Public Higher 

Education Institution held teaching on the development and use of 

Digital Technologies of Information and Communication (DTIC) 

with graduate students. The research presents a qualitative 

grounded in Case Study. It is subdivided into three phases: 

planning, data collection and data analysis. In planning the 

research design is performed. In data collecting are obtained and 

stored proposals for two teachers participating in a Formation 

course in 2014.1. Data collection is conducted at three time 

points: before they started participating in Formation with the 

application of an inquiry questionnaire; during Formation with the 

AVA Solar discussion forum on the use of digital tools in the 

context of teaching, and at the end of the Formation, with the 

application of a self-evaluation questionnaire. In the data analysis 

a methodological triangulation is conducted on the comparison of 

the results together with the theoretical framework chosen as a 

source of interpretation. It is understandable that teachers have 

their actions focused on themselves and seek to change it from the 

use of DTIC. 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho é analisar como os docentes de 

Instituição Pública de Ensino Superior realizam a docência a 

partir do desenvolvimento e utilização das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) com alunos da graduação. A 

pesquisa apresenta um caráter qualitativo pautada em Estudo de 

Caso. Subdivide-se em três fases: planejamento, coleta e análise 

de dados. No planejamento é realizado o desenho da pesquisa. Na 

coleta de dados são obtidas e armazenadas as propostas docentes 

de duas professoras participantes de um curso de Formação em 

2014.1. A coleta de dados é realizada em três momentos: antes de 

iniciarem a participação na Formação com a aplicação de um 

questionário de sondagem; durante a Formação ao discutirem em 

fórum no AVA Solar a utilização de ferramentas digitais no 

contexto da docência, e, ao final da Formação, com a aplicação de 

um questionário de auto-avaliação. Na análise dos dados é 

realizada uma triangulação metodológica diante da comparação 

dos resultados obtidos acrescidos do referencial teórico escolhido 

como fonte de interpretação. Compreende-se que os docentes 

apresentam ação centrada no professor e buscam modificá-la a 

partir do uso das TDIC.  

. 

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 Chaves 
Docência. Professor Universitário. Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação.  

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente, fenômenos que ocorrem em salas de aula de escolas e 

universidades são constantemente registrados e disponibilizados 

na internet. As falas de professores e os acontecimentos são 

gravados e oferecidos aos colegas na grande rede. Pesquisas de 

conhecimentos são realizadas instantaneamente enquanto um 

professor está construindo uma explicação.  

O aluno que está nos bancos da universidade conhece estas 

tecnologias, nasceu sabendo destas ferramentas. Ele sabe o que é 

smarthphone, tablet, mp4, fotografia digital e alguns deles usam 

isto em seu dia a dia com muita desenvoltura. E o professor? 

Como o docente recebe esta situação nas salas de aula e como as 

integra em sua prática docente? 

Existem muitas razões para que o professor utilize as tecnologias 

da comunicação e informação. Podem-se elencar cinco razões 

importantes: a motivação dos próprios professores para o uso das 

TDIC, a vontade de trabalhar novas habilidades que possam ser 

aplicadas na docência, uma melhora na produtividade, o 

reconhecimento de que esta habilidade de trabalho com uso das 

TDIC equaliza a ação do professor à era da informação e o apoio 

a novas técnicas aplicadas ao processo de ensino, aprendizagem e 

avaliação [10]. 

A experiência do professor com o computador na sua ação 

docente é pesquisada desde os anos 1990 relacionando o uso das 

“máquinas de ensinar” com suas práticas docentes, com o preparo 

de novas propostas de aula e com novas perspectivas para o 

desenvolvimento de materiais didáticos [12, 13].  

Por outro lado, sabe-se que o professor que utiliza as TDIC tende 

a repensar a sua prática didática e suas metodologias com a 

finalidade de estimular a participação do aluno. O professor 

precisa estabelecer conexões e integração entre seus saberes e os 

dos alunos [3]. 

É significativo lembrar que na formação de professores, a 

utilização de tecnologias é muito importante para estimulação de 

outras formas de fazer docente e, especialmente, com o uso das 

TDIC associada às práticas colaborativas entre discentes, docentes 

criar uma nova relação entre eles que tenha características mais 
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horizontais sem que se percam as noções de autoridade e 

responsabilidades do próprio docente [5]. 

Diante do que se apresenta, pergunta-se: a partir de um processo 

de formação que contemple o uso das TDIC na prática docente do 

professor universitário, de que forma esses docentes utilizam-nas 

no contexto educacional? O objetivo deste trabalho é analisar 

como os docentes de Instituição Pública de Ensino Superior 

realizam a docência a partir do desenvolvimento e utilização das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) com 

alunos da graduação. 

2. INTEGRAÇÃO ENTRE TDIC E 
SABERES DOCENTES 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

são parte da cultura tecnológica contemporânea e com as quais se 

convive de forma direta ou indireta, enquanto objetos concretos 

ou de desejo. Estas tecnologias ampliam as capacidades físicas e 

mentais, as possibilidades de comunicação, o desenvolvimento 

cultural e pode-se afirmar que estão imbricadas no âmbito 

educativo. 

Salienta-se que nestes quinze anos de convívio com a ideia de 

ciberespaço o impacto das TDIC na educação se fundamenta por 

meio das características que estas tecnologias proporcionam às 

formas de expressão e de criação, a um canal de comunicação, a 

uma forma de processar informações ou como fontes de 

informações e como artefatos possíveis de facilitar a aproximação 

com a cognição [6]. 

A docência não se fundamenta somente em conhecimentos 

disciplinares e de conteúdo, mas envolve habilidades, como as 

consideradas pelos contextos sociais em que se insere o 

profissional docente. A exemplo do uso proficiente das TDIC em 

sua profissionalização, percebe-se a eminência de se consolidar as 

formações docentes com o intuito de integrar as TDIC em suas 

ações de ensino, aprendizagem e avaliação [16]. 

Diante destas considerações, relacionam-se quatro características 

básicas dos saberes profissionais docentes que podem ser 

equalizadas com o uso das TDIC [6, 16]. A primeira característica 

se relaciona à temporalidade do saber do professor, sua influência 

na concepção do ensino e de seu papel como profissional. Essa 

temporalidade deve considerar a inclusão dos artefatos 

tecnológicos digitais à docência em razão da contemporaneidade e 

inclusão social deste tema na sociedade e na vida dos sujeitos com 

os quais o professor estará atuando em seu cotidiano. 

A segunda característica se baseia na pluralidade e 

heterogeneidade dos saberes profissionais do sujeito professor que 

são provenientes de diversas fontes, tais como: cultura pessoal, 

conhecimentos disciplinares, didáticos, metodológicos, entre 

outros. Essas peculiaridades do profissional docente se explicitam 

na medida em que os docentes utilizam amplamente as 

tecnologias digitais em sua vida pessoal e que consideram sua 

utilização ampla no aspecto profissional em razão da tendência à 

consolidação de uma hegemonia no uso das TDIC na sociedade e 

na educação.  

“O Brasil atingiu a marca de 80,9 milhões de brasileiros com 10 

anos ou mais que utilizam a Internet. A proporção dos que usam a 

Internet diariamente cresce significativamente: em 2008 era de 

53%, em 2012, 69%” [4]. Essa situação envolvendo as 

tecnologias digitais, a sociedade e a amplitude de crescimento de 

sua utilização sugere a necessidade de incorporação de um 

diálogo com os docentes sobre a presença dos artefatos 

tecnológicos digitais como tendência hegemônica das TDIC na 

sociedade. 

A terceira característica está pautada na personalização e na 

situação do saber já que estes estão intrinsecamente associados às 

pessoas, à experiência, à sua história de vida na sociedade, 

inclusive à situação de trabalho. Sugere-se que existe uma 

necessidade de espaços de ensino, aprendizagem e avaliação 

adaptados a um novo contexto cultural que envolve as TDIC [1]. 

A busca é pela evolução de um cenário tecnocrata inicial, que 

envolve a alfabetização digital para o uso das TDIC no sentido de 

melhorar a comunicação e a produtividade, passando pelo cenário 

reformista como instrumentos cognitivos (jogos educativos, 

simuladores), até o cenário que o autor define como holístico, em 

que as TDIC são trabalhadas integralmente com os conteúdos e 

não só como um artefato tecnológico por meio dos quais se 

ensinam “matérias”. 

A quarta característica está vinculada ao saber do professor que 

carrega as marcas do humano expressas pela disposição em 

conhecer e compreender os outros sujeitos (alunos) nas suas 

particularidades coletivas e individuais. Dessa forma, considera-se 

a evolução dos espaços de ensino, aprendizagem e avaliação em 

relação a estes grupos.  

Utiliza-se a expressão “cultura das mídias” para explicitar as 

transformações culturais emergentes a partir dos anos 1980 com a 

hegemonização da cibercultura nos meios sociais e a sua 

integração com o sujeito contemporâneo [14]. Enfatiza-se a 

questão do acesso, dos artefatos tecnológicos da disponibilidade, 

da transitoriedade acompanhados de produtos para serem 

consumidos por meio destas mídias. A tecnologia adentra nos 

eventos cotidianos da população impactando não somente na 

cultura, mas no próprio corpo. Essa perspectiva consolida a 

necessidade do docente de reconhecer as TDIC como uma marca 

do humano contemporâneo que deve ser considerada ao se exercer 

a profissão docente. 

Assim, para entrar ou assumir consciência e compreensão destes 

fenômenos, o professor tem como fundamental a necessidade de 

compreender, aplicar teorias e perspectivas ligadas ao ciberespaço 

[11].  

Os saberes dos profissionais docentes despertam a necessidade de 

equalização com sua temporalidade e a necessidade de traduzir a 

sua mudança de ação em rotinas adequadas ao novo formato da 

docência contextualizada com a contemporaneidade cibercultural 

[16]. Ao docente, sempre em construção continuada com o grupo 

interagente cabe, além do compartilhamento de seus 

conhecimentos e de sua ação acadêmica, o movimento de propor 

um caminho de formação que possibilite a criação de espaços 

mais amigáveis para se construir o ensino, a aprendizagem e a 

avaliação [9]. 

Estudos [17] propõem outras duas funções para o professor. 

Trata-se do papel de Orquestrador e de Writing Mentor. A 

primeira sugere ao professor o exercício da docência como uma 

forma de equalizar os pensamentos desenvolvidos nas aulas com 

as necessidades dos discentes, sugerindo formas de implementar 

aproximações a novos conhecimentos e saberes percebendo o 

timming dos alunos para que as participações possam acontecer de 

forma mais eficiente e, dessa forma, criar-se um ambiente de 

aprendizagem menos hostil à construção de novas estruturas.  
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A segunda função, trata do professor estimular a produção escrita 

dos discentes por meio de estímulos à pesquisa e à reorganização 

de seus argumentos e fundamentos em relação aos novos 

conhecimentos de que se apropriam. Proporcionar a produção 

coletivizada em maior ou menor grupo é uma forma de consolidar 

a inclusão de novas estruturas àquelas já adquiridas e, assim, 

redefinir as compreensões sobre os fenômenos estudados de forma 

mais coletiva e individual.  

Considerando-se que a inserção no espaço digital é um direito do 

cidadão e uma condição para sua ação na sociedade da informação 

e da comunicação [8] é indispensável que o docente, um dos 

responsáveis pela formação do cidadão produtivo no mundo, 

insira o uso das TDIC na docência, seja para estímulo da 

aproximação deste sujeito em formação ou para exemplificar a 

necessidade de apropriação dos processos que envolvem os usos 

das TDIC no meio profissional e acadêmico. 

O uso das TDIC é uma exigência que tende a unanimidade na 

sociedade global. Esta exigência não se traduz como mudanças 

condicionadas à prática docente no ensino superior [10]. Isto 

significa que a utilização das TDIC transcende a vontade dos 

docentes e discentes e de suas possíveis tecnofobias. O uso das 

TDIC, no contexto das universidades, acontece em razão de 

projetos específicos e pontuais ou por ações individuais e não 

fazem parte do uso cotidiano por parte dos docentes das diversas 

formações.  

Outro aspecto importante é que ao se compreender o ato da 

docência como um trabalho, com suas características técnicas e 

artísticas encontram-se caminhos pragmáticos que possibilitam o 

uso das tecnologias digitais na docência procurando minimizar o 

volume de trabalho do professor, estabelecer parcerias com os 

alunos e dividir as responsabilidades do ato de ensinar, aprender e 

avaliar com os sujeitos envolvidos nesses processos.  

3. METODOLOGIA 
A pesquisa de caráter qualitativo, pautada em Estudo de Caso [15] 

foi desenvolvida com duas professoras de Instituição Pública de 

Ensino Superior, participantes de uma Formação voltada para a 

Docência Integrada às Tecnologias da Informação e Comunicação 

(DTIC) compondo atualmente o Projeto LIFE (Laboratório 

Interdisciplinar de Formação de Educadores) subsidiada pela 

CAPES com apoio da Pró-Reitoria de Graduação no semestre 

2014.1.  

A Formação foi pensada principalmente para auxiliar o professor 

a utilizar os recursos da tecnologia digital em sua prática docente. 

As discussões e as atividades propostas para os momentos 

presenciais e virtuais visam a integração da prática com a teoria de 

tal forma que ao final da formação cada professor cria suas 

próprias condições de trabalho utilizando a internet, ambientes 

virtuais de aprendizagem, recursos digitais em geral que 

permitam, a professores e alunos, trabalhar com seus saberes 

específicos e em parceria. Permitem ainda que o professor utilize 

uma linguagem mais próxima dos estudantes da universidade. 

A Formação se subdivide em três módulos: uso das TDIC na 

prática docente, planejamento de aula contemplando as TDIC, 

prática docente com o uso das TDIC. As atividades propostas 

contemplam a escolha e estudo de uma ferramenta digital pelo 

professor em parceria com um aluno da graduação. São sugeridas 

as ferramentas mais utilizadas atualmente: Facebook, Twitter, 

Youtube, Blog, ferramentas de autoria da Web 2.0, Ambiente 

Virtual de Aprendizagem Solar.  

Posteriormente, os professores são convidados a desenvolver um 

planejamento de aula em que devem inserir a ferramenta 

previamente escolhida, estudada e preparada em propostas de aula 

presencial na graduação. Na sequência, aplicam esse planejamento 

em sala de aula com os discentes para que possam compreender as 

dificuldades do processo, bem como, as diferentes possibilidades 

da integração as TDIC no momento da docência. O professor, ao 

participar da Formação, deve convidar um aluno da graduação 

para acompanhá-lo em todo o processo.  

A pesquisa se subdivide em três (3) fases: planejamento, coleta e 

análise de dados. Na fase do planejamento é realizado o desenho 

da pesquisa, incluindo o desenvolvimento dos instrumentos e das 

estratégias de coleta e de análise de dados [2].  

Na fase da coleta de dados, são utilizados três (3) instrumentos: 

questionário de sondagem, fórum de discussão no AVA Solar e 

questionário de auto-avaliação. O questionário de sondagem 

busca captar os conhecimentos prévios dos professores composto 

de quatorze questões, desenvolvido no Google Docs e 

disponibilizado na internet. Dentre as perguntas apresentadas 

aquelas que são utilizadas para a análise de dados apresentam os 

seguintes enunciados:  

a)  “Que tipo de ferramenta digital você mais utiliza em 

sala de aula em sua prática docente?” 

b) “Como você utiliza essa(s) ferramenta(s) digital(is) em 

suas aulas? Se você não utiliza essa(s) ferramenta(s) 

indique os motivos que o(a) levaram a não utilizá-lo(s).” 

c) “Quais ferramentas digitais e de que forma elas podem 

ser utilizadas para melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos específicos de sua área de 

conhecimento?” 

A preparação das ferramentas digitais para a inserção no contexto 

específico de docência é realizada pelo próprio professor em 

parceria com seu aluno de graduação. A escolha do tipo de 

ferramenta web, os conteúdos e metodologias empregados em seu 

uso dependem exclusivamente da escolha dos parceiros professor 

e aluno, considerando-se os contextos que envolvem a disciplina 

da graduação da qual fazem parte. 

O questionário de auto-avaliação busca captar os conhecimentos 

adquiridos pelos professores no decorrer da formação. É 

semelhante ao questionário de sondagem, composto, portanto, de 

quatorze questões, desenvolvido no Google Docs e 

disponibilizado na internet. As perguntas utilizadas na análise 

apresentam o mesmo enunciado que aquelas utilizadas no 

questionário de sondagem.  

A análise de dados acontece por meio da triangulação 

metodológica realizada diante da comparação interpretativa dos 

questionários e do material educacional digital desenvolvido à luz 

do referencial teórico escolhido para este fim [15]. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análise e Discussão dos questionários de 
sondagem e de auto-avaliação 

Os questionários de sondagem quando analisados em relação aos 

de auto-avaliação, sendo os primeiros aplicados com a finalidade 
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de captação de conhecimentos e ações prévias e os segundos 

como uma forma de perceber os ganhos no processo de formação, 

denotam evidentemente as razões enumeradas anteriormente por 

[10], notadamente o aumento de volume e diversidade de 

atividades desenvolvidas pelo professor bem como o aumento de 

produtividade do trabalho docente. Contudo, virtualmente, 

espera-se uma melhoria nas ações de criação dos discentes 

fortemente indicadas pela possibilidade de que os alunos podem 

se tornar mais ativos já que as ações nas redes sociais podem 

proporcionar a geração de novos conteúdos. Nos resultados 

apresentados na avaliação de sondagem se percebem ações 

apoiadas nas tecnologias digitais desde o início, mas tendem a 

estar centradas na ação do professor. 

Outro aspecto que os autores citados salientam trata da motivação 

do professor para a utilização destas tecnologias digitais de forma 

mais ampla e compartilhada com seus alunos. O uso de 

tecnologias digitais mais flexíveis entre as diversas consideradas 

genericamente como no caso das redes sociais é uma evidência da 

necessidade de estabelecimento de linhas de comunicação que se 

espera fomentem uma maior e mais ampla reflexão sobre as 

temáticas estudadas. Dessa forma, a proposição apresentada por 

[10] a respeito das novas técnicas para o ensino, aprendizagem e 

avaliação também são validadas neste grupo analisado. 

Na perspectiva das ideias de [12] e [13] percebe-se, nas respostas 

analisadas, um aumento da diversidade das utilizações das TDIC 

quando se verifica um incremento de ferramentas utilizadas pelo 

professor em relação às ferramentas que eram utilizadas no início 

da formação. Estes usos das TDIC podem ser considerados 

incrementos no material didático oferecido, já que são 

disponibilizadas nas redes sociais utilizadas, como, por exemplo, 

o Facebook, tornando-se materiais compartilhados com público 

mais ou menos restrito conforme a orientação dos administradores 

de espaço virtual que não necessariamente deve ser o professor. 

Outro avanço que fundamenta a ideia proposta pelos autores 

citados acima envolve a produção de material didático informal 

pelos próprios alunos a partir de suas publicações em redes sociais 

e posterior utilização pelos colegas.  

Essas possibilidades evidencia a proposição de [3] e [6] em que o 

primeiro autor enfatiza a consolidação de conexões e integração 
entre os discentes e discentes. Não só as respostas sugerem um 

aumento nos tipos de artefatos tecnológicos utilizados como uma 

maior diversidade de formas de ação com a utilização destes 

artefatos, supondo a criação de novas formas metodológicas para 

ensino, aprendizagem e avaliação. Já o segundo autor vincula a 

utilização das tecnologias digitais à diversidade das formas de 

expressão, o que está evidente em razão das características e das 

limitações das ferramentas tecnológicas. 

Evidencia-se a horizontalização das relações estabelecidas entre 

alunos e professores enfatizadas por [5]. Contudo, tanto a 

perspectiva de horizontalizar as relações, o aumento na variedade 

de uso de artefatos tecnológicos digitais e o aumento das conexões 

não evidenciam inexoravelmente melhoras nas metodologias 

sistematizadas e fundamentadas de ensino, aprendizagem e 

avaliação. Como salienta [6], as tecnologias digitais tratam-se de 

potenciais formas de aproximação à cognição e não à consolidação 

das construções de conhecimentos. 

Se por um lado, as conjecturas de [16] que buscam caracterizar os 

saberes profissionais docentes como a temporalidade do saber 

docente, a pluralidade e heterogeneidade dos conhecimentos desse 

profissional, os saberes intrinsecamente associados ao sujeito 

docente e à manifestação de sua capacidade empática em relação a 

outros, como, por exemplo, os discentes, podem ser evidenciadas 

pelas escolhas de métodos e dos artefatos utilizados para o 

estabelecimento de diálogo com os alunos indicando a potencial 

evolução dos espaços objetivos e subjetivos para a construção do 

ensino, aprendizagem e avaliação. Por outro lado, segundo [14], a 

cultura midiática desses profissionais consolida a necessidade do 

docente em se reconhecer como um sujeito que necessita evoluir 

para a contemporaneidade visando se apropriar destas tecnologias 

de forma mais colaborativa e cooperativa com os discentes. 

Torna-se basilar a necessidade de compreender a utilização das 

tecnologias digitais e suas possíveis aplicações nas ações 

educativas e nos espaços ciberculturais conforme foi explicitado 

por [11] quando escreve sobre a “fundamentalidade” destas 

posturas docentes. 

Nas sondagens realizadas no início da Formação se evidencia a 

utilização das TDIC de uma forma mais centrada na ação do 

professor e na pouca diversidade de artefatos digitais 

disponibilizados nas redes sociais. Os produtos utilizados estão, 

inicialmente, centrados nas opções de uso do professor sem que 

estes sejam pensados de forma integrada nos planos de aula, ou 

mesmo fundamentados didática e metodologicamente. 

Posteriormente, em razão das discussões e aprendizagens 

construídas pelos docentes as respostas sugerem uma evolução 

tanto na diversidade dos artefatos utilizados como na aplicação de 

metodologias mais colaborativas. Outro aspecto evidente é a 

inclusão de alunos nas gerências da utilização destes artefatos uma 

vez que na formação se trabalha com um docente e um discente em 

parceria estabelecida desde o início da Formação até sua fase final. 

Esta condição de estabelecimento de parcerias torna possível, além 

da horizontalização das relações interpessoais, o estabelecimento 

de cooperação entre docente e discente na construção da docência. 

Esta edificação tende a estabelecer uma rede de docentes e 

discentes fortemente integrada e colaborativa. Daí a materialização 

da perspectiva sugerida por [7] na integração dos sujeitos à 

sociedade cibercultural e na corresponsabilidade docente e 

discente na construção do espaço de aula. 
4.2. Relato de Experiência sobre a utilização 

das TDIC pelas professoras universitárias 
com alunos da graduação 

Das duas professoras universitárias estudadas, uma se caracteriza 

como professora do curso de Fisioterapia, sem experiência prévia 

de uso pessoal e aplicação das TDIC em suas atividades de 

ensino. Escolheu o Facebook como ferramenta para 

implementação das atividades da Formação no módulo de 

"Fisioterapia em Neurologia e Psiquiatria" que leciona no curso 

de Fisioterapia de Instituição de Ensino Superior. Ela e sua aluna 

formaram um grupo no Facebook para discussão de casos clínicos 

e atualizações sobre protocolos de avaliação e tratamento da área.  

Como pontos positivos da experiência de aplicação do Facebook 

a docente apontou, em discussão ocorrida em fórum de discussão 

no Solar durante sua participação na Formação DTIC, os seguinte 

elementos: a rápida comunicação com os alunos, a visualização de 

quantos acessaram uma mensagem postada e a agilidade na troca 

de informações.   

Como aspectos geradores de dúvida e apreensão, a docente 

mencionou: a ocorrência de falha na utilização de um perfil 

secundário para a construção de uma página específica para o 
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módulo, o que a obrigou a utilizar seu perfil pessoal no Facebook 

para este fim; e, a falta de participação dos alunos quando não era 

atribuída uma nota à proposta de atividade.  

Em contrapartida, a adesão dos alunos ao uso do Facebook para 

interação com a aluna parceira foi considerada pela professora 

como satisfatória. Na percepção da docente, como a atividade 

usando o Facebook foi inserida e aplicada com o módulo já em 

andamento, e não desde seu início, isto não permitiu um 

planejamento prévio, e a atribuição de uma nota à atividade 

ocorreu apenas posteriormente, após a constatação de uma baixa 

adesão inicial. Na opinião da docente, se o engajamento dos 

alunos não tivesse sido tão tardio, melhores resultados avaliativos 

teriam sido alcançados.  

Apesar das dificuldades relatadas, a experiência despertou na 

docente interesse por leituras mais aprofundadas sobre a aplicação 

de mídias sociais na área da Saúde e a decisão de reaplicar o 

Facebook como estratégia didático-avaliativa em novas ofertas do 

módulo. 

A segunda professora atua no curso de Educação Física na mesma 

Instituição de Ensino Superior, com vasta experiência no uso de 

diferentes tecnologias digitais em suas práticas docentes, 

considerando-se seu tempo de utilização das ferramentas digitais e 

a variedade da escolha dessas ferramentas voltadas para docência. 

Escolheu para sua atividade no DTIC os recursos Portfólio, 

Fórum e Chat do Ambiente Virtual de Aprendizagem Solar.  

Sua proposta consistiu em utilizar o Portfólio como espaço de 

visualização do processo individual de aprendizagem de cada 

aluno e um Fórum como espaço de compartilhamento e 

aprendizagem colaborativa. 

As dificuldades relatadas pela docente estão relacionadas à 

configuração da atividade proposta para a utilização do Portfólio 

no Solar. Somente depois de uma sequência de testes e erros, ela 

percebeu que, devido às diferentes visões do perfil de usuário no 

Solar, era necessário configurar a atividade do Portfólio com 

perfil de editor mas, visualizá-la com perfil de aluno, mesmo 

sendo professora da disciplina. As funcionalidades do Solar para 

função de editor não foram consideradas intuitivas pela docente, 

questionando sobre a disponibilidade de tutoriais específicos para 

este fim. 

Após exaustivo trabalho de configuração da atividade no 

ambiente virtual, a docente aplicou-a no processo de 

aprendizagem dos estudantes em uma disciplina optativa 

composta por quatorze estudantes do curso de Educação Física. 

Para promover um primeiro contato desses alunos com o 

Ambiente Virtual Solar, a docente reservou uma sala de estudos 

com sete computadores, transformando-o em um espaço para uso 

das TDIC, onde cada dois alunos dividiam um computador.  Os 

alunos deveriam, naquele momento, solicitar sua matrícula (a qual 

era confirmada no Solar pela docente) e participar de um primeiro 

fórum de apresentação. 

Um chat foi também aberto, no qual os alunos deveriam dialogar 

sobre o conteúdo da disciplina. A docente optou por solicitar 

leituras prévias dos alunos para esse encontro, não ministrando 

nenhuma aula expositiva antes. O intuito era de que eles 

aprendessem a estudar por meio de compartilhamentos, 

identificando suas dúvidas, os conceitos equivocados e as relações 

mais profundas, complexas sobre o conteúdo. Os alunos tiveram 

liberdade para consultar o texto e/ou pesquisar na internet, para 

responder os questionamentos dos colegas. A docente observava 

os diálogos. Os alunos relataram à docente que aprovaram a 

experiência e demonstraram apropriação do conteúdo.  

Na experiência de uso do chat, ao longo da sessão, a docente foi 

inserindo questionamentos, e provocando os alunos a criar outros. 

Contou, para isso, com o auxilio de sua aluna monitora para 

dividir o registro das aprendizagens. Todo esse esforço prévio foi 

fundamental para a efetividade das atividades, que continuaram 

apenas virtualmente a partir de então. O resultado foi considerado 

pela docente interessante e diferente das experiências docentes 

vivenciadas até então.  

4.3. Análise e Discussão da utilização das 
TDIC pelas professoras no contexto da 
docência 

Nos relatos se evidencia que por meio do uso das TDIC os 

professores constroem novos espaços de diálogo com seus alunos 

transcendendo a ação docente na sala de aula estabelecendo novas 

formas de comunicação e caminhos de troca de informação [6, 9]. 

A professora que não utilizava as TDIC salienta que tem o 

interesse de usar estas tecnologias digitais como atividade didática, 

enquanto que a professora usuária ampla das TDIC, como ela 

mesma se considera, também afirma a continuidade de uso deste 

tipo de artefato tecnológico (AVA) com a finalidade de estimular 

os questionamentos relativos aos saberes trabalhados [6,16]. 

Por outro lado, percebe-se nos relatos das professoras a evidência 

de elementos vinculados à tradição educacional, como por 

exemplo, a necessidade de estímulos muito interligados à 

perspectiva da premiação (no caso através de notas ou conceitos) 

vinculados à participação dos alunos nas atividades. Salienta-se 

que esta necessidade de incitação parte da própria ação dos alunos 

[12]. 

É evidente nos relatos das professoras a integração de suas ações 

docentes ao espaço cibercultural e daí ao estabelecimento de 

vínculos mais fortes entre os atores (docente-discente). Esta trama 

(de redes) sugere a busca da construção de laços entre os sujeitos 

que caracterizam o momento cibercultural. Estes laços ocorrem em 

diversos níveis de profundidade e significado. A maturação para 

níveis mais consolidados de vinculação é um passo que se está 

produzindo paulatinamente [7]. 

5. CONCLUSÕES 
O uso dos artefatos digitais e das TDIC pelos docentes revela uma 

preocupação pela descoberta de novas possibilidades didáticas e 

metodológicas para a prática da docência. Quando o docente 

utiliza as TDIC tende a fazê-lo de forma expositiva, entretanto, 

esta prática está, evidentemente, mudando para uma execução 

mais cooperativa e colaborativa.  

O docente abre espaço para a ação dos alunos e a partir disso 

procura estabelecer parcerias horizontais no processo de ensino, 

aprendizagem e avaliação. 

Contudo essa tendência ainda é pouco massificada e os docentes 

quando trabalham com as TDIC, ainda mantém a ênfase na 

transmissão de conteúdos e materiais, pautados em muitos casos 

na exposição da informação, mesmo diante de ferramentas que 

possibilitam a abertura para mudança metodológica docente.  
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A reestruturação da formação do professor é necessária, assim 

como a busca pela integração das TDIC aos aspectos da docência 

[16].  

Os resultados obtidos geram a necessidade de buscar maior 

aprofundamento sobre as diferentes formas de integração das 

TDIC à prática docente. Pretende-se aprofundar a pesquisa no 

sentido de compreender a relação que os docentes estabelecem 

com as TDIC em sua prática pedagógica em propostas 

metodológicas diferenciadas 
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ABSTRACT 
The work objective of this is to develop a distributed Virtual 

Reality and Augmented Reality system, where the environment 

virtual objects will be more flexible, allowing to open the virtual 

model, distribute and also convert it into Augmented Reality. Will 

be possible to modify a higher parameters amount of the object 

and the virtual environment. Will be developed a VRML editor to 

edit and create virtual objects. Thus, this research has the target to 

present an architecture to support the Virtual Reality Environment 

and Distributed Augmented Reality. The main objective is to 

investigate how to allow such distribution, especially augmented 

environments, in Distance Learning projects 

 

RESUMO 
Este artigo descreve uma aplicação de Realidade Virtual e 

Aumentada Distribuída. Neste projeto o ambiente virtual terá uma 

maior flexibilidade, onde será possível abrir um modelo virtual, 

distribuí-lo e também convertê-lo em Realidade Aumentada. Será 

desenvolvido um editor VRML para editar e criar objetos virtuais. 

Assim, esta pesquisa tem o objetivo apresentar uma arquitetura 

para educacional utilizando ferramentas de Realidade Virtual e 

Aumentada Distribuída. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.5.1 [HCI]: Multimedia Information Systems – Artificial,  

augmented, and virtual realities. 

K.3.2 [Computers and Education]: General 

 

Termos Gerais 
Algorithms, Experimentation, Human Factors, Languages,  

Palavras Chaves 
Augmented Reality, assistive Technologies, Human-computer 

interaction,  

1. INTRODUÇÃO 
A quantidade de Ambientes Virtuais Distribuídos (AVDs) vêm 

crescendo e apresentando um elevado potencial de aplicação [1]. 

Eles são caracterizados por cenários tridimensionais com alto 

índice de interação onde usuários, dispersos geograficamente, 

podem cooperar e compartilhar dados e informações em tempo 

real.  Para tal, é necessário o suporte de rede de computadores, 

visando à melhoria do desempenho coletivo [2]. Contudo, a 

maioria destes sistemas apresenta algumas limitações: 

Distribuição somente em rede locais: ambientes virtuais 

distribuídos em rede local implica na utilização somente em um 

local físico (laboratório), por exemplo, sendo assim não permite a 

utilização adequada em ambientes em Educação à Distância [3]. 

Distribuição ora de RV ora de RA: não contemplando as duas 

tecnologias simultaneamente [3] A vantagem de utilizar as duas 

tecnologias é o melhor aproveitamento ou entendimento de um 

modelo virtual e um ambientes mais rico de aprendizado, como 

por exemplo em modelos atômicos deixam de ser apenas descritos 

ou ilustrados pelo professor através da lousa. A interatividade 

efetiva das técnicas de RV e RA propiciam ao estudante acesso, 

facilitando a compreensão em nível teórico. 

Este trabalho propõe uma arquitetura flexível tanto para o uso de 

ambientes RV e RA distribuídos e promover a distribuição não só 

em Redes Locais (LAN) como também na Internet, assim 

possibilitando a aplicação em ambientes de Educação à Distância, 

será desenvolvido um editor VRML para editar e criar objetos 

virtuais. 
 

2. MOTIVAÇÃO 
Uma das motivações para o desenvolvimento de ambientes 

virtuais de RV e RA distribuídos na Web está na possibilidade de 

transformar o mesmo em um lugar social onde uma comunidade 

de usuários que compartilham e interage essa informação [4]. 

Sendo que a educação deve ser um processo de construção de 

conhecimento ao qual ocorrem em condição de 

complementaridade, por um lado, os alunos e professores e, por 

outro, os problemas sociais atuais e o conhecimento já construído 

[2]. 

Entretanto, se comparado com sistemas de jogos distribuído os 

sistemas de RV e RA hoje estão muito aquém, pois os jogos 

possuem uma escabilidade de usuários bem superior a estes, além 
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de interface gráfica rica em detalhes, não comprometendo a 

performace em tempo real. Pode-se citar, por exemplo, o jogo 

World of Warcraft que possui mais de 11 milhões de usuários [6]. 

Contudo, estes jogos não têm a flexibilidade de permitir que o 

usuário altere as regras e o mundo do jogo e também não 

permitem inserir elementos externos, como um novo objeto 

virtual ou o uso de RA, o que possibilitaria uma faixa de 

aplicação e investigação muito mais ampla do sistema.  

Nesse sentido, o objetivo desse projeto é desenvolver um sistema 

para distribuição de RV e RA, onde os objetos virtuais do 

ambiente terão maior flexibilidade, podendo-se abrir um modelo 

virtual qualquer, distribuí-lo e convertê-lo em RA. E ainda poder-

se-á alterar uma quantidade maior de parâmetros da cena ou do 

ambiente virtual.  

 

3. ARQUITETURA PROPOSTA 
A arquitetura proposta permite a conexão de vários (n) usuários 

conectados a um Ambiente de Distribuição de Realidade Virtual e 

Aumentada, utilizando de uma interface que permita a 

manipulação de objetos virtuais.  A Figura1 apresenta esta 

arquitetura. 

 

Figura 1 – Arquitetura do Protótipo 
 

A arquitetura proposta é composta pelos seguintes módulos: 

Interface Gráfica com o usuário (GUI): possui o módulo de 

conexão do sistema, e a interface de visualização RV e RA. 

Servidor: Servidor da aplicação recebe dos clientes e distribuí na 

rede de computadores as informações acerca dos objetos que 

devem ser editados e distribuídos. A interface do servidor é 

subdividida em três partes, a primeira é responsável por (iniciar 

ou finalizar o Servidor), a segunda controla a quantidade de 

clientes conectados e a terceira tem a função de receber as 

mensagens e propagar para todos os clientes conectados ao 

servidor. A Figura 2 mostra cada parte. 

 
Figura 2 – Interface Servidor 

 

Cliente: este módulo possui a parte de conexão do cliente através 

do endereço IP do servidor (1), uma aba de visualização da 

interface RV e RA (2) e ainda um chat que permite a comunicação 

via texto (3), como pode ser visualizado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Interface Cliente 

 

4. IMPLEMENTAÇÕES E RESULTADOS 
 

O sistema desenvolvido permite a distribuição de ambientes de 

RV e RA, como também a interação dos objetos usando uma 

plataforma Cliente-Servidor.  

Um instalador foi providenciado para o sistema e contém os 

seguintes módulos: interface com o usuário RV, módulo 

ARtoolKit para RA e uma biblioteca comum com objetos VRML. 

Foi desenvolvido os seguintes módulos: 

Ambiente Virtual- a aba de visualização da interface RV (2) da 

Figura 3 possui uma biblioteca comum (4) Figura 3 contendo 

todos os modelos cadastrados. Essa biblioteca é comum a todos os 

usuários, faz parte do pacote de instalação. 

No módulo de edição (6) Figura 3 é possível fazer a manipulação 

do código do objeto VRML. A biblioteca comum contém modelos 

cadastrados, que é acessível por todos os usuários, fazendo parte 

do pacote de instalação. Estes modelos podem ser editados. Ao 

clicar no botão VRML abrirá outra janela que será responsável 

pela manipulação do código do objeto, como mostra a Figura 4. 
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Figura 4 – Editor VRML 

 

No editor o usuário poderá tanto alterar o código do objeto, como 

criar novos objetos através de algumas primitivas que o editor 

fornece. Após criar ou alterar o objeto ele poderá salvar local e 

depois distribuir. 

Na aba de visualização do RA, o usuário encontrará três pontos 

principais (1) a área de visualização do RA, (2) botão converter 

RV/RA onde o modelo virtual distribuído em RV será visualizado 

em RA, e ainda (3) o botão RA, responsável por ativar o módulo 

de Realidade Aumentada, como é ilustrado na Figura 5. 

 
Figura 5 – Interface RA 

 
Novo Objeto: Ao clicar no botão novo o usuário poderá estar 

enviando um novo objeto para todos estarem compartilhando. 

Este objeto pode estar na máquina local do usuário ou poderá ser 

baixado de algum site, que possua modelos VRML, como mostra 

a Figura 6. 

 
Figura 6 - Download Modelos VRML 

Neste exemplo, o usuário fez o download do modelo e salvou na 

sua máquina, depois clicou no botão Novo, como mostra a Figura 

6 abaixo. 

 
Figura 7 - Novo Objeto 

Na Figura7 pode-se observar que a biblioteca comum possui 

apenas 5 objetos, já na Figura 8 abaixo, após o envio do novo 

objeto ela possui 6 objetos. O tempo de envio foi de 5 

milissegundos. 

 
Figura 8 - Novo Objeto Biblioteca 

 
É importante destacar que esta funcionalidade não é observada 

com freqüência em sistemas tradicionais relacionados com 

distribuição de RV e RA. De fato, tais sistemas, usualmente, 

concentram-se na distribuição de objetos previamente 

armazenados. Para inserir novos objetos, via de regra, o controle 

da distribuição precisa ser interrompido para que a biblioteca de 

distribuição de objetos virtuais seja atualizada. 
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5. VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO 
PROTÓTIPO 

 

A verificação de software tem o objetivo de avaliar se o planejado 

realmente foi realizado.  Já a validação é realizada pelo usuário, 

onde ele analisa se o que foi entregue atende as expectativas. 

Normas como a ISO 9126-1 [7] facilitam a validação de software, 

pois ela esclarece os benefícios de medir a usabilidade em termos 

de desempenho e satisfação do usuário.  

Com base na ISONORM 9126-1 elaborou-se um questionário de 

forma de um checklist onde os usuários puderam informar suas 

opiniões. 

Após realizar os gráficos de cada item da NORMA ISO 9126, foi 

realizado a média. Os resultados obtidos são representados na 

Figura 9. 

 

Figura 9 - Dados Gerais Norma ISO 9126 
 

Quatro questões foram colocadas para finalizar a avaliação do 

protótipo. A primeira atribui a importância do protótipo para o 

aprendizado em geral. A segunda a importância de distribuição de 

modelos somente em RV, já a terceira a importância de 

distribuição de modelos somente em RV e a ultima questão 

perguntava se quando utiliza RV e RA, a visualização e o 

entendimento do modelo virtual é melhor. A Figura 10 apresenta 

os resultados. 

 
Figura 10 - Avaliações Finais 

 
De acordo com o gráfico da Figura 10 podemos analisar os 

resultados das questões apresentadas para a avaliação do 

protótipo. 

A primeira questão a maioria ficaram muito satisfeitos e 

afirmaram que o protótipo auxilia no aprendizado em geral. Uma 

pequena parte alegou que deve ter conhecimento de informática 

antes de utilizar o protótipo. 

A segunda e a terceira questão analisavam sobre a 

importância de distribuição de RV ou RA, não houve observação 

nestas questões. 

Já a quarta questão praticamente todos os usuários ficaram 

muito satisfeitos e afirmaram que a visualização do objeto em RV 

e RA facilitam muito o entendimento.  

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 

 

Com os resultados obtidos através dos testes realizados com 

usuários, foi possível verificar que o protótipo atingiu os pontos 

propostos, como: uma arquitetura que suporte simultaneamente a 

distribuição de RV e RA. A inserção de novos modelos virtuais na 

biblioteca com e ainda a alteração de uma quantidade maior de 

parâmetros do modelo virtual. 

Apesar de ter atingido os objetivos propostos a esta pesquisa, 

diversas melhorias podem ser contempladas, como por exemplo. 

A distribuição de objetos com um cliente especifico isso facilita a 

comunicação do servidor com um único cliente. No protótipo 

desenvolvido a distribuição ocorre para todos os clientes 

(broadcast).  

O uso de Java ao invés de C++, para ter acesso a recursos de 

manipulação do ambiente que em C++ são pagos. 

A utilização da biblioteca FlarToolKit para permitir o uso da 

Realidade Aumentada pela Internet através de um browser 

independente do Sistema Operacional utilizado. O protótipo 

trabalha somente em ambiente Windows devido à linguagem 

escolhida para seu desenvolvimento ser em C++ que é bastante 

robusto na comunicação via sockets e também faz ótima 

integração com o ARToolKit. 

Este trabalho objetivava apresentar um protótipo para distribuição 

de RV e RA, neste sentido pode-se dizer que foram cumpridas as 

metas. 

O artigo apresenta uma arquitetura que suporta o funcionamento 

de um Ambiente de Realidade Virtual e Aumentada Distribuída.  

Ainda permite a visualização de modelos virtuais RV e RA e a 

inserção de novos modelos virtuais na biblioteca comum e 

alteração parâmetros dos objetos virtuais. 

Além da teoria apresentada, este trabalho contribuiu com um 

desenvolvimento de um protótipo que pode ser considerado um 

embrião para auxiliar no aprendizado tanto presencial e para a 

Educação à Distância. 

 

 

7. REFERÊNCIAS 
 

[1]  KIRNER, C.; TORI, Romero. Introdução à Realidade Virtual, 

Realidade Misturada e Hiper-realidade. 1 ed. São Paulo: Editora 

SENAC, v1, p.3-20 

 

 

[2] BENFORD, J. B., FAHLÉN, L. E., Mariani, J., Rodden, T. 

Supporting Cooperative Works in Virtual Environments. Te 

Computer Journal, V.37, N.8, pp 653 – 668. 

(BECKER, 1992) Becker, Fernando. O que é construtivismo? 

Revista de Educação AEC, Brasília, v. 21, n.  83, p. 7-15, 

abr./jun. 1992. 

 

[3] Wender A. Uma Arquitetura para Distribuição e Colaboração 

em Ambientes Virtuais de Realidade Aumentada, Uberlândia, 

Faculdade de Engenharia Elétrica - UFU, 2008, 215p. 

 

 

[5] KIRNER, C., IPÓLITO, J. "Projeto de Ambientes Virtuais 

Multi-Usuários Usando Java e VRML". Proceedings Workshop 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

535

UAALES: Software Alfabetizador de personas Anacúsicas 
e Hipoacúsicas 

  
Gilda Jaunsaras 

UNLA 
Buenos Aires 

54 9 2257 529111, Argentina 

gjaunsaras@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
This project UAALES: “Unidos Aprendemos a Leer y escribir” is 

focused in an informatic system that proposes to the people with 

partial or total hearing loss, literate. The literacy has changed in 

many techniques through the years that were adapted to the 

knowledge evolution, so the people with hipoacusia or anacusia 

have suffered these adaptation processes and the consequences 

that take them to illiteracy. From the technological focus, that 

involves more and more the people’s the daily life, this generate a 

dependency of social relations and facilitates their 

communication. The problem reside in that to be illiterate, the 

digital divide will become bigger and it will create major 

problems such as social isolation. So the project aims to benefit 

literacy in the people who can not imitate appropriate phonemes 

to write or to speak and in consequence the people come close to 

educational technology. 

 

RESUMEN 
El presente proyecto UAALES: “Unidos Aprendemos a Leer y 

Escribir” se basa en un sistema informático que propone a las 

personas con deficiencia auditiva parcial o total, alfabetizarse. La 

alfabetización ha pasado a través de los años por varias técnicas 

que se fueron adaptando a la evolución del conocimiento, por ello 

las personas anacúsicas e hipoacúsicas han sufrido estos procesos 

de adaptación y las consecuencias que les conlleva la 

analfabetización. Desde el enfoque tecnológico, que envuelve 

cada vez más la vida cotidiana de las personas, les genera una 

dependencia de relación social y les facilita su comunicación. El 

problema reside en que al ser analfabeto, la brecha digital será 

cada vez más grande y creara en él, problemas mayores como es 

el aislamiento social. Así es que el proyecto busca beneficiar la 

alfabetización en las personas que no pueden imitar los fonemas 

adecuados para escribir o hablar y a su vez acercarlos a la 

tecnología educativa. 

Categorías y Descripciones temáticas 

J.0 [Computer Applications]: General 

Términos Generales 

Diseño. 

Palabras Clave 

Alfabetización, Deficiencia Auditiva, Software Educativo, Brecha 

Digital. 

1. INTRODUCCIÓN 
El proyecto se concentra en solucionar la alfabetización de 

personas con deficiencia auditiva. La creación de un software 

educativo permitirá contemplar los diversos aspectos de aprender 

a leer y escribir. Por ende se implementará la enseñanza del 

lenguaje de señas como primera lengua y segunda, el español u 

otros idiomas. Acercando la informática como medio educativo 

para agilizar su alfabetización; implementando un método simple 

y práctico. De esta forma, se disminuye la brecha digital existente, 

la tasa de analfabetismo y la exclusión social. Y se aumenta la 

promoción del software educativo y las oportunidades 

socioeducativas. 

 

2. PROBLEMÁTICA 
Citando parte del boletín oficial de la ONU del pasado año 2012, 

en el cual se celebró el Decenio de las Naciones Unidas para la 

Alfabetización: “El Decenio de las Naciones Unidas para la 

Alfabetización (2003-2012), tiene como objetivo extender la 

alfabetización a todas aquellas personas que normalmente no 

tienen acceso a ella. Éste es el caso de más de 861 millones de 

adultos y de más de 113 millones de niños que no están 

escolarizados y no tienen por lo tanto acceso a la alfabetización. 

El Decenio se centrará en las necesidades de los adultos con el 

objetivo de que las personas en cualquier lugar del mundo puedan 

hacer uso de la alfabetización para comunicarse en el seno de su 

comunidad, en el de la sociedad y más allá […] Esto incluirá un 

uso cada vez más frecuente de los medios de comunicación 

electrónicos y de las tecnologías de la información, como forma 

de autoexpresión y como medio de consulta y evaluación del 

vasto caudal de conocimientos disponible en la actualidad. La 

alfabetización es un concepto plural que engloba diversas 

capacidades determinadas por el contexto en el que se utilizan.”  

Pero el analfabetismo en personas con dificultades auditivas, se 

debe a la falta de aprendizaje y de medios educativos que les 

permitan aprender a leer y escribir. Socialmente la Informática ha 

brindado apoyo en la mejora de la calidad de vida en múltiples 

campos. En este punto es donde la Informática a través de un 

software educativo podría intervenir para mejorar sus primeros 

pasos educativos, la cual tiene consecuencias esencialmente en no 

poder comunicarse como las personas sordas en realidad quieren. 

Nos referiremos en el presente a un problema clave en la 

educación del sujeto sordo: la adquisición y desarrollo del 

Lenguaje, para el cual el Bilingüismo plantea una propuesta 

superadora. A diferencia del enfoque tradicional, parte de 

reconocer que la Lengua de Señas (LS) es su ‘lengua natural’ o 

Lengua Primera (L1), y que la lengua mayoritaria en el registro 
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escrito -en nuestro caso el Español Escrito- constituye su Segunda 

Lengua (L2), de modo que alfabetizar equivale a enseñar Español 

Escrito como L2. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
A nivel mundial, los estudios lingüísticos, se caracterizan por ser 

complejos, en particular si se tratan las tecnologías y las 

discapacidades. Estos se concentran generalmente en que 

mediante el uso del lenguaje, somos capaces de comunicarnos 

plenamente como seres humanos, por eso se necesita conocerlo, 

pero esto tiene mayor fuerza en los sujetos con necesidades 

educativas especiales, porque ellos tienen un sistema de 

comunicación distinto al habitual, para la mayoría de la gente 

hablar su lengua nativa es totalmente natural. Explicando el 

enfoque que le da el filósofo chileno Humberto Maturana, acerca 

del lenguaje, este es el mecanismo de interacción fundamental de 

los sistemas sociales humanos y que continuamente se entrelaza 

con las coordinaciones conductuales que surgen día a día, tal 

como una conversación.  Por eso, indica que a través de la 

reflexión del lenguaje las características de los miembros del 

sistema social pueden cambiar, dado que nos lleva a observar y 

analizar el mundo en que vivimos. En un enfoque más profundo 

acerca de la naturaleza de la oralidad y la escritura, estas formas 

de expresión del lenguaje, por las cuales nos comunicamos, y 

hacemos uso del mismo, se encuentra el autor Walter Ong, quién 

hace referencia a las culturas orales primarias, las cuales son las 

que desconocen la escritura, remarca que a lo largo de la historia 

se producen contrastes entre la oralidad y la escritura, e indica que 

se concibió a la escritura como una clase de complemento para el 

habla oral, se caracterizó a la lengua como exclusivamente oral, y 

a raíz de este pensamiento, la lingüística se ha envuelto en 

estudios imperiosos de fonología, la manera en que el lenguaje se 

halla incrustado en el sonido. Con el tiempo esta lingüística 

estructurada, se fue modificando, porque como expone el autor, 

los seres humanos nos comunicamos de innumerables formas, con 

todos nuestros sentidos. Explica que en la comparación entre un 

lenguaje de computadora y el lenguaje humano, el primero se 

origina de modo directo en la conciencia mientras que el lenguaje 

humano es originado en el subconsciente, además las reglas de un 

lenguaje de computación implican formularlas primero y 

utilizarlas después, en cambio la gramática del lenguaje humano 

se emplea primero y en base a eso puede ser formulada, por eso es 

que la escritura la expone como una nueva estructura que potencia 

el lenguaje ilimitadamente. Resumiendo vemos como el lenguaje 

es analizado desde distintos puntos de vista, en distintos puntos de 

la historia y se generan tantas controversias que determinan la 

evolución de la enseñanza del mismo. La alfabetización como 

proceso de enseñanza de escritura y lectura, se ve influenciada por 

los enfoques expuestos a lo largo de la historia, más aún en la 

educación especial.   Según las autoras de “Estrategias de 

prealfabetización para niños sordos” (Veinberg-Machi, 2005), la 

enseñanza en la Argentina a principios del siglo pasado, se 

desarrollaba como una simple transmisión de conocimientos, 

expresan que se trataba al alumno como un recipiente que debía 

llenarse y el docente transmitía los conocimientos, luego 

alrededor de los años setenta, este concepto de educación 

comenzó a cambiarse, dado que el docente comenzó a 

relacionarse como guía del aprendizaje, y el alumno se convierte 

en un sujeto activo.  Las políticas educativas que se desarrollaron 

hacia los sordos, implicaban que se pensaran desde la 

discapacidad, y durante más de un siglo la mirada era curar una 

enfermedad y circular la idea de rehabilitación, y como relatan las 

autoras, se pensaba que estos niños tenían dificultades para 

pensar. La enseñanza se basaba en la repetición de sonidos para 

que los sordos hablaran, mediante la estimulación del resto 

auditivo (método unisensorial) y el apoyo en los otros sentidos 

(método plurisensorial). Definitivamente esto no tuvo éxito, dado 

que  esta educación es monolingüe y oralista, porque enseña el 

español desde el español en su forma oral. Es así como nace el 

bilingüismo y se acerca el concepto de lengua primera a la Lengua 

de Señas Argentina (LSA) y las otras lenguas en su forma oral o 

escrita se definen como lengua segunda. Así es como el niño 

sordo desde la Lecto-Escritura puede aprender cualquier idioma. 

Aquí es donde las autoras plantean el concepto de accesibilidad 

lingüística, el niño sordo debe tener acceso en su entorno a la 

lengua de señas, se plantea una escuela accesible. Desde el 

espacio de la educación, la informática brinda soluciones 

mediante el software educativo, que facilita el proceso de 

enseñanza, según Marques (profesor de la Universidad de 

Barcelona), el software educativo ofrece características de 

facilidad de uso, capacidad de motivación, relevancia curricular, 

versatilidad, enfoque pedagógico, orientación hacia los alumnos y 

evaluación. Si se busca en la educación de sujetos con 

necesidades especiales una accesibilidad lingüística, esto resulta 

ideal para el proceso de educación. Tal como expresa Walter Ong: 

“Las tecnologías son artificiales, pero, -otra paradoja- lo artificial 

es natural para los seres humanos. Interiorizada adecuadamente, la 

tecnología no degrada la vida humana sino por el contrario,  la 

mejora.” La Lengua de Señas es viso gestual, aquí es donde la 

Informática como medio de enseñanza adquiere importancia sobre 

el acceso a la información por  su carácter emisor de información 

escrita y por su significación como medio visual. Permite que 

accedan a la información desde cualquier punto del mundo, 

integrarse y relacionarse, se ofrecen distintas políticas educativas 

que se pueden aprovechar para la educación de las personas con 

sordera. Este es uno de los motivos de realización del proyecto, 

lograr que por intermedio de la informática, un software ayude al 

aprendizaje de la lectura y escritura, de las personas con 

deficiencia auditiva, ya que como se expresó la necesidad de 

lograr una educación accesible lingüísticamente y la evolución 

que se produjo hasta llegar a la educación bilingüísta, claramente 

se necesitan herramientas de integración de conocimientos, que 

nos pueden traer ventajas como el crecimiento de la sociedad a 

nivel educacional, mayor motivación de aprendizaje y desarrollo 

de técnicas educativas accesibles que impliquen facilitar el 

proceso de alfabetización. 

 

4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
El software educativo UAALES, alfabetizará personas con 

deficiencias auditivas, ya sean hipoacúsicas o anacúsicas, por lo 

cual se implementará la enseñanza del lenguaje de señas como 

primera lengua y el español como segunda lengua y acercará la 

Informática como medio educativo a personas con dificultad 

auditiva para agilizar su alfabetización, implementando un método 

simple y práctico dentro de nuestro idioma, mediante un software 

educativo. Porque  de esta forma, disminuiría: 

• La brecha digital existente. 

• La tasa de Analfabetismo. 

• La exclusión social de analfabetos sordos. 

Y Aumentaría: 

• La promoción del software educativo. 

• Las oportunidades educativas y sociales. 
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Las metodologías óptimas para desarrollar 

características son: RUP (Rational Unif

(Unified Modeling Language), contemplac

9126, normas de accesibilidad, metodolog

software educativo de Galvis Panqueva y 

educativo de Pere Marques. Se debe e

preliminar de los contenidos alfabetizadores c

punto didáctico. Se elige una metodología de

incremental, como lo es RUP, dado que la

dinámica y además como es un sistema que

modificaciones en cualquier instancia, esta m

flexibilidad requerida. Se apoya esta metodo

de modelado unificado, UML, para darle

visual y establecer desde los requerimiento

sistema. Aunque es muy importante in

específicas de software educativo que dan

desarrollo y resultados obtenidos. Además e

estas metodologías sobre las normas de ca

necesarias para que el software cumpla

propuestos. Por lo expuesto es la razón

Investigación más Desarrollo más Innovació

que el sistema innovará sobre el campo edu

por lo que multidimensionalmente sería: 

• Innovación como novedad: En la dime

innovación observamos la distinción de

educativo sin precedentes hasta el

alfabetización de personas con sordera. 

• Innovación como cambio: En la dim

innovación se muestra como nuevo pa

transformaciones. Por eso la forma de

escribir en un software genera una n

educativa. 

• Innovación como ventaja: En la dimens

de ventajas generadas pueden verse como

Por eso es factible la mejora en la ca

personas con deficiencia auditiva parcial 

 

5. SOFTWARE PROPUESTO
La propuesta de solución frente a la prob

desarrollar un software informático que 

alfabetizar personas con deficiencia auditi

diseño que cumpla con: 

• Un diseño gráfico atractivo pero sencillo.

• Un fácil entendimiento. 

• Tener a la Lengua de Señas como princip

• Que el español sea la segunda lengua. 

• Que se plantee un contexto en el cual p

entorno. 

• Ejercitar sus conocimientos. 

• Integrar actividades educativas. 

• Tener un respaldo pedagógico. 

• Alfabetizarse informáticamente. 

• Seguir el contenido curricular. 

r un software de éstas 

ified Process), UML 

lación de Norma ISO 
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establecer un diseño 

s convenientes desde el 
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la forma de trabajo es 
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ducativo e informático, 
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 nueva transformación 

nsión social las formas 

o progreso o adelanto. 

calidad de vida de las 

al o total. 

 
oblemática expuesta, de 

e tenga por objetivo 

itiva, se centra en un 

lo. 

ipal lengua. 

l pueda aprender de su 

El software UAALES presenta 

ver en la figura 1.  

 

5.1 Etapas Alfabetiza
5.1.1 Etapa Inicial 
Rango de edad de 2 a 6 años. 

focaliza la necesidad de adquir

que el sujeto aprenda a rela

objetivo cumplir con dos premis

• Comenzar a desarrollar el le

• Comenzar a desarrollar hab

5.1.2 Etapa Media 
Rango de edad de 6 a 12. En est

de conocimientos aprendidos e

exigencia medio y flexible para

avanzar con su alfabetización

unión de conocimientos prin

vocabulario. Reúne los conc

interactivo para seguir trabajan

sujeto. 

5.1.3 Etapa Avanzada   
Rango de edad a partir de los 

desde la mirada del adolecente

digital involucra un desarro

comunicación continua. Los s

electrónico y mensajería ins

tecnologías, por ello el software

los plasma brindando la ventaja

informático con mayor profund

tecnológico que lo rodea y para

adecuadas para su necesida

multidisciplinario ya que el 

abanico de posibilidades, fren

aéreas. 

 

Figura 1.  Diagramación 

 

5.2 Configuraciones y
Consiste en ofrecerle al sujeto

pueda almacenar todas las acti

etapas, está conectada con todo

realización, con la que el sujeto

cualquier momento de acuer

además de tener su propio nom

docente en esta parte podrá de

ta un diseño modular como se puede 

zadoras 

. Consta de un entorno en el que se 

irir conocimientos primarios con los 

lacionarse. Esa relación tiene por 

isas: 

 lenguaje escrito  

abilidades informáticas. 

esta etapa se desarrolla la integración 

 en la anterior etapa con un nivel de 

ra que el sujeto realmente le interese 

ón. Adquiere importancia desde la 

rincipalmente para enriquecer su 

nceptos, actividades y el diseño 

ando sobre el contexto concreto del 

 
os 12 años. Se busca dar el espacio 

te-adulto, en el que la alfabetización 

rrollo en su entorno social de 

 servicios de redes sociales, correo 

nstantánea han revolucionado las 

re es que contempla estos cambios y  

aja al sujeto de ahondar en el mundo 

ndidad, para prepararlo en el mundo 

ra que sepa qué herramientas son las 

dad. Y acerca el conocimiento 

l rango de edad permite abrir un 

ente a la comprensión de distintas 

 
n de los módulos del software 

s y Mi Carpeta   
to una carpeta de estudio en la que 

ctividades realizadas en las distintas 

dos los módulos. El apoyo de cada 

to cuenta y es capaz de  modificar en 

erdo a las actividades realizadas, 

ombre, foto y calendario. Además el 

de acuerdo al alumno o también los 
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padres de acuerdo a sus hijos, adaptar el entorno gráfico a las 

necesidades que se desean cumplir. Como es el caso del tipo de 

letra o los colores. Esto le da un mayor concepto de accesibilidad 

al software. 

 

5.3 Ayuda   
Se impone un manual de usuario digital junto a un video donde se 

puede apreciar ayuda correspondiente a la utilización del 

programa. 

 
Figura 2.  Pantalla Inicial 

 

6. CONCLUSIONES 
El software educativo desarrollado hasta el momento requiere de 

pruebas continuas en el campo educativo, quizás la etapa más 

esperada de la realización ya que se procedería al uso de un 

prototipo en los alumnos (aún no se avanzó hacia esa instancia), 

pero de acuerdo a lo planteado, investigado y formado, puede 

cumplir con los objetivos expuestos y más aún llevar a cabo una 

transformación del aprendizaje.  

Este proyecto nació con un objetivo general  de Alfabetizar a 

personas con deficiencia auditiva, basándose en primera instancia 

en la justificación y en la forma de desarrollo es factible de 

utilizarlo para cumplir con el objetivo. Así como también la 

utilización del mismo en las escuelas y hogares, donde se integran 

contextos sociales distintos y donde puede implementarse sin 

ninguna dificultad.  

 

7. PROYECCIONES 
El proyecto UAALES tiene altísimas probabilidades de seguir 

creciendo, así como la tecnología que nos rodea crece y se 

modifica continuamente, el software educativo también cumple 

con ese aspecto, es interesante hallar que el proyecto que está 

orientado hacia “el alumno” también en un futuro pueda 

orientarse hacia “el docente”, por el hecho de cumplimentar con 

dos puntos, que interactúan en la educación. Otra proyección es la 

de implementar el software en un ámbito de múltiple plataforma, 

ya que, por ejemplo, en Tablets, sería más didáctico de realizar ya 

que se puede simular mediante practicidad, una forma cercana de 

ver un “cuaderno digital”, esto se da porque la tecnología de las 

Tablets marca portabilidad, factor que en otros dispositivos es más 

difícil de adquirir. 
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ABSTRACT 
This paper presents the results obtained by applying the 

educational tool GEOGEBRA. The events reported here are part 

of classes applied to a class of Youth and Adults (EJA) of 7 and 8 

years of a public institution located in northern Bahia. The intent 

was to insert the GEOGEBRA educational tool in school and 

social contexts of students to obtain results about the importance 

of these computational tools in EJA, as well as improving the 

learning of these students and the formation of a productive and 

collaborative environment with new technologies. 

 

RESUMO 

Este trabalho traz os resultados obtidos através da aplicação da 

ferramenta educacional GEOGEBRA. Os acontecimentos aqui 

relatados fazem parte de aulas aplicadas a uma turma da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) de 7º e 8º ano de uma instituição 

pública localizada no norte da Bahia. O intuito foi inserir a 

ferramenta educacional GEOGEBRA no contexto escolar e social 

dos alunos e obter resultados sobre a importância destas 

ferramentas computacionais na EJA. A melhoria da aprendizagem  

desses alunos e a formação de um ambiente produtivo e 

colaborativo com as novas tecnologias também foram objetivados 

aqui. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3 [COMPUTADORES E EDUCAÇÃO]: computer used in the 

education. 

Termos Gerais 

Fatores Humanos, Verificação. 

Keywords 
EJA, Ferramenta Computacional, Educação, Resultados. 

1. INTRODUÇÃO 
EJA, em síntese, trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com 

atributos sempre acentuados em consequência de alguns fatores 

adicionais como raça/etnia, cor, gênero entre outros. Negros, 

quilombolas, mulheres indígenas, camponeses, ribeirinhos, 

pescadores, jovens, idosos, subempregados desempregados, 

trabalhadores informais são emblemáticos representantes das 

múltiplas apartações que a sociedade brasileira, excludente, 

promove para grande parte da população desfavorecida 

econômica, social e culturalmente [2]. 

A citação acima retrata e define muito bem o que se tornou ao 

longo dos anos, desde sua primeira oferta por volta de 1940 até os 

dias de hoje. A EJA tem o objetivo de educar pessoas das quais 

foram negadas o direito de estudar em seu período normal de 

educação, ou seja, em algum momento de sua vida o indivíduo foi 

obrigado a interromper seu progresso educacional por motivos ou 

necessidades maiores sejam por fatores sociais, econômicos, de 

etnia, religiosos, entre tantos outros na sociedade. 

Para inserir estes indivíduos no crescente mercado de trabalho e 

aprimorar seus conhecimentos nas áreas técnicas, o MEC 

(Ministério da Educação e Cultura) juntamente com a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), criou a 

modalidade PROEJA. Nesta modalidade os estudantes tem a 

oportunidade de aprender um curso técnico preparatório, 

juntamente com o ensino fundamental e médio. 

A Educação de Jovens e Adultos é uma nova oportunidade para  

essas pessoas concluírem seus estudos e mudarem o rumo dos 

índices educacionais do país. Ainda mais quando estimulados a 

aprenderem uma nova profissão que viabilizará sua inserção no 

mercado de trabalho.  

A EJA aliada às novas tecnologias proporciona aos alunos a 

inserção de inovadoras ferramentas de aprendizagem, 

promovendo uma melhora no resultado do desempenho 

acadêmico do aluno. A informatização do ambiente educacional 

está cada vez mais presente nas escolas, sejam públicas e 

particulares, o que justifica os investimentos nesta possibilidade 

de inovação.  

As ferramentas computacionais voltadas para a educação 

cumprem um papel fundamental para o enriquecimento dos 

conteúdos apresentados na sala de aula.  

Para [7] ao se escolher um software não se pode simplesmente 

ficar extasiado diante do computador, pois o fato de integrar 

imagens, textos, sons, animação, de fazer a interligação de 

informação em sequências não lineares, como as utilizadas na 

multimídia e hipermídia, não garante uma abordagem educacional 

nova e muito menos a qualidade pedagógica. 

Mas apesar da introdução destas ferramentas computacionais na 

área educacional, é importante refletir sobre a eficácia destas no 

ambiente educacional. As novas tecnologias estão sendo inseridas 

e utilizadas de maneira a construir um ambiente colaborativo e 

crítico de aprendizagem ou estão sendo utilizadas para repassar 

conteúdos apenas de forma informatizada? 
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Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a utilização da 

ferramenta educacional Geogebra como estimuladora do processo 

de aprendizagem do ensino de matemática para alunos de EJA. Os 

resultados foram obtidos através da percepção que os alunos 

tiveram na utilização da ferramenta educacional para o auxílio da 

aprendizagem na disciplina. 

2. A Ferramenta GEOGEBRA 
O GEOGEBRA é um software gratuito e de código aberto de 

geometria dinâmica, cálculos, funções e geometria analítica. 

Destinado a todos os públicos e alunos desde o ensino 

fundamental até o ensino superior. Ele foi desenvolvido por 

Markus Hohenwarter da Universidade de Salzburg para educação 

matemática nas escolas. 

No software (Figura 1) é possível criar pontos, segmentos, retas, 

funções, figuras geométricas que podem ser modificados de forma 

dinâmica, isto é, se o usuário modificar um determinado valor os 

outros valores interligados também serão modificados 

automaticamente. 

A grande vantagem do GEOGEBRA é poder trabalhar com vários 

valores e formas ao mesmo tempo. O aluno consegue visualizar 

claramente geometria, funções de 2º grau e figuras com ângulos e 

valores. Vale ressaltar que a ferramenta não faz cálculos para o 

usuário, isto terá que ser feito paralelamente pelos alunos, o que 

vai exigir deles um conhecimento do conteúdo ministrado pelo 

docente em sala. 

 

 

Figura 1.  Interface principal do GEOGEBRA 

Na figura 1 podemos visualizar ainda a janela principal do 

GEOGEBRA. Nela estão as principais ferramentas de 

produtividade e a área de trabalho, onde são inseridas as figuras 

geométricas e gráficos do software. 

Barra de Menus: fica localizada acima da Barra de Ferramentas. 

Nela são encontradas opções como: ARQUIVO, EDITAR, 

EXIBIR e AJUDA. 

Barra de Ferramentas: nela são encontradas todas as 

ferramentas necessárias para a construção dos objetos, tabelas e 

gráficos matemáticos. A seta encontrada no canto direito inferior 

de cada ferramenta significa que há mais opções para a construção 

dos objetos. 

Área de Trabalho: também conhecido como Área de 

produtividade é onde ficarão os objetos, gráficos e figuras que 

serão criadas na ferramenta. O usuário poderá manipular 

livremente e de forma dinâmica. 

Janela Algébrica: A janela algébrica mostra informações como 

valores, coordenadas ou equações de objetos livres ou 

dependentes que podem (ou não) estar visíveis na zona gráfica. 

Campo de Entrada: O campo de entrada de texto (ou entrada de 

comandos) é usado para inserir comandos, coordenadas, equações 

e funções diretamente através do teclado. 

3.  Metodología  
Este trabalho é uma pesquisa de natureza qualitativa por abordar 

uma análise da relação dos sujeitos com uma ferramenta 

computacional para auxiliar o processo de aprendizagem, além de 

ser uma pesquisa-ação que conforme [6] possibilita uma 

autorreflexão empreendida por participantes de situações sociais 

para a melhoria da produtividade, racionalidade e justiça de suas 

próprias práticas sociais e educativas. 

A metodologia adotada para a realização da intervenção com a 

ferramenta GEOGEBRA na EJA foi realizada a partir de três 

passos principais: pré-avaliação, aplicação de aulas com a 

ferramenta e obtenção de resultados. 

É importante destacar que tal atividade de aplicação de novas 

tecnologias na EJA surgiu a partir do desafio de se identificar um 

software aplicado a tal modalidade de ensino em uma disciplina 

do curso superior de Licenciatura em Computação, nomeada EJA 

(Educação de Jovens e Adultos). De acordo com o plano da 

disciplina, o objetivo é que aluno responsável por introduzir a 

computação nestas turmas será incumbido de analisar e escolher o 

software educacional necessário para a melhoria do ensino e 

aprendizagem nas turmas da EJA, na escola escolhida para a 

aplicação. Após a escolha da ferramenta adequada, o aluno 

avaliará e obterá os resultados a partir da prática e da metodologia 

aplicada em sala de aula.  

A escolha da instituição foi feita baseada em alguns critérios, tais 

como: possuir laboratório de informática, e aprovação por parte 

da gestão da instituição para a realização da atividade. 

A pré-avaliação foi realizada  visando-se obter resultados sobre os 

conhecimentos que os alunos possuíam sobre informática básica,  

e assim identificar possíveis dificuldades em manusear o 

computador e suas funcionalidades através de questionário 

avaliativo. 

A intervenção com a ferramenta GEOGEBRA foi divida em dois 

momentos. No primeiro momento a ferramenta foi apresentada e 

explorada pelos alunos, abordando suas funcionalidades e seus 

principais componentes. No segundo momento os alunos tiveram 

a oportunidade de utilizar a ferramenta para realizar atividade 

relacionada aos assuntos que o software se propõe a auxiliar, no 

caso, matemática e geometria. 

Após a intervenção foi realizada a coleta dos resultados obtidos 

através da intervenção da ferramenta na EJA e aplicado um novo 

questionário avaliativo para os alunos expressarem o sentimento 

sobre a ferramenta e sua usabilidade, além de sua contribuição 

para os assuntos relacionados à disciplina de matemática. Não 

menos importante, o questionário avaliava também a intervenção 

do professor na EJA. 

 

4. Resultados 
Com a aplicação da pré-avaliação descrita na metodologia foi 

possível constatar que os alunos não possuíam dificuldades que 

poderiam atrapalhá-los na manipulação da ferramenta. Este fator 

pode ser explicado devido a turma escolhida possuir alunos com 

médias de idade entre 16 e 20 anos. , uma vez que estes jovens 

nativos digitais possuíam mais facilidade em manipular e entender 

as novas tecnologias e dispositivos computacionais.  
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Ainda na pré-avaliação os alunos foram questionados sobre  quais 

recursos utilizavam no computador. Os resultados estão 

representados no gráfico da figura 2. 

 
Figura 2.  Que recurso utiliza no computador? 

A pré-avaliação mostrou que a maioria utiliza mais as redes 

sociais, poucos procuram por algum software educativo e outros 

utilizam a internet para realizaram seus trabalhos escolares.  

Nos resultados obtidos após a realização das aulas com a 

ferramenta GEOGEBRA os alunos responderam a outro 

questionário avaliativo sobre a intervenção na turma. 

 

Figura 3.  Gráfico sobre a importância da aula ministrada para 
os alunos 

 

No gráfico acima (Figura 3) pode-se observar que os alunos 

consideraram a intervenção com a ferramenta importante. 

Segundo relatos dos próprios alunos, atividades como a que foi 

realizada com a ferramenta GEGOGEBRA não são constantes, tão 

pouco realizadas no laboratório de informática da instituição 

pública. Estas atividades tornam-se efetivamente importantes no 

currículo escolar destes alunos, pois através destas, o jovem tem a 

oportunidade de agregar novos conhecimentos a sua disciplina 

além de contribuir para a não evasão da sala de aula. 

Sobre a contribuição da ferramenta para o auxílio e possível 

melhoramento do entendimento dos assuntos relacionados à 

ferramenta, matemática e geometria, foi constatado um resultado 

extremamente positivo como mostra a figura 4.  

 

Figura 4.  A ferramenta GEOGEBRA contribuiu para o 
melhor entendimento dos assuntos de matemática? 

 

 

Se quase todos os alunos conseguiram identificar uma 

contribuição da ferramenta para o auxílio da disciplina, é possível 

afirmar que o objetivo da intervenção foi cumprido. Mesmo assim 

ainda faltava constatar se os alunos continuariam a utilizar (Figura 

5) a ferramenta após a intervenção sobre a GEOGEBRA. 

 
Figura 5.  Você continuaria utilizando a ferramenta 

GEOGEBRA em seus estudos? 
 

A maioria dos respondentes afirmaram que a ferramenta 

GEOGEBRA é muito importante para os estudos na disciplina de 

matemática e que continuariam utilizando-a posteriormente após o 

término da intervenção. 

Por fim, e não menos importante, a avaliação por parte dos alunos 

sobre a ministração da aula (Figura 6) e do conteúdo pelo 

professor foi considerada. Alguns que responderam a esta questão 

justificaram que a aula foi boa, mas que poderia ser melhor 

aproveitada se houvesse mais tempo para aplicar a aula e que  

possibilitasse um maior aprofundamento na ferramenta aplicada a 

eles. 

 
Figura 6.  Gráfico avaliativo da aula ministrada pelo professor. 
 

Os resultados aqui apresentados mostram que é de grande 

importância intervenções como esta na EJA. As ferramentas 

educacionais contribuem para o desenvolvimento destes alunos se 

agregadas ao aprendizado, dando oportunidade de se utilizar as 

tecnologias educacionais de forma crítica e construtiva. 

Importância da aula
Sem importância

Pouco Importante

Normal

Importante
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5. Considerações Finais 
A EJA é uma nova oportunidade para que pessoas com 

descontinuidade educacional possam retomar seus estudos e ter 

novos rumos sociais e pessoais, além de ser um atrativo e 

apresentar visualmente para o aluno conceitos que muitas vezes 

ficavam apenas na imaginação. 

As novas tecnologias e as ferramentas educacionais aparecem 

neste contexto com o intuito de integrar educação e computação, 

de maneira que aliadas possam contribuir no enriquecimento 

educacional destes alunos promovendo um ambiente crítico e 

qualitativo. 

A partir destes pressupostos e dos resultados obtidos através deste 

trabalho é possível observar que a inserção de ferramentas 

computacionais voltadas para educação, na EJA, contribui e muito 

para a aprendizagem de seus alunos e ajudam na prática dos 

professores que aderem a elas. Notou-se que os alunos tem 

vontade em aprender mais sobre computação e novas tecnologias 

quando aplicadas em sala de aula, eles sempre estão dispostos e 

abertos a novas possibilidades. 

Mas para isso é preciso que fatores pertinentes sejam corrigidos 

quando se diz respeito a EJA e às instituições que aderem a esta 

modalidade. Fatores estes que atrapalham a continuidade destes 

estudantes na sala de aula, como questões sociais, trabalho 

precoce, gravidez na adolescência, entre outros. 

No caso das instituições é preciso averiguar como a informática 

está sendo inserida na sala de aula ou se está. Muitas instituições 

possuem laboratórios e componentes tecnológicos 

disponibilizados pelo poder público, mas não utilizam de maneira 

correta, como é o caso da instituição investigada. Bem como, a 

disponibilização de um técnico de laboratório de informática nos 

três turnos e não apenas manhã e tarde, melhoraria o 

aproveitamento do ambiente pois tal atitude priva os alunos 

noturnos da utilização do laboratório e consequentemente da 

utilização de ferramentas educacionais. 

O aproveitamento das novas tecnologias só se dará quando o 

aluno puder ter um ambiente colaborativo, onde houver planos 

adequados de utilização por parte das instituições e dos governos, 

quando o professor for bem qualificado e quando o computador 

criar um ambiente crítico e qualitativo aliado à educação.  
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ABSTRACT 
Currently, people are experiencing a time of great changes and 

technological advances. This research was prepared given the 

importance of this open, dynamic and adaptive new educational 

scenario, allowing processes to occur at any time and any place, 

continuously, contextualized and integrated into everyday life of 

the learner. Thus, this paper aims to develop a learning object for 

teaching the English language accessed via mobile devices, in 

order to employ the mobile computing technologies in the 

teaching and learning process. 

 

RESUMO 
Atualmente, as pessoas estão passando por um momento de 

grandes mudanças e avanços tecnológicos. Esta pesquisa foi 

elaborada tendo em conta a importância deste novo cenário 

educacional aberto, dinâmico e adaptável, permitindo que os 

processos ocorrem a qualquer hora e em qualquer lugar, de forma 

contínua, contextualizada e integrada na vida cotidiana do aluno. 

Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver um objeto de 

aprendizagem para o ensino do idioma inglês, acessado por meio 

de dispositivos móveis, a fim de empregar as tecnologias de 

computação móvel no processo de ensino e aprendizagem. 

Categories and Subject Descriptors 

D.3.3 [Programming Languages]: Language Constructs and 

Features – abstract data types, verification, education data 

mining. 

General Terms 

Management, Human Factors, Verification. 

Palavras Chaves 
M-learning, Hot Potatoes, English Language, Learning Object. 

1. INTRODUCTION 
The research topic of this paper presents the use of mobile devices 

in education, in other words, the focus about using mobile devices 

in education is concentrated on the impact possibilities of its use 

in the teaching and learning process, not about access itself, but 

the incorporation of this technology as a tool for teaching and 

learning. Analyzing these aspects and researches in progress in the 

area, it is concluded that the current computing scenario needs to 

evolve in support of ubiquity, now strengthened by the mobility of 

both the applications as apprentices [2]. 

Given the importance of this new open, dynamic and adaptive 

educational scenario that allows processes to occur at any time 

and place, continuously, contextualized and integrated into day by 

day of the learner, this learning object was designed. In this 

context the proposed research aims to develop learning software 

for English language teaching to be accessed via mobile devices, 

with the aim of applying the mobile computing technologies in 

the teaching and learning process. The topics explored are the 

following: section 2 presents the M-learning, section 3 describes 

the Computing in Education, ludic applied in the teaching of 

English language and the Hot Potatoes software. Section 4 

describes the methodology. The Application developed and the 

results are presented in section 5. Section 6 discusses the 

concluding considerations and, finally, the references.   

2. M-LEARNING 

Learning processes are undergoing an important transition phase, 

since the different methods, techniques and paradigms applied and 

developed especially for education. In this context, advances in 

Information and Communications Technology (ICT) centered in 

mobility are transforming the way as the user interacts with 

technology [5]. The conjunction of technologies like intelligent 

interfaces, multimedia, wireless communication, high speed 

access to web data in one device is causing a large increase in use 

of mobility. This statement may be supplemented by [14], "not the 
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user adapts to the technology, but the technology adapts 

depending on the user." 

Mobile computing, in the context of learning, characterizes a new 

paradigm in education, Mobile Learning (M-Learning). M-

Learning is an extension of E-Learning and is practiced through 

mobile devices such as mobile phones, smartphones, tablets 

allowing a better condition of access to educational resources, 

independent of time and place [11]. 

The authors [1] complement: “Its great potential is the use of 

mobile technology as part of an integrated learning model, 

characterized by the use of wireless communication devices, 

transparently and with high mobility” [1]. 

According to [2], “The mobile learning, from a pedagogic 

perspective, points to a new dimension in education by being able 

to meet immediate learning needs with great flexibility and 

interactivity” [2]. 

The teaching and learning process should be designed to allow an 

impeccable integration between technological tools and the 

actions of learning used in education. 

3. COMPUTING IN EDUCATION 

The advancement in technology directly influence the educational 

process by inserting a high level of interaction in educational 

activities which can be promoted by tools and mechanisms offered 

by computing platforms. 

Some schools have already adopted the computer as a subject in 

curriculum, but separately from the others, with the thought that 

the disciplines shouldn’t be mixed, but computer must assists the 

traditional disciplines. Interdisciplinarity is a proposal to build the 

knowledge of all the traditional school subjects, by means of 

computer use in the classroom or m-learning with the use of 

appropriate educational software for each discipline. 

According to [7]: “Currently, even with the growth of technology 

and cheapness of computing resources, schools and teachers have 

difficulties in integrating the whole new reality that technology 

can provide. There are tablets, netbooks, smartphones with 

reduced values that could be used as complements or even modify 

in a very complex way the process of teaching and learning”. 

To the same extent as the technology grows, so too does the will 

of young people to meet innovations, so in many cases we have 

young people who do not like and cannot get a full turn within a 

classroom. They want to be in instant contact information, new 

technologies and the rapid and constant changes in the world. 

With these new practices to combine computer science with 

education where the user is considered a "builder" of their own 

knowledge instead of just a "listener", in a process where he does 

not sit in his class and just listen to the teacher explain. 

Computers can help in searching the knowledge around the entire 

World Wide Web, filtering what will help to absorb the content 

that is offered in the classroom and/or virtual learning 

environment. 

3.1. The ludic applied in teaching English 
When applying recreational activities in the classroom it is 

necessary to be aware that there is no possibility of giving a ready 

recipe, since the proposed activity will be involved with multiple 

social factors, which will vary according to the group. Then it is 

up to the teacher to adapt and change what is intended to teach. 

Thus, the articulation of his theory/practice will be entirely 

responsibility of the teacher. By proposing a playful activity he 

should examine the possibilities for use it in the classroom and 

also adopt criteria to analyze the educational value of the 

activities he wants to work with [4]. 

The development of the ludic aspect beyond facilitate learning, 

contributes to the personal, social and cultural development, 

collaborates to good mental health, prepares for a fertile inner 

state, facilitates the processes of socialization, communication, 

expression and consequently curiosity and the knowledge 

construction. 

With ludic activities it is possible to teacher instigate students to 

seek answers and solutions to their questions and their needs and 

concerns related to learning [8]. 

According to [8]: “In foreign language teaching, linguistic 

knowledge is important because it supports the learner to interact 

with the texts. If the student ignores completely the vocabulary, 

the sounds of the language, the order in which words are 

organized in the statement, for example, he will have greater 

difficulty in understanding the texts” [8]. 

Thus, the teacher is responsible for improving the quality of the 

teaching and learning process, being his responsibility to develop 

new teaching practices that allow to students a greater learning, 

developing tasks that generate reflection and allows the student to 

take a more active role in way to allow him to take ownership of 

the information found in texts [13]. 

3.2. Hot Potatoes Software 
The Hot Potatoes nonprofit and free software for use in 

educational institutions that create their exercises for Web 

Community use [12]. The program registration is necessary to 

obtain a "registration key" that allows you to create an unlimited 

number of questions within each application. Hot Potatoes is a six 

pack authoring tools or programs developed by Research and 

Development Center for Computing and Media Group, at the 

University of Victoria, in Canada. 

According to [12], "The Hot Potatoes is a software that allows the 

production of six different types of interactive exercises, which 

are: multiple choice, open questions, order phrases, crossword, 

complete gaps and association. It is not a free program, but can be 

used for educational purposes at no charge." 

The great advantage of the Hot Potatoes is that the user doesn’t 

need to have knowledge about programming languages to use it. It 

is just to follow the guidelines given by the program 

automatically. This software allows the creation of interactive 

exercises for the Web. The pages created use JavaScript for 

interactivity, compatible with almost every browser available. 

4. METHODOLOGY 
The proposed work is grounded in a qualitative research format, 

because as [6], qualitative research answers to very specific 

questions, in other words it works with the universe of meanings, 

motives, aspirations, beliefs, values and attitudes. The quantitative 

research believes that everything can be measured, which means 

opinions can be translated into numbers and information to 

classifying  and analyzing the aspects. 

Activities are planned based on themes related to English 

language teaching with focus on elementary school.  
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The process was developed with the following steps: defining the 

subject to be exploited; literature research on the subject; 

selection of technological resources to be used; definition of 

learning objectives, design and presentation of the prototype 

implementation; development of conceptual and visual design, 

application deployment, reflection and analysis for the generation 

of theoretical knowledge. 

For the development of learning object the following software 

features were used: Macromedia Dreamweaver MX, Macromedia 

Fireworks MX, JavaScript, PHP and HTML language 

programming. Regarding the hardware, Computers, Notebooks, 

Smartphone Samsung I9300 Galaxy S3 and iPhone simulator 

were used. Section 5 will present the developed application 

5. APPLICATION DEVELOPED 
In this section are exposed results in educational ludic activities in 

the English language developed in the Hot Potatoes software. 

These activities cover topics related to colors, animals and 

numbers teaching. Thus, the exercises created are distributed in 

three tools (JMatch, JCross and JQuiz) of the program used. To 

illustrate, Figures 1, 2, 3 and 4 illustrate the application 

developed. 

Figure 1 shows the learning object home screen. From this screen 

the user will access the proposed activities. 

In Figure 2, we developed an exercise to JCross tool. This 

exercise is a crosswords, where the user will have to put the 

English translation of the name of the animal that will be 

displayed by clicking on the number. 

 

Figure 1. Home Screen 

 

 

Figure 2. J-Cross Activity 

 
Figure 3. JQuiz Activity 

 

 

Figure 4. JMatch Activity 
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Figure 3 presents the activity developed with JQuiz tool, where 

the user has to make choices. He has eleven questions related to 

colors names, as can be seen in the image. 

Figure 4 illustrates a representation of the activity, which was 

developed using JMatch tool which allows studying with 

associations. The user, in this activity will work with their 

knowledge of numbers in English and have to decide how the 

correct translation of each number is. 

5.1. Results 

The system validation is based on a series of tests, in which the 

main objective is to test the computer-based system [9]. In tool 

validation the white box method was used, so the source code 

could be validated. 

The white box test is to conduct conferences in code generally, in 

conditions and in the verification bonds conditions which requires 

knowledge of the structure of program implementation [3]. This 

test aims to verify the logical operation of the program verifying 

whether the program is in accordance with the client desire, but 

with its actual operation (Lewis, cited Beque 2009) . The 

following tests were applied: Basis Path Testing - is whether each 

statement of the system was performed at least once during the 

testing activities. Test Condition - based on checking all the 

logical conditions contained in the system, the common condition 

mistakes are incorrect Boolean operator, Boolean brackets; 

relational operator; arithmetic expression. Data Flow Test - takes 

into account the flow of information through variables throughout 

the program. Loops Test - we consider all the loops of the system 

with simulated inputs under all conditions of the loops, this 

validates all these factors.  

6. CONCLUSION 

This paper aims to develop a learning object to be accessed via 

mobile devices, in order to employ the mobile computing 

technologies in the teaching and learning process. 

The study shows that the use of mobile devices in teaching and 

learning process is characterized as a promising possibility. 

Considering the extent that technologies and services provided on 

the web and the fact of constantly evolution, virtual learning 

spaces need to be experienced, seeking to reduce the maximum 

transactional distance, enabling to develop learning events even 

with students and teachers interacting at different times and social 

spaces. Access to educational tools in a learning context with 

mobility will contribute to the interactions between students and 

teachers occur more intensively (quantitative gain) and 

contextualized or significant (qualitative gain). 

Three educational ludic activities were described and developed 

as an educational resource and mediator of pedagogical practice 

and learning. It was found that a software such as Hot Potatoes, 

used to create playful exercises, enrich the teaching and learning 

of English. As future work we intend to apply the learning object 

to the primary students (first through fourth grade of elementary 

school) which will validate the tool performing user tests. With 

the results obtained, the final objective is to distribute the 

educational game free of charge. 
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ABSTRACT 
 
The work discusses the importance of the inclusion of digital 

media as teaching and learning materials in the  training courses 

of teachers. Considering that the previous experience with the use 

of media enables the appropriation of knowledge and of its 

technological, pedagogycal and communicational particularities 

that are applied in the classroom,  a methodological approach of 

the course “Media and Digital Technologies in School Spaces”, 

offered in the undergraduate programs at the Federal University of 

Rio Grande do Sul (UFRGS), is reported. This course was shown 

to be a diferentiated training that provides oportunities for the 

future teachers to exchange knowledges and to develop reflections 

and transformative practices.  

 

Key-words: Digital Media, Training of teachers, Pedagogycal 

Practice 

 
RESUMO 
O trabalho discute a importância da inserção de mídias digitais 

como material didático-pedagógico nos cursos de formação de 

professores. Considerando que a experiência prévia com o uso de 

mídias possibilita a apropriação de conhecimentos e suas 

especificidades tecnológicas e comunicacionais para aplicação em 

sala de aula, relata-se a proposta metodológica da disciplina 

“Mídia e Tecnologias Digitais em Espaços Escolares”, ofertada 

nos cursos de licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). Evidenciou-se a disciplina como formação 

diferenciada que oportuniza aos futuros professores troca de 

saberes e construção de reflexões e práticas transformadoras. 

Palavras Chaves  

Mídias Digitais, Formação de professores, Prática Pedagógica 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Educação engloba um processo contínuo de ensinar e 

aprender. Perpassa os mais variados espaços sociais de interação. 

Sua intervenção formal e pedagógica acontece na instituição de 

ensino, desencadeando um complexo processo de ensino-

aprendizagem. Esse processo vem evoluindo com o 

desenvolvimento das tecnologias digitais, evidenciando a 

necessidade de (re)pensar práticas pedagógicas inovadoras que 

instiguem e provoquem os estudantes.  
 Um dos desafios da Universidade é possibilitar um 

diálogo com os assuntos que perpassam a sociedade, envolvendo 

as tecnologias, pois os estudantes interagem e se comunicam 

incorporando as inovações tecnológicas.  A inserção de disciplinas 

que problematizem as mídias digitais nos cursos de formação de 

professores se torna uma alternativa na busca de novas 

metodologias de ensino que venham a auxiliar os futuros 

professores na utilização de recursos tecnológicos para elaboração 

de material didático digital. 

 Pensar o currículo dos cursos de formação de 

professores com a incorporação das mídias digitais, além de ser 

uma visão para a realidade, possibilita ao estudante desenvolver 

um conhecimento diferenciado, vivenciar situações de interação e 

colaboração. A partir desse contexto, o propósito deste trabalho é 

apresentar a experiência de utilização de mídias digitais na 

disciplina Mídia e Tecnologias Digitais em Espaços Escolares, 

oferecida nos cursos de licenciatura da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Inicia-se abordando a relação entre a prática 

docente e as mídias digitais. A seguir, discute-se o 

desenvolvimento de conhecimentos a partir das mídias e a 

experiência implementada da referida disciplina. 

 

2. MÍDIAS DIGITAIS E PRÁTICA 
DOCENTE 

 

 A prática pedagógica do professor perpassa por 

planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação do 

processo ensino-aprendizagem. Essas ações não se alteram em 

decorrência do avanço, desenvolvimento e incorporação das 

mídias digitais no contexto educacional, o que muda é a interface. 

Ao explorar diferentes formas de potencializar a realização de 

uma aula, complementando a forma tradicional de ensinar, o 

professor é desafiado a integrar as finalidades da Instituição com o 

potencial que as mídias digitais apresentam.  

 A necessidade de inserção de recursos tecnológicos em 

cursos de formação docente já está contemplada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior [1]. Destaca-se no artigo 2º, 

inciso VI, “o uso de tecnologias da informação e da comunicação 

e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores” 

[1]. Quanto às instituições que formam, destaca-se no artigo 7º, 

inciso VI, que “as escolas de formação garantirão, com qualidade 

e quantidade, recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

549

videoteca, entre outros, além de recursos de tecnologias da 

informação e da comunicação”[1].  

 Corroborando com tal proposta, Correia [2] afirma que 

as tecnologias devem promover o desenvolvimento de 

competências e habilidades cognitivas básicas dos estudantes, 

explorando a aprendizagem de uma forma interativa e lúdica, 

permitindo novos processos educativos, novas experiências, novas 

descobertas e novas formas de aprender. Competência que, para 

Perrenoud [9], “é cada vez menos técnica, sendo sobretudo lógica, 

epistemológica e didática”. 

 Na cultura contemporânea, observa-se que os processos 

comunicacionais se complexificam, ocorrendo uma 

desterritorização. O estudante aprende também fora da 

sistematização da educação formal.  O professor, diante dessa 

nova realidade da aprendizagem, precisa pensar sua prática 

pedagógica para além de uma estrutura engessada, aproveitando 

as diferentes mídias digitais disponíveis. 

 Assim como a tecnologia perpassa a sociedade, ela 

precisa fazer o mesmo com o currículo da formação de 

professores. Somente assim será possível pensar uma nova forma 

de construir conhecimento, transformando teoria em práticas 

modernas, criativas e inspiradoras. O professor precisa desafiar o 

estudante a utilizar as mídias digitais para que ele desenvolva 

habilidades relacionadas à utilização do computador de modo 

criativo e significativo [8]. 

 É preciso motivar, incentivar a inovação, permitindo a 

construção de conteúdo próprio. Conforme Freire [3], “ensino não 

é a transferência do conhecimento, mas a criação das 

possibilidades para a sua produção ou para sua construção”. 

Através da manipulação dos artefatos tecnológicos para o 

desenvolvimento de atividades, o estudante é levado a conectar 

assuntos, a compreender, dialogar e construir sua própria 

aprendizagem.   

 Para Richit [13], o processo de desenvolvimento 

profissional docente está atrelado às vivências pessoais e 

profissionais, as quais precisam ser permeadas pelas tecnologias, 

visando à formação docente. A experiência prévia com o uso de 

tecnologias possibilita a apropriação de conhecimentos 

pedagógicos para aplicação em sala de aula. Isso significa a 

necessidade de manipular e aplicar as mídias digitais em contextos 

de formação de professores, e não apenas as conhecer. Ao 

explorar as potencialidades didáticas das mídias digitais em 

relação aos objetivos do ensino, é possível instigar no estudante 

“o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as 

faculdades de observação e de pesquisa” [9]. Esse trabalho com as 

mídias, proporciona novas formas comunicacionais, assim como 

novas metodologias de ensinar e aprender, valorizando a 

flexibilidade e a colaboração na construção do conhecimento. 

 

3. FORMAÇÃO DOCENTE: 
DESENVOLVENDO CONHECIMENTOS 
A PARTIR DAS MÍDIAS DIGITAIS 

 

 A tecnologia vem se desenvolvendo num ritmo 

acelerado, alterando as formas de produzir e socializar os 

conhecimentos e informações. O estudante passou a ter acesso 

próprio às informações e de diferentes formas atrativas, fato que 

representa um desafio ao professor.  

 Diante desse cenário, a Universidade não pode ficar 

alheia ao avanço e às potencialidades pedagógicas que as mídias 

digitais podem oferecer. Conforme Libâneo [6], as “novas 

exigências educacionais pedem às universidades um novo 

professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da 

sociedade, do conhecimento, do aluno, dos meios de 

comunicação”.  

 Da mesma forma, o foco de ensino não pode voltar-se 

tão somente à tecnologia em si, como ferramenta, pois essa não 

gera aprendizagem. Ela apenas oferece suporte ao conteúdo, 

favorecendo o desenvolvimento de estruturas cognitivas que são 

fundamentais na aprendizagem.  

 O professor que, na sua formação, não tem 

oportunidade de conhecer e agir sobre determinado recurso 

tecnológico terá dificuldade de compreender, utilizar, comunicar e 

criar possibilidades de interação e interatividade nas diferentes 

etapas do processo ensino-aprendizagem. Mesmo o professor que 

conhece e interage com os recursos precisa se manter atualizado, 

considerando a rapidez com que as tecnologias evoluem. Esse 

processo requer assimilação de novos conhecimentos e 

acomodação desse novo conhecimento aos esquemas 

anteriormente desenvolvidos. Para que essa adaptação ocorra, faz-

se necessário a interação do professor com seu objeto de 

conhecimento [11], no caso, as mídias digitais. 

 De nada adianta as instituições terem recursos 

tecnológicos avançados a seu dispor se não são utilizados na 

formação de futuros professores. A análise, compreensão, 

decodificação e interatividade sobre o recurso tecnológico faz-se 

necessária para possibilitar as relações possíveis de serem 

estabelecidas para o desenvolvimento do conhecimento. A 

fluência sobre a ferramenta requer do estudante em formação 

conhecimentos pedagógicos aliados aos conhecimentos 

tecnológicos.   

 Fluência que envolve não apenas saber como usar 

ferramentas tecnológicas, mas também saber como construir 

coisas significativas com essas ferramentas [8]. A fluência é 

desenvolvida com a utilização, a experimentação e a abstração de 

seu uso em diversas situações de ensino. 

  Ser fluente tecnologicamente significa conhecer e 

apropriar-se dos princípios e aplicabilidade das ferramentas. Criar, 

corrigir, modificar interativamente, compartilhando novos 

conceitos, funções, programas e ideias [4]. Aplicar de forma 

sistemática e cientificamente esses conhecimentos, adaptando-os 

às necessidades do contexto educacional é essencial para 

problematização das situações-limite, transformando a prática 

educativa em caminho para a emancipação dos alunos. 

 A inserção das mídias digitais nos cursos de formação 

de professores viabiliza uma nova configuração do processo 

didático e metodológico, visando à construção do conhecimento e 

desenvolvimento cognitivo.  O estudante precisa compreender e 

refletir a partir do acesso, manipulação e análise das informações. 

Isso requer, por parte do professor, conhecimento de novas formas 

de aprender e ensinar, assim como de produzir, representar e 

problematizar o conteúdo [13]. 

 A complementaridade entre o pedagógico e tecnológico 

vem ao encontro de uma das dez competências que [9] destaca 

serem fundamentais ao professor: conhecer as possibilidades e 

dominar os recursos. Esse conhecimento permite aos professores 

reconhecer, avaliar e tomar decisões em relação à potencialidade 

de cada ferramenta em virtude dos objetivos e dos conteúdos a 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

550

serem propostos aos estudantes. Implica a organização 

(planejamento) e diálogo em torno dos problemas 

(implementação) e reflexão compartilhada acerca das soluções 

encontradas (avaliação).  

 O conhecimento das possibilidades da ferramenta 

tecnológica viabiliza a implementação de atividades relevantes 

pedagogicamente e contribui para a melhoria da qualidade do 

ensino. Sendo a aprendizagem um processo sempre em 

construção, a criação de condições de integração da tecnologia à 

formação docente perpassa de um conhecimento para outro mais 

complexo. Essas releituras das possibilidades são necessárias ao 

professor para que ele coloque em “cheque” seu modo de pensar 

e, a partir desse desequilíbrio, produza uma nova possibilidade 

pedagógica, confrontando certezas anteriores.  

 Esse processo contínuo de modificações de ações e 

pensamentos vai aperfeiçoando o conhecimento do professor 

sobre as potencialidades imbricadas em cada recurso tecnológico, 

o qual ocorre por meio de um duplo movimento de assimilação às 

estruturas e acomodação dessas ao real [11]. A experiência do 

aprender fazendo é essencial para que o estudante em formação 

utilize as interfaces de comunicação como potencializadoras de 

problematizações, questionamentos, confronto de ideias e 

soluções.  

  Na maioria das situações, o agir do estudante diante do 

recurso tecnológico provoca desconforto, desequilíbrio que é 

provocado pelo desconhecido. Esse fato  para Piaget desencadeia 

a construção do conhecimento. A interação com o objeto provoca 

sucessivas transformações no pensar e agir (transformações de 

esquemas), e essas reelaborações de pensamentos resultam de 

processos de equilibração majorante que vão tentar estabilizar os 

desequilíbrios provocados pelo objeto [12]. Esse reequilíbrio não 

necessariamente é o retorno ao estado anterior, e sim a um mais 

elaborado que enriquece o processo. Ao incorporar o recurso 

tecnológico aos seus esquemas, os mesmos se ajustam às 

características do sujeito e transformam-se, caracterizando o 

progresso do estudante no entendimento de determinada situação, 

a partir de um conflito cognitivo por ele anteriormente instalado. 

 O estudante tem possibilidade de construir seu 

conhecimento ao agir sobre as mídias digitais, retirar informações 

desse objeto (abstração empírica) e aplicar as próprias conclusões 

sobre sua ação (abstração reflexiva) a diferentes etapas do 

processo ensino-aprendizagem. Ao refletir sobre determinada 

possibilidade didática diante de um recurso digital, está agindo 

sobre o objeto a partir da experimentação e retira dessa ação 

informações, possibilitando em determinados momentos a 

realização de abstrações reflexionantes. 

 Em determinados momentos, a abstração empírica é 

suficiente para dar continuidade ao processo ensino-

aprendizagem. No entanto, o desafio do estudante em formação é 

chegar a realizar abstrações reflexionantes sobre as inúmeras 

possibilidades que as mídias digitais têm a oferecer para 

potencializar uma prática pedagógica.  

 Discutir a incorporação de mídias digitais nos cursos de 

formação de professores, fazendo proposições do ponto de vista 

concreto do sistema didático, implica compreender e avançar em 

termos de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, relata-se na 

próxima seção a experiência de uma disciplina na qual o estudante 

em formação tem a possibilidade de  agir sobre o objeto (mídia 

digital), transformá-lo, modificá-lo, adaptá-lo a sua área de 

conhecimento e entender essa ação através da experiência, 

construindo, assim, conhecimento sobre a mídia digital.  

4. O CASO DA DISCIPLINA MÍDIA E 
TECNOLOGIAS EM ESPAÇOS 
ESCOLARES 

 

Mídia e Tecnologias Digitais em Espaços Escolares se 

constitui em uma disciplina eletiva, de caráter teórico-prático, 

ofertada para os cursos de licenciatura da UFRGS. Com carga 

horária de 30 horas, tem como objetivo estudar os processos 

pedagógicos da mídia e das tecnologias digitais e suas 

implicações/relações no que diz respeito ao ensino e 

aprendizagem escolar. 

Especificamente para esse estudo, utilizou-se como 

referência a edição implementada no 1º semestre de 2014. As 

aulas semanais foram desenvolvidas no laboratório de 

informática, intercalando atividades teóricas e práticas. A 

articulação entre teoria e prática possibilita o desenvolvimento 

investigativo, que é essencial para o uso pedagógico dos recursos 

audiovisuais e digitais em espaços escolares. 

A tabela 1 resume os conteúdos e ações desenvolvidas 

ao longo do semestre, na disciplina. 

 

 

Tabela 1: Conteúdos desenvolvidos na disciplina Mídia e 
Tecnologias Digitais em Espaços Escolares 2014/2 

Conteúdo Ações realizadas 

 

 

Oficina Weebly 

O Weebly é uma ferramenta que 

possibilita a criação de sítios Web. 

Como base para hospedagem de todos 

os materiais digitais criados ao longo 

da disciplina, a oficina oportuniza o 

cadastro e conhecimento dos recursos 

básicos da ferramenta.  

 

Princípios de 

Educomunicação 

A partir de textos disponibilizados e 

um fórum de discussão, problematiza-

se questões relacionadas ao conceito de 

Educomunicação, sua aplicabilidade, 

seus entraves, possíveis soluções e sua 

influência na preparação de materiais 

didáticos.  

Análise de vídeo: 

ícones, índices, 

símbolos, 

verossimilhança, atos 

de fala e formação de 

subsunçores 

A partir do vídeo “Ilha das Flores” 

problematiza-se questões teóricas 

relacionadas à semiótica, atos de fala, 

ícones, símbolos, índices e a formação 

de subsunçores. 

 

 

Teorias do processo 

de 

ensino/aprendizagem 

Através de uma exposição dialogada, 

discute-se teorias do processo ensino-

aprendizagem (Piaget, Vygotsky, 

Ausubel, Albert Bandura). Na 

sequência, realiza-se questionamentos, 

através de um fórum, sobre a influência 

dessas teorias no planejamento e 

elaboração de materiais didáticos. 

 

Alfabetização visual e 

análise de material 

didático digital 

A partir de textos indicados, 

problematiza-se a importância da 

alfabetização visual e a teoria da carga 

cognitiva na produção de material 
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educacional digital. Como atividade 

relacionada, os alunos analisam sítios 

web de escolas disponíveis na Internet. 

Roteiro: argumento, 

cenas e 

enquadramentos 

Discussão teórica sobre os elementos 

de um roteiro.  

Escolha de grupos para definição de 

um roteiro de filmagem. 

 

 

Elaboração do roteiro 

e filmagens 

Disponibilização de exemplos de 

roteiros para conhecimento dos 

estudantes, assim como discussão 

relacionada ao processo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Elaboração, por parte dos alunos, de 

um roteiro relacionado à temática a ser 

desenvolvida na elaboração de material 

didático.  

Oficina Windows 

Movie Maker 

Apresentação do editor de vídeo Movie 

Maker e seus recursos de edição. 

Edição dos vídeos Período disponibilizado aos estudantes 

para implementarem as gravações dos 

roteiros elaborados e editarem os 

vídeos conforme necessidade. 

Oficina Webquest Apresentação da Webquest como uma 

metodologia de pesquisa orientada da 

Web. Elaboração por parte dos alunos 

de uma Webquest relacionada à 

temática escolhida para posterior 

inserção na Weebly. 

Oficina de Histórias 

em quadrinhos ou 

fotonovela 

Exploração de diversos programas que 

possibilitam a criação de uma história 

em quadrinhos. Criação de uma 

história em quadrinhos relacionada ao 

tema de cada estudante. 

Construção final do 

site no Weebly 

Inserção de todos os objetos de 

aprendizagem criados ao longo da 

disciplina na Weebly e configuração 

final da mesma. 

Apresentação/defesa 

do material didático 

criado 

Compartilhamento do conteúdo da 

Weebly com o grupo e discussão do 

processo de desenvolvimento de todas 

as etapas do objeto de aprendizagem. 

 

Ao trabalhar princípios da Educomunicação, teorias do 

processo ensino-aprendizagem, alfabetização visual, criação de 

sites, edição de vídeos, elaboração de Webquest e criação de 

histórias em quadrinhos, o professor  inter-relaciona a teoria com 

a implementação prática dos recursos digitais para elaboração de 

material didático. 

A disciplina se torna um subsídio aos futuros 

professores no decorrer de sua formação docente considerando a 

metodologia utilizada. Por exemplo, a preparação para gravação e 

edição de vídeos. O estudante primeiro estuda e identifica 

aspectos, como ícones, índices, símbolos, verossimilhança, atos 

de fala e formação de subsunçores. Da mesma forma lhe é 

apresentado os elementos de um roteiro assim como exemplos. A 

partir dessa fundamentação teórica, elabora o próprio roteiro, 

realiza a filmagem e faz a edição do material, quando necessário. 

O professor em formação precisa vivenciar essa 

possibilidade de desenvolver um conteúdo didático mais 

interativo, envolvendo imagens, sons, textos, vídeos para que 

reconheça o potencial desses recursos digitais para sua prática 

pedagógica futura. Isso se torna essencial, considerando que o 

aluno, hoje, chega à escola conhecendo e utilizando diferentes 

recursos digitais. O professor, nesse sentido, precisa estar 

minimamente preparado para “fazer a transposição técnica ou 

instrumental para o uso didático das ferramentas digitais” [7]. 

A escolha de um tema único, como base para 

desenvolver os objetos de aprendizagem propostos na disciplina, 

possibilitou ao aluno visualizar que o conteúdo didático pode 

conter diversas mídias (auditivas, visuais, sonoras) de forma a 

flexibilizar o aprendizado, respeitando os estilos de aprendizagem 

e a diversidade dos estudantes. Mais uma situação estudada na 

teoria e visualizada no desenvolvimento da própria disciplina.  

As atividades propostas, além de utilizarem diferentes 

mídias, desafiaram o estudante, estimulando-o a pesquisar, estudar 

e ser autor e coautor na elaboração de um material didático. 

Conforme Levy [5], “todo conhecimento é mais facilmente 

apreendido e retido quando a pessoa se envolver mais ativamente 

no processo de aquisição de conhecimento.”. Houve dificuldades 

tanto técnicas quanto teóricas que foram problematizadas e 

sanadas com muito diálogo e cooperação entre os participantes. 

No decorrer da disciplina, as discussões enfatizam as 

possibilidades didáticas das diferentes mídias e a necessidade de 

planejamento para escolha das que realmente agregassem 

inovação e a possibilidade de construção do conhecimento em 

sala de aula.  As mídias digitais se constituem num agente de 

mudança educacional a partir do momento que forem 

implementadas com o objetivo de estimular e favorecer o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, levando a autonomia dos 

mesmos. Fato que requer professores com boa formação. 

A tabela 2 mostra a relação de alguns endereços de 

materiais didáticos desenvolvidos pelos estudantes na disciplina. 

Tabela 2: Endereço dos materiais desenvolvidos. 

Temática URL 

A Ditadura do 

Relógio 

http://aditaduradorelogio.weebly.com/ 

Ensino de 

Japonês 

http://nihongowakaru.weebly.com/ 

O ser brincante http://www.oserbrincante.weebly.com/ 

Transito com 

segurança 

http://transitandocomseguranca.weebly.com/ 

Aprender é 

muito legal 

http://aprenderlegal.weebly.com/ 

Jogos, Mídias e 

Educação 

http://www.jogosmidiaeducacao.weebly.com 

Brincares http://www.brincares.weebly.com 

Como seria se 

eu fosse 

INDIO? 

 

http://comoseriaseeu.weebly.com/ 

O mito da 

caverna 

http://omitodacaverna.weebly.com 

Croácia na Copa http://croacianacopa.weebly.com/ 

Obesidade 

Infantil 

http://obesidadeeatividadefisica.weebly.com 

A Escola ideal http://novaescoladinara.weebly.com/ 

Poéticas em 

teatro 

http://poeticasemteatro.weebly.com 
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 A turma é composta por estudantes de diferentes 

licenciaturas, justificando, assim, as temáticas diferenciadas. Essa 

diversidade de temas (Figura 1) enriquece o processo educacional, 

e o seu compartilhamento com o grupo amplia a aprendizagem, 

valorizando ainda mais a trajetória desenvolvida na disciplina.  

A partir dos trabalhos desenvolvidos, os estudantes são 

incentivados a se inscreverem em eventos locais, a exemplo do 

Salão de Ensino que se constitui num espaço de diálogo, 

divulgação de práticas e experiências e discussão das produções 

acadêmico-científicas da UFRGS. Ação que incentiva os 

estudantes a manterem o interesse pelo desenvolvimento de 

materiais digitais e compartilhamento dos mesmos para serem 

utilizados em situações pedagógicas, contribuindo, assim, com a 

qualificação da formação na Universidade.  

E, desse modo, a disciplina, ofertada a cada semestre, 

contribui com a formação de futuros professores, propiciando 

embasamento teórico e prático necessário à formação de novas 

gerações já imersas no mundo digital.  

 

 

 

Figura 1: Interface de alguns dos materiais didáticos 
desenvolvidos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 A inserção de mídias digitais como ferramenta 

pedagógica nos cursos de formação de professores faz-se 

necessária diante da função sócio-educacional que tais mídias vêm 

desenvolvendo na educação. Com os avanços tecnológicos, 

surgem novas possibilidade de construção do conhecimento que 

demandam um novo perfil de professor. Perfil  que começa a se 

delinear a partir dos cursos de formação de professores. 

Considerando que a experiência prévia com o uso de 

mídias digitais possibilita a apropriação de conhecimentos e o 

desenvolvimento cognitivo, a disciplina Mídia e Tecnologias em 

Espaços Escolares contribuiu para a formação de futuros 

professores a partir da integração das tecnologias em situações de 

aprendizagem. As atividades desenvolvidas ao longo da disciplina 

proporcionaram para além da instrumentalização de 

conhecimentos técnicos, momentos interativos e comunicativos, 

desafiando a autoria e a autonomia do estudante. 

A formação em relação à tecnologia, ao ser vinculada à 

base teórica apresentada aos licenciandos, possibilita a eles se 

familiarizem com diversas possibilidades metodológicas. As 

variadas formas de comunicação e linguagens utilizadas na 

disciplina potencializou a articulação entre conteúdo e método, 

alcançando a efetividade dos objetivos propostos. 

Os alunos, a partir da autonomia a eles concedida, 

escolheram uma temática relacionada a sua área de formação e 

criaram materiais digitais a partir da base teórica problematizada 

em aula. O desenvolvimento foi gradativo a partir de ações-

reflexões-ações, que envolveram atividades cognitivas 

relacionadas à interatividade e à aplicação do conhecimento. 

Ressalta-se, assim, a importância dessa disciplina para a formação 

de professores, considerando que oportuniza troca de saberes e 

construção de reflexões e práticas transformadoras.  
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ABSTRACT 

This paper presents an experience report using the JGOOSE (Java 

Goal Into Object Oriented Standard Extension) tool on the 

teaching and learning of organizational modeling and 

requirements engineering in software engineering course for 

undergraduate students in computer science. Considering the 

questionnaire answers applied to the students and the lessons 

learned from the software engineering course lecturer, the 

JGOOSE provided useful artifacts to the following steps of the 

software engineering process. As a consequence, the students 

were motivated with the tool. 

Keywords 

i* Framework, Use Cases, Requirements Engineering. 

1. Introdução   
Os esforços na formação de estudantes de graduação na área da 

computação devem ser direcionados para o uso de técnicas e 

ferramentas que permitam aumentar a eficiência no trabalho 

realizado. Neste sentido, um dos esforços iniciais na formação é a 

utilização de técnicas para modelagem organizacional com o 

intuito de compreender o contexto organizacional no qual um 

sistema computacional deverá atuar.  

Em [6] apresenta-se um relato de experiência de uso da técnica de 

modelagem organizacional i* no contexto do processo de ensino e 

aprendizagem na engenharia de requisitos. Nesse relato, são 

apresentadas algumas lições aprendidas a partir do uso dessa 

técnica durante oito anos em disciplinas de engenharia de 

software em um curso de graduação em Ciência da Computação.  

O relato mostra que uma das dificuldades percebidas está 

associada à necessidade de integrar modelos organizacionais com 

modelos funcionais orientados a objetos. Acadêmicos e 

profissionais da área da computação almejam integrar modelos 

organizacionais e modelos funcionais no processo de engenharia 

de software buscando reduzir ambiguidades e centrar esforços em 

objetivos estratégicos que devem ser suportados por sistemas 

computacionais pretendidos. Este processo de integração, para ser 

realizado em menos tempo e com mais eficiência, deve possuir 

algum suporte computacional.  

Assim, considerando inicialmente o relato prévio apresentado em 

[6], apresenta-se neste trabalho as lições aprendidas com o uso da 

ferramenta JGOOSE (Java Goal Into Object Oriented Standard 

Extension) [9] que deriva casos de uso em UML [3] a partir de 

modelos em i* [8]. Estas lições consideram como base a utilização 

da ferramenta por 45 alunos divididos em 15 equipes em uma 

disciplina de engenharia de software.  

O restante deste artigo está estruturado conforme segue.  Na seção 

2 apresenta-se um breve relato do framework i* e da técnica de 

casos de uso, cuja integração é suportada pela ferramenta 

JGOOSE. Na seção 3 é apresentada a ferramenta JGOOSE e na 

seção 4 é realizado o relato de experiência bem como as lições 

aprendidas. Na seção 5 são realizadas as considerações finais do 

trabalho. 

2. Framework i* e Casos de Uso UML 
O framework i* proposto por Eric Yu [8] permite descrever 

aspectos de intencionalidade e motivações envolvendo atores em 

um ambiente organizacional. Para descrever estes aspectos são 

propostos dois modelos: O Modelo de Dependências Estratégicas 

(SD) e o Modelo de Razões Estratégicas (SR).  

O Modelo SD é composto por nós e ligações. Os nós representam 

os atores no ambiente e as ligações são as dependências entre os 

atores. Por ator entende-se uma entidade que realiza ações para 

obter objetivos no contexto do ambiente organizacional. Atores 

dependem uns dos outros para atingir objetivos, realizar tarefas e 

obter recursos no ambiente organizacional. O ator que depende de 

alguma forma de outro ator é chamado de Depender e o ator que 

atende e satisfaz o Depender é denominado de Dependee. O 

objeto ou elemento de dependência entre Depender e Dependee é 

denominado de Dependum. Portanto, haverá relacionamentos do 

tipo Depender -> Dependum -> Dependee [8 ].  

O modelo de SR é complementar ao modelo de SD. O SR permite 

compreender e modelar de forma mais detalhada as razões 

associadas com cada ator e suas dependências. Enquanto o 

modelo de SD provê um nível de abstração, no qual modela-se 

somente os relacionamentos externos entre atores, o modelo de 

SR permite uma maior compreensão a respeito das razões 

estratégicas de atores em relação aos processos da organização e 

como os mesmos são expressos. O modelo de SR auxilia no 

processo de Engenharia de Requisitos permitindo que elementos 

de processos e as razões por detrás dos mesmos sejam expressos. 

Para um melhor entendimento da técnica, na figura 1 apresenta-se 

um exemplo de modelo SR para uma organização que deseja obter 

um sistema computacional que apoie seu processo de compra e 

venda. Nesta figura podemos observar que a satisfação do 

objetivo “Consultar Produtos” pelo ator “Sistema” é obtida 

através dos objetivos “Buscar Produtos” e “Mostrar Produtos”, os 

quais estão representados via mecanismo de decomposição de 

tarefas. A busca ainda pode ser feita de duas formas, “Via 

Mecanismo de Pesquisa” e “Via Browser” demonstrados pelas 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

554

ligações meio-fim, nas quais, “Via Browser”, e “Via Mecanismo 

de Pesquisa” representam meios para obter o fim de “Buscar 

Produtos”. Da mesma forma, o objetivo “Mostrar Produtos” 

possui dois meios para ser alcançado, os quais são “Via 

Impressão” e “Via Tela”. Já a satisfação do objetivo “Efetuar 

Venda”, representado internamente no ator “Sistema” pela tarefa 

de mesmo nome, é levada a cabo pela realização das tarefas 

“Consultar Produtos”, “Selecionar Produto”, “Dar Baixa do 

Produto” e “Emitir Nota Fiscal”. Cabe destacar que esta última 

tarefa pode ser realizada de forma independente para satisfazer o 

objetivo “Emitir Nota Fiscal” para o ator “Funcionário”. 

 

Figura 1. Exemplo de Modelo de Razões Estratégicas (SR) 

O bom entendimento dos aspectos organizacionais através dos 

modelos produzidos pelo framework i* pode auxiliar na 

construção de um software que atenda as reais necessidades para 

as quais ele foi proposto. No entanto, é importante transformar 

essa representação de modelos organizacionais em implementação 

do sistema. Para apoiar essa transformação pode-se adotar a UML 

(Unified Modeling Language).  

Existem diversos diagramas e descrições em UML que auxiliam 

no desenvolvimento de um software, entre os quais podemos 

destacar os casos de uso. Os casos de uso podem ser expressos em 

forma de texto, permitindo representar as ações que devem ser 

realizadas entre o usuário e o sistema para levar a cabo o objetivo 

associado ao caso de uso. Isto permite uma melhor compreensão 

do caso de uso por todos os envolvidos. Um template de descrição 

textual dos casos de uso bastante utilizado é proposto por 

Cockburn [2]. Juntamente com esta descrição textual, representa-

se casos de uso através de diagramas. Uma referência completa 

para diagramas de casos de uso pode ser encontrada em [3]. 

Visando integrar o framework i* com casos de uso UML, é 

apresentando em [5] um conjunto de diretrizes que apoiam esta 

integração. A última versão destas diretrizes bem como outros 

trabalhos relacionados ao uso de i* na Engenharia de Requisitos 

podem ser consultados em [8]. 

3. A Ferramenta JGOOSE 
A ferramenta JGOOSE permite, a partir de modelos 

organizacionais gerados via framework i* [8], gerar diagramas de 

casos de uso e descrições dos cenários primário e secundário dos 

mesmos. Inicialmente devem ser criados os modelos 

organizacionais utilizando a ferramenta OME3 formato Telos 

(.tel) [11], sendo que estes arquivos servirão de entrada para a 

ferramenta JGOOSE. A figura 2 mostra a tela inicial da 

ferramenta na qual o engenheiro de requisitos deve selecionar o 

arquivo Telos a ser utilizado como entrada e, posteriormente, 

selecionar qual ator do modelo organizacional representa o 

sistema computacional pretendido pela organização.  

 

Figura 2.  Tela Inicial da Ferramenta JGOOSE 

Na figura 3 é apresentada a tela de seleção das diretrizes a serem 

utilizadas no mapeamento dos casos de uso tendo como base os 

modelos em i*. Esta tela é mostrada logo após selecionar o ator 

sistema e acionar o botão “Selecionar Diretrizes” na figura 2. A 

figura 4 apresenta a tela com os casos de uso gerados bem como a 

descrição textual associada a cada caso de uso. Esta tela é gerada 

após o usuário acionar o botão “Mapear Objetos i* -> Diagrama 

de Casos de Uso UML”.  

 

Figura 3. Seleção das Diretrizes de Mapeamento 
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Figura 4. Tela de Casos de Uso Gerados 

 

 

Figura 5. Diagrama de Casos de Uso Gerado 

 

A figura 5 apresenta a tela da ferramenta na qual é apresentado o 

diagrama de casos de uso correspondente ao arquivo Telos sendo 

mapeado. Cabe ressaltar que o diagrama gerado foi derivado do 

modelo i* apresentado na figura 1. Este diagrama pode ser 

exportado para o formato xmi possibilitando o uso do diagrama 

em outras ferramentas que apoiam a engenharia de software. Uma 

descrição completa da ferramenta pode ser consultada em [10]. As 

diretrizes utilizadas para o mapeamento podem ser consultadas em 

[5]. Em [8] apresenta-se em detalhes o framework de modelagem 

organizacional i*. 

4. Relato de Experiência 
 

4.1 Contexto 

Este estudo foi avaliado durante uma disciplina de graduação em 

Ciência da Computação denominada de Processo de Engenharia 

de Software II. A disciplina é integralizada em 136 horas-aula 

anuais, sendo 102 h/a teóricas e 34 h/a práticas no 4º ano 

(correspondente ao oitavo período em cursos semestrais).  

Os alunos possuíam prévio conhecimento da técnica de casos de 

uso tanto em nível de descrição textual quanto diagramática bem 

como sobre o framework i*, incluindo os modelos SD e SR. 

 

4.2 Objetivo 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar o uso da ferramenta 

JGOOSE no que se refere a sua viabilidade em gerar o diagrama 

de casos de uso e as descrições textuais associadas a partir dos 

modelos organizacionais SD e SR, bem como, importar os 

diagramas gerados no formato xmi usando a ferramenta de 

modelagem orientada a objetos StarUml [12]. 

Essa avaliação foi baseada no ponto de vista dos estudantes de 

graduação através de um questionário adotado e na interpretação 

do docente da disciplina. A síntese das respostas dos estudantes e 

a interpretação do docente da disciplina são apresentadas na 

Seção 4.4, Resultados e lições aprendidas, respectivamente. 

 

4.3 Condução da avaliação 

Durante a disciplina, os alunos desenvolveram um projeto prático. 

Este projeto consistiu no desenvolvimento de uma solução 

computacional para um cliente real. Assim, os mesmos deveriam 

interagir com um cliente já no início da disciplina e desenvolver 

uma solução computacional passando por todas as etapas do 

processo de engenharia de software. O projeto consistiu de três 

etapas principais: estudo de viabilidade, especificação de 

requisitos e análise orientada a objetos bem como projeto, 

implementação e testes do produto final. Cada uma destas etapas 

“macro” foram realizadas em várias iterações e o resultado final 

entregue na forma de um documento seguindo um template 

fornecido pelo professor.  As entregas, agendadas para o final do 

1º, 2º e 4º bimestres respectivamente, resultaram na aplicação dos 

conceitos vistos em sala de aula e interação com o cliente real 

para mostrar o progresso do trabalho.  

Este relato concentra-se nas atividades realizadas na segunda 

etapa, ou seja, as atividades típicas do processo de engenharia de 

requisitos. Mais especificamente, o estudo cobre a construção de 

modelos organizacionais via framework i* e a derivação de casos 

de uso a partir destes modelos usando a ferramenta JGOOSE. 

Esse estudo gastou 08 horas no total para a execução dessas duas 

atividades. 

Em um primeiro momento, os alunos desenvolveram os modelos 

organizacionais SD e SR [8] do framework i* visando obter um 

entendimento do contexto organizacional no qual a solução 

computacional operaria bem como explorar as principais metas 

dos atores organizacionais em relação ao sistema computacional 

pretendido. A construção destes modelos foi realizada em 4h/a 

práticas antes do uso da ferramenta JGOOSE.  

Na aula subsequente da disciplina, em 4h/a práticas, a ferramenta 

JGOOSE foi utilizada e o questionário respondido pelas equipes 

dos projetos.  Inicialmente o docente fez uma breve explanação 

das funcionalidades da ferramenta computacional a ser utilizada e 

em seguida os alunos passaram a utilizá-la. Dúvidas específicas 

em relação à ferramenta, sobre os modelos organizacionais 

criados bem como sobre a técnica de casos de uso, foram sendo 

sanadas ao longo da primeira aula prática. Os alunos foram 

instruídos a salvar as descrições textuais dos casos de uso gerados 

no formato .doc para posterior integração ao documento de 

requisitos final do projeto.  
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Os alunos geraram o diagrama de casos de uso e as descrições 

textuais associadas a partir dos modelos organizacionais SD e SR, 

bem como, importaram os diagramas gerados no formato xmi 

usando a ferramenta StarUml [12] de modelagem orientada a 

objetos. 

Ao final, os alunos responderam o questionário sem interferência 

do docente sendo que do total de 15 equipes, 13 (86,7%) 

responderam o questionário e 2 (13,3%) equipes não o fizeram 

por estarem ausentes no dia da aula prática. 

 

4.4 Resultados e lições aprendidas  

Seguem abaixo as questões do questionário aplicado, com uma 

breve síntese das respostas coletadas. Também na sequência de 

cada questão são descritas as lições aprendidas sob a perspectiva 

direta e subjetiva do docente da disciplina. 

Q1a - Você considera que os casos de uso gerados realmente 
são os principais para o sistema em questão? Justifique sua 
resposta?  

Síntese das respostas obtidas: do total de 13 equipes, 10 (77%) 

responderam que a ferramenta gerou os principais casos de uso do 

sistema. Três equipes (23%) apontaram que consideravam que 

nem todos os casos de uso essenciais foram gerados. 

Lições aprendidas: O objetivo da pergunta era coletar dos alunos 

suas impressões sobre a utilidade da ferramenta em gerar 

automaticamente, a partir dos modelos organizacionais, os 

principais casos de uso a serem implementados. Sob a ótica da 

maioria dos alunos, a ferramenta permitiu gerar os principais 

casos de uso do sistema. Aqueles que responderam que nem todos 

os casos de uso principais foram gerados, justificaram sua 

resposta apontando a existência de outros casos de uso 

importantes. Estes casos de uso não estavam explicitamente 

representados por objetivos ou tarefas nos modelos 

organizacionais e por isso não foram gerados.  

Desta forma, sob a ótica do docente parece bastante óbvio que 

modelos organizacionais mais completos geram uma maior 

quantidade de casos de uso importantes para o sistema. 

Entretanto, o fato de não gerar os principais casos de uso 

apontado por três equipes, trás a tona algo positivo que recai na 

análise realizada pelos alunos agora sob a perspectiva direta de 

descoberta de importantes casos de uso que não foram expressos 

nos modelos organizacionais i*.  

Nesse sentido, como o princípio de desenvolvimento iterativo e 

incremental foi adotado, os alunos puderam modificar os modelos 

SD e SR para incluir novas metas ou tarefas essenciais visando 

gerar esses novos casos de uso para o sistema pretendido. Cabe 

salientar que ao final do processo de utilização da ferramenta 

JGOOSE, os alunos geraram um documento base para a descrição 

de requisitos e que em um processo de análise, novos casos de uso 

e requisitos acabaram sendo agregados ao documento final. Isto 

implica em afirmar que o uso da ferramenta permitiu gerar uma 

base que deveria ser melhorada ao longo do processo de 

engenharia de requisitos. 

Q1b - Os casos de uso gerados são consistentes, fazem sentido? 
Justifique sua resposta. 

Síntese das respostas obtidas: do total de 13 equipes, 7 (54%) 

responderam que os casos de uso gerados eram consistentes tanto 

na parte diagramática quanto na descrição textual derivada e 

representavam de fato o que o sistema deveria satisfazer na sua 

essência. Seis equipes (46%) apontaram alguns problemas. Três 

equipes responderam que a descrição textual dos cenários dos 

casos de uso estava inconsistente, devido a que os modelos 

organizacionais utilizados estavam incorretos e/ou não detalhados 

suficientemente. As outras três equipes apontaram que nem todos 

os elementos do template de descrição textual dos casos de uso 

eram gerados automaticamente e/ou que os casos de uso gerados 

eram muito genéricos e precisavam ser refinados. 

Lições aprendidas: O objetivo da pergunta era verificar junto aos 

alunos se os diagramas e descrições textuais de casos de uso 

faziam sentido no contexto do sistema que deveria ser 

implementado. Observando as respostas dos alunos, verificou-se 

que a maioria considerou que os modelos organizacionais 

construídos permitiram gerar casos de uso consistentes com o que 

se espera do sistema e que os casos de incoerência estavam 

associados à falta ou incorretude das informações modeladas no 

SD ou SR. Contudo, alguns alunos perceberam que algumas 

metas que originaram casos de uso estavam em um nível muito 

alto de abstração e precisavam ser refinadas para dar uma ideia 

mais clara e que fosse mais consistente com a definição de um 

caso de uso. Neste aspecto, como a proposta do uso da ferramenta 

JGOOSE é dar uma base para posterior refinamento dos casos de 

uso, permitiu-se que estes alunos pudessem refinar os casos de 

uso muito genéricos nas etapas subsequentes do processo de 

engenharia de requisitos.  

Q1c - Como você procederia a busca de outros casos de uso 
importantes para o sistema? Por que eles não foram gerados 
pela ferramenta? 

Síntese das respostas obtidas: do total de 13 equipes, 3 (23%) 

responderam que todos os casos de uso foram gerados pela 

ferramenta, 1 (0,7%) equipe não soube responder apesar de 

considerar que existiam outros casos de uso importantes e as 

outras 9 (70%) equipes apontaram diversos caminhos para 

descobrir outros casos de uso tais como realizar mais contatos 

com o cliente/usuário do sistema pretendido,  revisar e explorar 

com mais profundidade os modelos organizacionais construídos, 

investigando outras relações entre atores que poderiam gerar 

novos casos de uso, refinar os casos de uso gerados pela 

ferramenta, explorar funcionalidades mais simples a serem 

oferecidas pelo sistema independentemente de estarem descritas 

nos modelos organizacionais e explorar as descrições textuais 

visando detectar outros casos de uso. No que tange ao porque 

alguns casos de uso importantes não foram gerados pela 

ferramenta, 6 (46%) equipes não responderam e as outras 7 (54%) 

apontaram que os modelos organizacionais não continham todas 

as informações para gerar todos os casos de uso e/ou que é natural 

que seja realizada uma análise adicional para encontrar novos 

casos de uso. 

 Lições aprendidas: O objetivo da pergunta era instigar nos alunos 

a necessidade de realizar análises complementares para, com base 

no mapeamento realizado pela ferramenta JGOOSE, explorar 

outros casos de uso para o sistema pretendido. Assim, detectou-se 

que a maioria conseguiu visualizar outros casos de uso utilizando 

vários meios. A lição mais importante sob a perspectiva do 

docente da disciplina é que maioria das equipes percebeu que o 

mapeamento realizado era somente o ponto de partida para a 

descrição dos casos de uso e o processo de descoberta é 

inerentemente iterativo e incremental. Nesta direção, é importante 

ressaltar que todos os alunos utilizaram os diagramas de casos de 

uso em formato xmi gerados pela ferramenta JGOOSE, sendo que 

a maioria alterou estes diagramas de forma manual usando a 
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ferramenta StarUML, a qual foi utilizada para importar os 

diagramas gerados. Assim, novos casos de uso foram descobertos 

a partir da base gerada. Entretanto, após estas mudanças, os 

modelos organizacionais passaram a não ser mais consistentes 

com a versão final modificada dos casos de uso do sistema. Uma 

das alternativas seria que a ferramenta JGOOSE permitisse fazer o 

caminho inverso, atualizando os modelos organizacionais a partir 

dos casos de uso gerados. Infelizmente, isto ainda não é suportado 

pela ferramenta. 

Q1d - Os cenários principal e secundário dos casos de uso 
gerados automaticamente pela ferramenta são úteis, fazem 
sentido? Eles precisam ser modificados/complementados? 
Justifique sua resposta. 

Síntese das respostas obtidas: do total de 13 equipes, 4 (31%) 

responderam que a geração textual não era útil pois a ferramenta 

só gerou o template ou informações parciais. Neste contexto, 

verificou-se que a ferramenta de fato apresentava um bug e que 

não mapeava determinados subelementos para passos nos 

cenários. Isto ocorria quando ligações do tipo meio-fim eram 

definidas já em um primeiro nível de detalhamento da tarefa que 

satisfazia uma dependência externa. Este é um aspecto importante 

que está sendo corrigido na ferramenta. Já para as demais 9 (69%) 

equipes, os cenários gerados foram úteis e inconsistências nesses 

cenários foram atribuídas a problemas na descrição dos modelos 

SR. Contudo todas as equipes apontaram a necessidade de 

modificar e complementar as descrições textuais para representar 

todos os detalhes necessários conforme exigido para casos de uso 

[2].  

Lições aprendidas: O objetivo da pergunta era averiguar se a 

geração automática de descrições textuais de casos de uso era útil 

e se, com base no conhecimento prévio sobre a técnica de casos 

de uso, modificações/complementações eram necessárias. Nesse 

sentido, a maioria das equipes apontou aspectos positivos 

associados a descrição obtida bem como mostrou um nível de 

conhecimento razoável que permitiu-lhes afirmar a necessidade de 

melhorar as descrições dos casos de uso observando a 

implementação futura dos mesmos. Cabe ressaltar que após o uso 

da ferramenta, o docente da disciplina reforçou a necessidade de 

melhorar as descrições textuais dos casos de uso que deveriam 

integrar o documento de requisitos final. 

Q1e - O fato de poder modificar e salvar as descrições textuais 
dos casos de uso facilita o teu trabalho ? Como? 

Síntese das respostas obtidas: Todas as 13 equipes que 

responderam o questionário afirmaram que esta funcionalidade da 

ferramenta facilita o trabalho do engenheiro de requisitos. Entre 

as vantagens apontadas estão a padronização já permitida pelo 

template textual gerado pela ferramenta, a possibilidade de utilizar 

o arquivo gerado em outros editores de texto e a diminuição de 

tempo para criar e editar os casos de uso. Por outro lado, os 

alunos também expressaram a necessidade de agrupar 

manualmente todas as descrições textuais geradas pela ferramenta, 

já que a mesma permite apenas gerar um arquivo .doc para cada 

descrição textual de um caso de uso e ressaltaram a inconsistência 

propagada para as descrições textuais caso os modelos em i* 

estivessem inconsistentes. Também apontaram a necessidade 

inevitável de fazer alterações nas descrições textuais de forma a 

descrever adequadamente os casos de uso seguindo o template 

proposto.  

 Lições aprendidas: O objetivo da pergunta era obter junto aos 

alunos a sua percepção quanto a essa funcionalidade apresentada 

pela ferramenta. Neste sentido, verificou-se que todos 

visualizaram as vantagens dessa funcionalidade, mas também 

ficou evidente a necessidade de melhorar a ferramenta, 

adicionando, por exemplo, um editor de textos mais completo. 

Também os acadêmicos verificaram que as descrições textuais 

geradas nem sempre correspondiam a todos os passos no cenário 

principal, bem como a todas as extensões (erros e alternativas) 

que deveriam ser considerados nos casos de uso. Isso promoveu a 

reflexão nos alunos sobre as correções necessárias nas tarefas e 

metas expressas nos modelos organizacionais bem como na 

necessidade de aprofundar e melhorar a descrição textual em um 

nível adequado para casos de uso. Contudo, a proposta do uso da 

ferramenta JGOOSE é criar uma base essencial de atividades nos 

cenários principal e secundário e evoluir desta base para uma 

descrição textual completa dos casos de uso. Este é um trabalho 

de análise imprescindível. 

Q1f - O fato de poder exportar o diagrama de casos de uso 
para o formato .xmi facilita o teu trabalho de analista ? Por 
quê? 

Síntese das respostas obtidas: 12 (92%) equipes responderam 

positivamente esta questão argumentando que esta funcionalidade 

possibilita diminuir o tempo de construção dos diagramas de 

casos de uso bem como a utilização em outras ferramentas de 

apoio a modelagem orientada a objetos. Estas equipes utilizaram a 

ferramenta opensouce StarUml para importar os arquivos gerados 

pela ferramenta JGOOSE. Uma das equipes não soube responder 

a pergunta. 

Lições aprendidas: O objetivo da pergunta era obter junto aos 

alunos a percepção quanto a possibilidade de importar os 

diagramas gerados e possibilidade de evoluir no projeto da 

disciplina usando outras ferramentas de modelagem orientada a 

objetos. Assim, a maioria dos mesmos apontou como favorável 

essa importação reforçando a ideia de tornar mais ágil o processo 

de desenvolvimento e aproveitar o trabalho de fases anteriores ao 

longo do processo. Na visão dos alunos a maior vantagem está em 

construir modelos organizacionais e utilizar estes modelos para 

gerar automaticamente casos de uso passíveis de serem utilizados 

em outras ferramentas da engenharia de software. 

Q2 - Em sua opinião, quais são as vantagens/desvantagens em 
derivar casos de uso neste momento e desta forma no processo 
de desenvolvimento de software? 

Síntese das respostas obtidas: Todas as 13 equipes apontaram que 

a principal vantagem percebida no processo é que o trabalho 

necessário para gerar os modelos organizacionais é compensado 

pela redução de tempo na geração automática dos casos de uso, 

mesmo com a necessidade de complementar/melhorar as 

descrições geradas. Contudo, três equipes manifestaram a 

preocupação em dedicar mais tempo para a construção dos 

modelos organizacionais para gerar casos de uso mais completos.  

Lições aprendidas: O objetivo da pergunta era coletar as 

percepções dos alunos quanto ao uso da ferramenta e por 

consequência do processo adotado pela mesma. Pelas respostas 

obtidas foi possível perceber uma boa aceitação do uso da 

ferramenta e processo. Entretanto, é difícil estimar se as respostas 

seriam as mesmas em um novo projeto aplicando o questionário 

antes de iniciar a construção dos modelos organizacionais em i*.   

Q3 - Quais são os problemas, sugestões de melhoria que você 
apontaria em relação a ferramenta JGOOSE ?  
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Síntese das respostas obtidas: Todas as 13 equipes apontaram 

melhorias necessárias na ferramenta. Entre as melhorias sugeridas 

estão: melhoria da interface deixando-a mais intuitiva, organizar 

os casos de uso por ator, permitir editar e modificar os diagramas 

de casos de uso gerados dentro da própria ferramenta, 

disponibilizar mais conteúdo de ajuda nas ações da ferramenta, 

corrigir os erros apontados na questão 1d, permitir salvar tantos os 

diagramas gerados quanto as descrições textuais em um único 

arquivo, entre outros. 

Lições aprendidas: Foi possível perceber claramente que a 

maioria das melhorias sugeridas pelos alunos são pertinentes e 

devem ser incluídas em uma próxima versão da ferramenta  

5. Considerações Finais e Trabalhos Futuros 
Neste trabalho foram apresentadas algumas lições aprendidas 

fruto da experiência vivenciada pelos alunos e docente da 

disciplina de processo em engenharia de software II no contexto 

do uso da ferramenta JGOOSE [9]. A lição mais importante neste 

contexto recai na necessidade de estimular nos alunos a busca do 

conhecimento utilizando meios que facilitem este processo.  

Técnicas e ferramentas devem ser experimentadas e o docente 

deve ter claro quais são as contribuições do uso das mesmas na 

formação dos alunos. Especificamente em relação à ferramenta 

abordada neste artigo, verifica-se que a mesma permitiu apoiar o 

processo de geração de casos de uso em UML a partir de modelos 

em i*. Com base nas respostas obtidas sobre o questionário 

aplicado, pode-se perceber que os alunos sentiram-se motivados 

quando perceberam que um artefato resultante do trabalho de uma 

fase do processo de software, pode ser aproveitado para evoluir 

para outras etapas do processo. Também nota-se que os resultados 

gerados pela ferramenta foram considerados úteis pela maioria 

dos alunos.   

Por outro lado, também ficou evidente pelas respostas dos alunos, 

que a qualidade dos casos de uso gerados depende fortemente da 

completude e consistência dos modelos organizacionais 

construídos. Contudo, construir modelos i* de qualidade depende 

diretamente da experiência dos engenheiros de requisitos neste 

tipo de modelagem. Neste aspecto, cabe destacar que antes de 

realizar o estudo foram gastas 4h/a para explicar o framework i* e 

4h/a para casos de uso UML. Este tempo foi restrito por ser 

necessário cobrir outros conteúdos na disciplina.  

Outro aspecto relevante está relacionado ao tempo dedicado à 

atividade. Não podemos aferir que se aumentássemos as horas do 

estudo além das 8h/a gastas, a avaliação da ferramenta seria 

melhor ou pior. Apesar de todas as equipes terem conseguido 

terminar as atividades no tempo previsto, talvez um tempo maior 

permitisse obter avaliações e resultados melhores e mais 

detalhados. 

Como trabalhos futuros pretende-se estender o estudo a outras 

turmas do curso de Ciência da Computação como também 

melhorar o questionário utilizado. Também pretende-se estender 

os estudos para equipes mais experientes na construção de 

modelos i* para então comparar com os resultados obtidos por 

equipes menos experientes. Para esses futuros estudos, gastar-se-

ia mais horas no entendimento e uso do framework i*.  

É importante salientar que a ferramenta JGOOSE vem sofrendo 

melhorias e que uma nova versão diferente da utilizada no estudo 

relatado neste artigo está disponível em [9]. Entretanto, a essência 

da ferramenta não foi alterada e as melhorias realizadas na nova 

versão serão consideradas em outras avaliações. 
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ABSTRACT 

Serious Games (SGs) development is a topic of interest from the 

scientific community, particularly in Education area, due to the 

fact that SGs aim at educational purposes through a motivating 

and fun medium. To deal with content aspects, domain experts 

(content providers) have to participate in the design/development 

of SGs. However, it is unclear "whether" this principle is being 

held and neither "how". This paper presents a Systematic 

Literature Mapping (SLM) to identify how SGs have being 

developed in the context of Informatics in Education in Brazil. 

The search has been done on national journals and events of the 

education and games areas over the past decade analyzing 1,131 

articles that narrowed down to 33 distinct SGs after careful 

filtering. The data show that the number of SGs in this area is 

increasing over the years, that they are almost exclusively aimed 

at Higher Education and mainly to the subject of Software 

Engineering. However, SGs have been developed by a small 

number of authors (which suggests that developers are also 

content providers) without use of methodologies nor help from 

high-level authoring tools. The SLM suggests that to spread and 

diversify the development of SGs, the participation of content 

providers must be guaranteed and facilitated and, to achieve that, 

authoring tools can play a very important role.   

RESUMO 
O desenvolvimento de Jogos Sérios (JSs) é um tema em ascensão 

na comunidade científica, em especial na área da Educação, por 

visar propósitos educativos e fazer uso de um recurso lúdico 

motivador. Para lidar com os aspectos de conteúdo, especialistas 

do domínio (conteudista) devem participar do 

projeto/desenvolvimento dos JSs. Entretanto, não está claro "se" 

este princípio está sendo seguido e nem "como" os JSs vêm sendo 

desenvolvidos. Este artigo apresenta um Mapeamento Sistemático 

da Literatura (MSL) para identificar como estão sendo 

desenvolvidos os JSs na área de educação em informática no 

Brasil. A busca foi feita em periódicos e eventos nacionais nas 

áreas de Educação e Jogos nos últimos dez anos analisando 1.131 

artigos que resultaram em 33 JSs distintos após filtragem 

criteriosa. Os dados mostram que o número de JSs vem 

aumentando nos últimos anos, que estes visam quase 

exclusivamente o Ensino Superior e principalmente a temática de 

Engenharia de Software, mas desenvolvidos por um número 

reduzido de autores – o que sugere que os desenvolvedores são os 

próprios conteudistas -, sem ajuda de metodologias nem 

ferramentas de alto nível. O MSL sugere que para difundir e 

diversificar o desenvolvimento de JSs o envolvimento de 

conteudistas deve ser garantido e facilitado e, para tal, ferramentas 

de autoria podem ter um papel importante neste processo. 

 
Categories and Subject Descriptors 

K.8.0 [Personal Computing]: General – games.  

General Terms 

Design, Human Factors, Languages.  

Keywords 

Jogos Sérios, Informática, Educação, Mapeamento Sistemático, 

Ferramentas de Autoria.  

1. INTRODUÇÃO 
A Educação, assim como outras áreas, se beneficia da evolução da 

tecnologia e uma abordagem promissora é o emprego de jogos em 

atividades de ensino-aprendizagem. Os Jogos Sérios (JSs), são 

jogos em que a educação é o objetivo principal e se utilizam da 

diversão e do envolvimento dos jogadores, usando o meio 

artístico dos jogos para alcançar um objetivo específico quer seja 

entregar uma mensagem, ensinar uma lição, ou prover uma 

experiência [1]. 

Os JSs são caracterizados como jogos que não tem o 

entretenimento, prazer ou diversão como seus objetivos principais 

[2] sendo capazes de fornecer experiências significativamente 

diferentes para o jogador [3]. 

No contexto educacional, a interação dos alunos com o universo 

dos jogos ocorre cada vez mais cedo e os JS têm sido utilizados de 

forma crescente, explorando atividades lúdicas que possuem 

objetivos pedagógicos específicos com a finalidade de 

desenvolver o raciocínio e o aprendizado [4]. 

Embora os benefícios provenientes do uso dos JSs na Educação 

sejam comprovados em alguns nichos [5, 6; 7], seu 

desenvolvimento é uma atividade complexa e que exige 

conhecimento técnico em diversas áreas, pois eles compartilham 

as mesmas peculiaridades de projeto e questões de 

desenvolvimento dos jogos convencionais [8] e as tecnologias que 
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estão à disposição dos desenvolvedores de JS que podem ser 

usadas para reduzir o tempo e a complexidade do 

desenvolvimento são altamente especializadas [9; 10]. A 

complexidade do efeito ou processo simulado no JSs é outro fator 

que aumenta a complexidade [8], ocasionando, em certos casos, a 

formação de equipes multidisciplinares no processo de 

desenvolvimento de um JS. 

O desenvolvimento de JSs necessita de envolvimento da pessoa 

que deseja alcançar o objetivo específico e que deve ser um 

especialista na área do domínio em que o jogo será o meio. 

Denominado conteudista, este profissional pode ser um 

fisioterapeuta no caso de um jogo para reabilitação ou um 

educador no caso de ensino de algum tópico curricular, e deve 

estar integrado à equipe, a qual deve dispor de ferramentas e 

metodologias para guiar o processo de desenvolvimento. A 

participação do conteudista no desenvolvimento de JSs é 

necessária deste a concepção do jogo para garantir que os 

objetivos específicos sejam contemplados e que os processos ou 

efeitos sejam simulados corretamente garantindo, assim, a plena 

aderência do JS ao seu contexto de aplicação. 

Como não existe metodologia nem tecnologia amplamente aceitas 

para o desenvolvimento de JSs [11], não está claro se e como os 

JSs estão se utilizando dos conteudistas no 

projeto/desenvolvimento. Da mesma forma, quais ferramentas dão 

suporte ao desenvolvimento de JSs também precisam ser 

evidenciadas. Portanto, este artigo realiza um Mapeamento 

Sistemático da Literatura com o objetivo de evidenciar a seguinte 

pergunta de pesquisa: 

Como estão sendo desenvolvidos os Jogos Sérios 

no contexto das disciplinas de Informática no 

Brasil? 

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta 

os trabalhos relacionados; a seção 3 discute conceitos 

relacionados ao tema do artigo; a seção 4 discute conceitos de 

pesquisa bibliográfica; a seção 5 apresenta a metodologia que foi 

aplicada neste estudo; a seção 6 apresenta a discussão dos 

resultados e as considerações finais são apresentadas na seção 7.  

2. METODOLOGIA 
 O objetivo deste Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) é 

buscar artigos que proponham, avaliem ou descrevam o processo 

de desenvolvimento de JSs para uso no ensino de informática. 

A coleta de dados para este MSL visou identificar nos jogos 

encontrados, dentre outros aspectos, se existia a participação de 

um conteudista no processo de desenvolvimento, característica 

esta que tem forte influência no aspect pedagógico de um JS [2]. 

Outros dados para coleta são a distribuição dos jogos por ano para 

verificar o crescimento na área; gênero, discplina e nível de 

ensino dos jogos para identificar nichos à serem explorados; e o 

tipo de tecnologia empregada no desenvolvimento, para 

estabelecer como estes jogos têm sido desenvolvidos. 

2.1 Estratégia de busca 
Para realizar a busca foram selecionadas palavras-chave que 

delimitam o escopo de pesquisa, na língua Portuguesa e Inglesa. 

Conforme afirmam [12], muitas das publicações sobre JS são 

classificados apenas como jogos. Assim, para evitar a restrição e 

excluir jogos que não se autodenominam JS, mas o são, a string 

de pesquisa abaixo foi definida: 

“jogo*” OR “game*” 

Deve-se ressaltar que muitos dos veículos onde foram feitas as 

buscas, a palavra “jogo” não era considerada contida na palavra 

“jogos” e portanto, o uso do “*” se mostrou mandatório para 

poder obter ambas as opções. Não foram definidas 

especificidades, pois os termos de busca escolhidos são 

abrangentes e a aderência dos artigos ao escopo desta pesquisa é 

definida pelos critérios de inclusão e exclusão, explicitados na 

próxima seção. 

A partir da definição da string de busca, foram definidos o 

período de publicação dos artigos e os locais de pesquisa. A busca 

considerou somente artigos completos publicados nos anos de 

2004 a 2013 nos seguintes eventos e periódicos selecionados: 

Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE), Journal of 

Brazilian Computer Society (JCBS), Revista Brasileira de 

Computação Aplicada (RBCA), Revista Novas Tecnologias na 

Educação (RENOTE), Revista de Informática Teórica e Aplicada 

(RITA), Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), 

Workshop do Congresso Brasileiro de Informática na Educação 

(WCBIE), Workshop de Informática na Escola (WIE), Workshop 

sobre Educação em Computação (WEI) e Simpósio Brasileiro de 

Games e Entretenimento Digital (SBGames). Os veículos JCBS, 

RITA e RBCA foram selecionados por conter publicações 

relacionadas à área de Computação em geral e os veículos RBIE, 

RENOTE, SBIE, WCBIE, WIE e WEI foram escolhidos por 

remeterem a publicações na área de informática na educação, 

sendo que alguns veículos possuem trilhas específicas nas áreas 

de jogos, como SBIE e WEI. 

O SBGames foi selecionado por representar um evento específico 

da área de jogos com aplicações em diversas áreas onde foram 

considerados os anais das quatro trilhas: Computação, Arte e 

Design, Cultura e Indústria. 

Convém ressaltar que os eventos WEI e SBGames não possuem 

um mecanismo que permita a pesquisa por string de busca, sendo 

necessária a realização de uma busca manual, ou seja, a seleção 

dos trabalhos foi realizada através da leitura e análise de todos os 

resumos dos trabalhos publicados nos anais destes eventos. Outro 

fator que merece destaque é que, com a realização da maioria dos 

eventos relacionados à área de computação no segundo semestre, 

os resultados referentes ao ano 2013 podem apresentar resultados 

parciais. 

2.2 Critérios de inclusão e exclusão 
Os artigos foram selecionados com base na análise dos títulos, 

resumos e palavras-chave para identificar se atendem ao critério 

de inclusão. O critério de exclusão foi aplicado após a análise de 

todo o conteúdo do artigo. Os critérios de inclusão (CI) e exclusão 

(CE) adotados para selecionar apenas os artigos que atendem ao 

escopo desta pesquisa foram: 

CI-1: Incluir artigos relacionados a o processo de 

desenvolvimento um jogo digital sério (propõem, 

avaliam ou descrevem) para ser usado em atividades de 

educação em informática. 

CE-1: Eliminar jogos comerciais adaptados para o 

ensino, jogos não digitais e ludificação (gamification). 

CE-2: Agrupar os artigos por jogo. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

561

A busca pelos artigos foi realizada em fevereiro de 2014 e 

resultou na identificação de 1.131 artigos. Com a leitura e análise 

dos resumos destes artigos, foi realizada a aplicação do critério de 

inclusão CI-1 que resultou em um total de 41 artigos 

selecionados. 

A Tabela 1 mostra os veículos pesquisados em ordem alfabética 

com os respectivos números de artigos encontrados e os números 

de artigos que atenderam aos CI-1 e CE-1. Com a lista de artigos 

que abordam JSs no contexto educacional procedeu-se com a 

aplicação do critério de exclusão CE-1 que reduziu o número de 

artigos para 38. Observa-se, na Tabela 1, que o SBGames 

retornou o maior número de jogos, mas que apenas uma pequena 

fração destes são JSs voltados para o ensino de Informática ao 

passo que uma maior parcela de jogos publicados no SBIE atende 

estes critérios. 

 

Tabela 1. Publicações encontradas no MSL 

Evento/Periódico Tipo de 
Busca 

Artigos 
Encontrados 

CI-
1 

CE-
1 

JCBS Automática 31 0 0 

RBCA Automática 5 1 1 

RBIE Automática 13 0 0 

RENOTE Automática 111 4 4 

RITA Automática 13 0 0 

SBGames Manual 638 5 5 

SBIE Automática 103 18 17 

WCBIE Automática 29 2 2 

WEI Manual 151 10 8 

WIE Automática 37 1 1 

Total 1131 41 38 

 

A partir da lista de artigos obtidos com a aplicação do critério de 

exclusão CE-1, os artigos foram agrupados de acordo com o jogo, 

sendo que o ano é dado pela primeira publicação encontrada e, as 

demais publicações complementam a coleta de dados deste MSL. 

Desta forma, a aplicação do critério de exclusão CE-2 resultou em 

um total de 33 JSs. A relação de JSs resultantes pode ser 

verificada através da página web DropBox, onde está disponível 

integralmente no link 

https://www.dropbox.com/sh/y6ttxc8g2tbo767/AADk0bpSlUOa3

oavXwVonaZea?dl=0. 

2.3 Análise preliminar 
A análise preliminar das publicações demonstra uma tendência no 

aumento do número de artigos sobre JS relacionados à Educação 

em Informática, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Distribuição dos jogos por ano 

 

Conforme observa-se na Figura 2, o evento SBIE teve a maior 

cobertura de JSs, totalizando 45,45% dos jogos e, apesar do 

evento SBGames ter o maior número de artigos publicados (ver 

Tabela 1), o número de JSs relacionados à Educação em 

Informática foi baixo (12,12% do total de jogos). 

 

Figura 2 - Distribuição dos jogos por ano e veículo 

Nesta pesquisa, poucos JSs se autodenominaram “Jogo Sério”. O 

termo foi usado em cinco jogos (15,2%), sendo que os termos 

“jogo”, “jogo educativo” e “jogo educacional” foram usados, 

respectivamente, por onze (33,3%), quatorze (42,4%) e três 

(9,1%) vezes, confirmando a afirmação encontrada em [12]. 

2.4 Coleta de dados 
A partir da lista de JS relacionados às disciplinas de Informática, 

foram coletados dados que representam as características 

necessárias para atender aos propósitos desta pesquisa. O primeiro 

dado coletado representa o Nível de Educação, onde o JS 

proposto é usado, cuja distribuição está ilustrada na Figura 3. 

O nível superior está evidenciado como o principal foco de JSs 

para ensino de Informática, pois foram encontrados 30 jogos 

modelados para este nível de educação, o que representa 90,9% de 

todos os jogos encontrados. Para os outros níveis, encontrou-se 2 

jogos para o nível médio (6,1%) e e apenas 1 jogo para o nível 

fundamental (3%). 

Quanto às disciplinas, os dados coletados mostram que a 

Engenharia de Software é a que possui maior número com treze 

JSs (39,4%), seguido de Programação, com cinco JSs (15,2%), 

Algoritmos com quatro (12,1%), Gerenciamento de Projetos com 

quatro (12,1%), Estrutura de dados com dois (6,1%), Modelagem 

de Dados, com um (3%), Organização e Gerenciamento de 

Arquivos, com um (3%), Teoria da Computação, com um (3%), 

Linguagens Formais e Autômatos com um (3%) e Fundamentos 

da computação (3%). 
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Figura 3. Distribuição dos jogos por Nível de Educação 

Quanto ao uso de metodologias de desenvolvimento na produção 

dos JS, 30 jogos (90,9%) não mencionaram o uso de 

metodologias e três (9,1%) relataram usar alguma metodologia no 

processo de desenvolvimento do JS, como ADDIE [13]; Processo 

simplificado de desenvolvimento de jogos educacionais [14] e 

INTERA [15, 16]. 

No que tange as tecnologias de desenvolvimento, este trabalho 

buscou identificar quais as tecnologias que estão sendo usadas na 

construção de JS, conforme Figura 4. 

 

Figura 4. Distribuição de Tecnologias utilizadas nos JSs 

A coleta de dados revelou que 6 jogos (18,2%) foram construídos 

usando engines de desenvolvimento, enquanto um (3%) foi 

desenvolvido com a FA hot potatoes, dez (30,3%) com LPs e 

dezesseis (48,5%) não mencionaram a tecnologia usada. 

A participação do conteudista, responsável por prover o 

conhecimento da área de atuação do jogo, foi mapeada pela 

pesquisa. A coleta revelou que em treze jogos (39,4%) os 

desenvolvedores foram responsáveis pelo conteúdo sério do jogo, 

enquanto que em um jogo (3,0%) o responsável esteve integrado à 

equipe de desenvolvimento e nos dezenove jogos restantes 

(57,6%) o conteudista não fora mencionado. 

O último dado coletado foi o gênero de jogo, que revelou que o 

gênero Simulação possui o maior número de jogos (dez, 30,3%). 

Os demais gêneros adotados foram Quebra-cabeça (sete, 21,2%), 

Estratégia (dois, 6,1%), Aventura (dois, 6,1%) e Tabuleiro (um, 

3%). Nove jogos (27,3%) não tiveram o gênero descrito pelos 

autores. 

3. DISCUSSÃO 
No contexto de desenvolvimento dos jogos, os dados evidenciam 

que o número de publicações tem aumentado no decorrer do 

tempo. Entretanto, este processo não vem normalmente 

acompanhado de uma metodologia e emprega tecnologias, como 

linguagens de programação (LP) e engines específicos para a 

criação de jogos.  

Considerando a baixa discriminação do envolvimento de 

conteudistas e a alta percentagem de uso de LPs como recurso de 

desenvolvimento, pode-se inferir que o desenvolvimento de jogos 

para o ensino em Informática tem sido feito pelos próprios 

autores, acumulando os papéis de conteudistas e programadores. 

Como muitas vezes os autores já estão inseridos em equipes de 

desenvolvimento, ou sabem como desenvolver softwares, faz 

sentido a maior utilização de LPs dado que estas ferramentas são 

de uso comum entre profissionais da área de Informática. 

A utilização de Ferramentas de Autoria (FA) reduz o tempo de 

desenvolvimento de JSs em cerca de 82% [17], e gera de forma 

automática 100% do código do jogo [18]. O aumento da 

produtividade provida pela FA é decorrente da existência de 

funcionalidades específicas para o desenvolvimento de jogos, 

onde os usuários podem inserir o conteúdo do jogo sem a 

necessidade de conhecer sobre aspectos técnicos sobre o 

desenvolvimento de jogos digitais. Assim sendo, acredita-se que 

mesmo os profissionais de Informática que desenvolvem JSs 

através de LPs se beneficiariam do uso de FAs em virtude da 

facilidade de uso destas ferramentas que é alcançada por meio de 

um conjunto de funcionalidades específicas para o 

desenvolvimento de JSs. 

Apesar da grande quantidade de JSs feitos para ensinar sobre a 

disciplina de ES, pouco se observou acerca da aplicação desta 

disciplina na criação dos jogos. Com a designação dos autores em 

serem conteudistas e desenvolvedores, esperava-se que houvesse 

certo foco na descrição da utilização de conceitos de ES durante a 

criação dos jogos, como a menção às metodologias, métodos e 

técnicas adotadas no processo de desenvolvimento. 

A predominância de jogos para Ensino Superior demonstra que o 

público dos Nativos Digitais [19] não tem sido alvo principal dos 

esforços de JSs para ensino de Informática. Por ser um grupo 

jovem já familiarizado com tecnologia e jogos digitais, este 

público poderia se beneficiar desde cedo com mais iniciativas 

educacionais que os motivassem à ingressar em uma carreira 

profissional ou acadêmica na área de Ciência da Computação. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo apresentou um Mapeamento Sistemático de Literatura 

que buscou identificar como os Jogos Sérios relacionados às 

disciplinas de Informática estão sendo desenvolvidos. A questão 

de pesquisa levantada permitiu localizar 1.131 artigos, que foram 

analisados e resultaram em 33 Jogos Sérios sendo que o SBIE se 

mostrou o veículo de publicação com maior relação ao Ensino de 

Informática, seguido pelo WEI. 

Os dados levantados sugerem um crescimento no número de 

desenvolvimento de JSs, mas concentrado em poucas disciplinas 

da área de Informática, não sendo frequente o uso de 

metodologias de desenvolvimento de software e usando 

tecnologias de alta complexidade (como Linguagens de 

Programação) onde os conteudistas tem sido os próprios 

desenvolvedores. Esta situação restringe o acesso ao universo de 

jogos digitais aos conteudistas que não possuem conhecimento 

específico na área de jogos e indicam que a oferta de Ferramentas 

de Autoria pode facilitar o desenvolvimento de JSs e disseminar 

este recurso para outras áreas/disciplinas. 
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Como trabalhos futuros sugere-se a realização de um estudo mais 

amplo, que possa mapear estes indicadores em outras áreas de 

aplicação e disciplinas para descrever o processo de 

desenvolvimento e avaliação do uso de JS como forma de 

identificar se a realidade descrita neste trabalho se repete em 

outras áreas. 
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ABSTRACT 
In this paper proposed to develop a MOOC using video of 

lectures. Therefore, initially is made of a study of concepts and 

especially the type xMOOC suitable for this proposal. Based on 

the structure proposed by [4] has been building xMOOCs using 

videos of lectures III Jornada Information Management – 

SUGESTÂO. 

 

RESUMO 
Neste artigo propõem-se desenvolver um MOOC utilizando vídeo 

palestras. Para tanto, inicialmente faz-se um estudo de conceitos e 

principalmente do tipo xMOOC adequado a essa proposta. Com 

base na estrutura proposta por [4] tem-se construção do xMOOCs 

utilizando vídeos palestras da III Jornada de Gestão da 

Informação – SUGESTÃO. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

H.3.4 Web 2.0 

Termos Gerais 
Management, Performance, Design, Standardization. 

Palavras Chaves 
Massive Open Online Course, xMOOC, vídeo palestras 

1. INTRODUÇÃO 
A sociabilização do conhecimento e a flexibilidade do EaD se 

combinam em uma conceito que vem se popularizando nos 

últimos anos, o Massive Open Online Course (MOOC). 

Universidades renomadas ao redor do planeta têm oferecido 

cursos do tipo MOOC em variados temas, chegando a casos a ser 

passiveis de certificação. 

[4] relata que MOOCs utilizam-se de vídeo-aulas, textos e demais 

recursos interativos como forma de distribuição do conteúdo do 

curso. As plataformas de MOOCs que possuem parcerias com 

Universidades de grande porte e dispõe de um variado número de 

cursos utilizam-se primordialmente de vídeo aulas. 

Desse modo, os MOOCs surgem como resposta ao problema que 

essa pesquisa responder. A Universidade promove diversos 

eventos acadêmicos com palestras durante o período letivo. 

Gratuitas ou não as palestras usualmente são filmadas pela 

organização do evento, e os registros na maioria das vezes acabam 

não sendo divulgado. 

Com o objetivo de compartilhar esse material, esse artigo visa 

propor um MOOC utilizando vídeo palestras. Para tanto, 

inicialmente faz-se um estudo de conceitos e principalmente do 

tipo xMOOC adequado a essa proposta.  

2. ABORDAGEM DO MOOC NA 
UNIVERSIDADE 

Os Massive Open Online Courses (MOOCs) surgiram no cenário 

de fomentar a autoaprendizagem e praticar a democratização do 

conhecimento como novo tipo de produto de informação em meio 

eletrônico voltado à educação. Os MOOCs ganharam destaque 

quando universidades como o Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Universidade de Harvard e a Universidade de 

Stanford começaram a lançar suas iniciativas na área [2]. 

[5] indica que o conceito de MOOC surgiu em 2008, sendo 

cunhado originalmente George Siemens e Stephen Downes. Pela 

principal característica em ser massivo, o autor aponta que se isso 

refere-se primordialmente ao número de alunos em cada curso, 

que podem chegar a possuir milhares de alunos engajados 

simultaneamente. 

Para [5] os MOOCs se encontram no quarto estágio dos processos 

evolutivos da educação online. Esse estágio e os predecessores 

são visualizados no quadro 1. 
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Quadro 1. Estágios dos processos evolutivos da educação 
online 

Estági
o 

Ano Situação 

1 1980 e 

começo 

da 

década 

de 

1990 

O Professor disponibiliza anotações e 

apresentações em um repositório ou em 

disco compartilhado em um servidor. O 

Ambiente online se resume a uma área de 

distribuição de arquivos, sendo acessado 

pelos alunos registrados e com acesso a 

rede em que o espaço de distribuição está 

disponível.  

 

2 Anos 

1990 

Nesse estágio o professor utiliza-se de 

AVAs ou sistemas de gerenciamento de 

aprendizagem (do inglês learning 

management system – LMS). No estágio 2 

o foco ainda reside nas aulas, 

apresentações e anotações do professor, 

entretanto algumas ferramentas como 

chats, wikis e fóruns de discussão 

começam a ser introduzidas no curso. 

Apenas estudantes registrados acessam o 

curso, geralmente via web. 

3 Anos 

1990 e 

2000 

Os sistemas de gerenciamento de 

aprendizagem continuam como ambientes 

de ensino centralizados, mas ocorrem 

mudanças relativas relacionadas as 

ferramentas utilizadas nos mesmos. As 

ferramentas de interação e comunicação 

entre alunos e professores ganham 

destaque, impactando no decorrer do 

curso, surgem portfólios eletrônicos, e os 

sistemas de gerenciamento de 

aprendizagem passam a disponibilizar 

mais ferramentas de web 2.0. Com o 

aumento do espaço para as ferramentas de 

interação, o espaço destinado para o 

conteúdo acaba por ser reduzido. 

8 A partir 

de 

2008 

Nesse estágio reside o MOOC, sendo ele 

descentralizado e em rede (lembrando os 

conceitos de web semântica visados pela 

web 3.0). O sistema de gerenciamento da 

aprendizagem se torna apenas mais um nó 

da rede, tendo suas atividades reduzidas 

para primordialmente para registro dos 

alunos e hospedagem de fóruns de 

discussões. Partes das atividades se 

desenvolvem fora dos sistemas de 

aprendizagem, nos outros nós da rede, 

como em blogs e sites pessoais, perfis em 

redes sociais, portfolios eletrônicos e sites 

de hospedagens de vídeos (como 

YouTube® e Vimeo®). Os alunos 

disseminam suas informações, sendo esse 

processo frequentemente automático, 

utilizando-se tags ou sistemas de Feed. Os 

instrutores do curso fornecem apenas 

materiais de estimulo à aprendizagem, 

sendo o conteúdo em si gerado pelos 

Estági
o 

Ano Situação 

próprios alunos. 

Fonte: adaptado de [5]. 

3. USO DE VÍDEOS PARA MOOCs 
Dentro de um MOOC há também o conteúdo produzido e 

compartilhado pelos alunos, como imagens, vídeos ou áudios 

pertinentes ao tema, que são compartilhados através de 

ferramentas como blogs e fóruns [6]. 

Além dos conteúdos segundo [3] os educadores têm diferentes 

conceitos e crenças sobre o ensino e a aprendizagem; nesse 

sentido a forma como o MOOC deve ser entregue e ensinado 

tende a ser muito diferente. Atualmente, existem dois tipos 

principais de MOOCs: xMOOCs e cMOOCs. 

Os cMOOCs enfatizam a criação, criatividade, autonomia e 

aprendizagem em rede. Esse modelo segue os princípios dos 

MOOCs originais, surgidos em 2008, sendo introduzidos por 

professores como Alec Couros, Dave Cormier, Stephen Downes, 

etc. [8] 

[2] complementa que os cMOOCs utilizam espaços de 

aprendizagem, ferramentas e tecnologias, sendo muitas vezes 

utilizadas a partir de sugestão dos estudantes, assim sendo esse 

modelo de MOOOc segue uma abordagem exploratória de 

desenvolvimento de criatividade e construção do conhecimento 

coletiva, utilizando-se da tríade tentativa-erro-reflexão. 

Já os xMOOCs se refere aos cursos oferecidos com o apoio de 

instituições de ensino de grande porte, como MIT, Stanford e 

Harvard em plataformas como Coursera e edX. Esse tipo de 

MOOC é voltado para a duplicação de conhecimento [8]. 

Os xMOOCs apresentam uma estrutura hierarquizada, limitando o 

caráter autoral do aluno em rede, uma vez que possui uma 

organização mais rígida, com maior ênfase no conteúdo e no 

ambiente de interface entre os alunos do curso. MOOCs que 

seguem esse modelo reproduzem o modelo de aulas expositivas e 

a qualidade do material disponibilizado é elevado em relação ao 

outro modelo [2]. Na Figura 3 são apresentadas as características 

de cada modelo de MOOC. 

Figura 3: cMOOCs e xMOOCs 

 

FONTE: adaptado de [7]. 
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4. ESTRUTURA DO MOOC 
A estrutura do MOOC depende do tipo a ser definido. Para o 

cMOOC tem-se uma estrutura mais flexível devido a 

possibilidades de ferramentas a serem implementadas para a 

colaboração. Já o tipo xMOOC pressupõem uma estrutura mais 

padronizada e comum. 

[4] propõe uma estrutura para o desenvolvimento de um MOOC. 

Essa estrutura consideraria um fluxo comum para o curso e a 

integração das tecnologias de e-learning. (vide figura 2). 

 

Figura 2. Etapas para estrutura de MOOC 

 
 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
A Pesquisa baseia-se na experiência de construção de um MOOC, 

tendo a natureza dos dados levantados exploratória e abordagem 

qualitativa. Para a execução das etapas de pesquisa os dados e 

informações utilizados para a construção do MOOC também serão 

tratados da maneira qualitativa. 

A construção do xMOOCs, tipo escolhido para essa pesquisa, 

utilizará uma adaptação da estrutura proposta por [4]. As etapas 

estão descrita no quadro a seguir: 

 

Quadro 2. Etapas da pesquisa 
Etapa Como 
Definir o tema 

do Curso 

Utilizando uma das palestras gravadas no 

último evento SUGESTÃO, em 2013. 

Escolha da 

ferramenta de 

edição de vídeo 

A ferramenta escolhida deve permitir que 

sejam feitos cortes nos vídeos, bem como 

seja possível adicionar legendas e tela com 

créditos aos vídeos. 

Definir o roteiro 

dos vídeos 

Assistir os vídeos e fragmenta-los, 

estabelecendo início meio e fim. 

Realizar os 

cortes edição 

Os vídeos devem ser cortados, formando os 

pedaços menores de até 8 minutos. 

Deverão ser inseridos creditos no final do 

vídeo, bem como adição de legendas nas 

imagens iniciais apresentando o 

palestrante. 

Construção das 

atividades  

As atividades deverão ser construídas com 

o intuito de promover a construção do 

conhecimento por parte do estudante. Além 

disso, deverão ser feitos testes de 

verificação do conhecimento. 

Escolha da 

plataforma para 

disponibilização 

A Plataforma deverá permitir a integração 

das tecnologias de e-learning necessárias 

para construção do xMOOC. 

 

A escolha do tema dos vídeos é intencional, buscando utilizar 

uma das palestras do III SUGESTÃO tema e principal fonte de 

conteúdo para o tema para a criação de um MOOC, visando 

responder o problema de pesquisa desse estudo. O Objeto de 

estudo é detalhado a seguir. 

5.1. Objeto de estudo – vídeos palestras da III 
Jornada de Gestão da Informação – 
SUGESTÃO 

A III Jornada de Gestão da Informação – SUGESTÃO, evento que 

ocorre a cada dois anos trazendo como foco temas a respeito de 

Ciência, Informação e Tecnologia. O tema da terceira edição, 

realizada em 2013, foi “Gestão da Informação: Governança 

Sustentável da Informação”. O evento contou 20 palestrantes em 

três dias de evento. A temática das palestras do evento foram: 

 
a) Gestão da Informação: Governança e Sustentabilidade 

b) Transparência Publica em Sítios Eletrônicos 

c) Informações Botânicas e suas implicações x Ação de 

cidadania em Parques e Jardins 

d) Informação para a cidadania e o desenvolvimento 

sustentável 

e) Gestão da Informação e expressões culturais - Música & 

emoção 

f) Gestão da Informação e expressões culturais - Danças 

Circulares 

g) Green Map.A Informação iconográfica 

h) Gestão da Informação expressões culturais- Danças 

Circulantes 

i) O Gestor da Informação e sua atuação: diferentes 

contextos e contribuições 

 

5.2. Estrutura e Materiais 
A ferramenta escolhida para edição da parte pratica desta pesquisa 

foi o Windows movie maker®. A escolha foi baseada no fato de a 

ferramenta ser gratuita para usuários dos sistemas operacionais 

Windows® e por se tratar de uma ferramenta relativamente fácil de 

ser utilizada e realizar de maneira intuitiva o que foi proposto 

(cortar os vídeos, adicionar créditos e legendas). 

Os roteiros serão definidos seguindo três passos: 

1. Assistir a palestra na integra; 

2. Definir onde irá começar e terminar um bloco; e 

3. Tentar manter o padrão de em médio oito minutos por 

bloco. 
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Com os blocos definidos serão feitos os cortes utilizando a 

ferramenta de edição escolhida. No início de cada vídeo irá 

aparecer um tela contendo os créditos iniciais, com informações a 

respeito de tema do vídeo, e a qual módulo do MOOC ele 

pertence. 

Baseado nas definições das características de xMOOCs de [7] e 

[2] e na estrutura de MOOCs de [4] os MOOCs contam com mini 

exercícios e testes, bem como fóruns de discussão. Os exercícios 

serão construídos de acordo com a disponibilidade de opções da 

plataforma escolhida para hospedar o curso e contara com apoio 

do palestrante do vídeo escolhido para o curso.  A plataforma que 

hospedará o curso será o Webnode®, uma ferramenta que permite 

a criação de websites sem requisito de conhecimentos técnicos. 

Outro ponto a ser considerado ao utilizar vídeos como principal 

fonte de conteúdo do MOOC é a autorização de utilização de 

imagem do palestrante. Para isso será construído um documento 

de autorização de uso de imagem a ser assinado pelo palestrante 

do vídeo em questão. 

6. RESULTADOS ESPERADOS E 
CONSIDERAÇÕES 

Com a proposição do método de construção de um MOOCs 

espera-se contribuir para as práticas educacionais ligadas às TICs, 

de forma que haja popularização desse tipo de curso e sirva como 

base para quem se interessar no tema. O intuito desta proposta é 

externalizar à sociedade um produto do conhecimento concebido 

dentro da academia. 

Outro resultado esperado é a construção do MOOC utilizando 

uma palestra gravada em vídeo possibilite a disseminação do 

conhecimento registrado, impactando um número maior de 

interessados e fazendo melhor proveito dos recursos (tanto 

humano, quanto financeiro ou de tempo) investidos na realização 

da mesma. 

Após a construção do curso e hospedagem na plataforma 

Webnode®, a expectativa é de que ele seja disponibilizado ao 

público em geral. Não foram definidas estratégias de divulgação 

ou promoção do curso. Quanto à questão do número de 

participantes, como a própria literatura não chegou a um consenso 

quanto ao número necessário para o curso se tornar massivo (um 

dos termos que compõe a sigla MOOC), esse indicador não será 

levado em conta nessa pesquisa, apenas o caráter experimental-

exploratório da construção do MOOC utilizando a estrutura 

proposta. 

A proposta de desenvolvimento de um MOOC por meio de vídeo 

palestras apresenta viabilidade quando verifica-se na literatura 

inclusive um tipo especifico, xMOOC que contempla a estrutura 

proposta. 

A estrutura consolidada por [4] se faz pertinente ao objetivo 

proposto. Tem-se como desdobramento dessa pesquisa a 

efetivação da construção, visando testes para aprimoramento da 

proposta. 
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ABSTRACT 
The EJA is a type of education that came to people who had no 

access to regular education at the appropriate age, being one of 

the main ways of eradicating Brazilian illiteracy. The Proeja is the 

merge of three educational methods: the EJA, high school and 

middle level technical education. In Proeja Informatic of IF 

Sertão-PE there is a large dropout of students, mainly because of 

the disciplines of Programming Logic, in order to suggest a 

proposal to reduce the high failure rate in this discipline we had as 

main objective the use of Scratch, a software that have as an 

innovative point the fact of using new programming paradigms 

and easy to understand. At the end of class intervention was 

observed that the students developed the proposed game with 

ease, then concluding that creating games using the tool Scratch 

for teaching / learning the basics of programming logic and 

succeeded to show in practice the differences between each 

structure of condition and repetition that controls the code making 

the topic more dynamic and a more playful level of understanding. 

RESUMO 
A EJA é uma modalidade de ensino que surgiu para pessoas que 

não tiveram acesso ao ensino regular na idade adequada, sendo 

uma das principais maneiras de erradicação do analfabetismo 

brasileiro. O Proeja é junção de três modalidades educativas: a 

EJA, o ensino médio e o ensino técnico de nível médio. No Proeja 

Informática do IF Sertão-PE há uma grande evasão de alunos, 

principalmente por causa das disciplinas de Lógica de 

Programação, a fim de sugerir uma proposta para redução do alto 

índice de reprovação nessa disciplina tivemos como objetivo 

principal a utilização do Scratch, um software que tem como 

ponto inovador o fato de usar novos paradigmas de programação, 

sendo de fácil entendimento. Ao final da aula de intervenção foi 

observado que os alunos desenvolveram o jogo proposto com 

facilidade, concluindo então que a criação de jogos utilizando a 

ferramenta Scratch é eficaz para o ensino/aprendizagem de 

conceitos básicos de lógica de programação conseguindo mostrar 

na prática as diferenças entre cada estrutura de condição e 

repetição que controla o código fixando o conteúdo de forma mais 

dinâmica e em um nível de compreensão mais lúdico.     

Categories and Subject Descriptors 

K.3 [Computers and Education] 

Termos Gerais 

Human Factor 

Keywords 

Scratch, education of youth and adults, programming language, 

logic  

Palavras Chaves 
Scratch, educação de Jovens e Adultos, linguagem de 

programação, lógica.  

 

1. INTRODUÇÃO 
A educação de jovens e adultos (EJA) é uma modalidade de 

ensino complexa que envolve dimensões que transcendem a 

questão educacional [1]. Inicialmente, no período colonial 

brasileiro, as aulas para a população adulta era apenas de 

educação para a doutrinação religiosa. Já no Brasil império, 

surgiram reformas educacionais que preconizavam a necessidade 

do ensino noturno para adultos analfabetos. No ano de 1971, pela 

primeira vez a EJA ganha um capítulo na legislação brasileira. Na 

constituição de 1988 há a garantia de ensino básico e gratuito para 

jovens e adultos, atualmente o país possui fóruns que 

proporcionam discussões e aprofundamento no que diz respeito a 

EJA no Brasil.  

A EJA é voltada para pessoas que não tiveram acesso ao ensino 

regular na idade adequada, esta modalidade de ensino ganha 

destaque como ferramenta de erradicação do analfabetismo. É de 

responsabilidade do poder público viabilizar e estimular o acesso 

e a permanência do trabalhador na escola, através de ações 

integradas e complementares entre si [2]. 

A educação de jovens e adultos constitui um campo complexo que 

exige transformações e reinvenções constantemente, já que 

abrange questões nas esferas política, social, econômica e cultural 

que estão vinculadas à desigualdade e ao direito à cidadania [3]. 

A fim de melhorar a formação humana de alunos jovens e adultos 

surgiu a proposta para a junção de três modalidades educativas: a 
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educação de jovens e adultos, o ensino médio e a educação 

profissional técnica de nível médio, surge então o PROEJA.  

O Programa de Integração da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio ao Ensino Médio na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA), surgiu em 2005 através do Decreto 

nº 5478, que mostra a decisão do governo para atender a demanda 

de jovens e adultos pela oferta de educação profissional técnica de 

nível médio da qual, em geral, são excluídos em muitas situações 

do próprio ensino médio [4].   

Antes do surgimento do PROEJA havia uma necessidade de 

universalização da educação básica, unida com a formação para o 

mundo do trabalho, acolhendo especificamente jovens e adultos 

com trajetórias escolares descontínuas [4]. 

Porém, em contrapartida, pesquisadores [3][4][5] apontam 

limitações do programa relacionadas, principalmente, ao alcance 

da proposta, denunciando também a projeção de problemas 

historicamente enfrentados pela EJA. Tais pesquisas sugerem 

ainda, que há falta de docentes capacitados para atuarem nessa 

modalidade educacional. Outro problema atribulado a EJA é a 

dificuldade dos alunos em acompanharem o curso e a evasão 

escolar. 

A evasão escolar está relacionada a vários fatores, podendo ser 

internos ou externos ao ambiente escolar, como: dificuldade de 

absorver o conteúdo das disciplinas, jornada de trabalho e etc. A 

acumulação desses problemas acaba acarretando em um alto 

índice de desistência dos cursos da EJA.  

A fim de diminuírem a evasão, autores como [6] defendem que é 

possível articular teoria e prática no processo ensino-

aprendizagem como aspecto fundamental para enfrentar os 

problemas dos discentes.      

O PROEJA Informática foi implatado no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

(IFSertão-PE) no ano de 2007, com o objetivo de “formar 

profissionais, preparados para desempenhar funções técnicas ou 

gerenciais, de autonomia e responsabilidade de acordo com a 

legislação vigente, preparando o profissional para auxiliar 

analistas em atividades de projeto, planejamento e executando as 

atividades na área tecnológica” [7].   

O profissional técnico em informática encontra espaço no mundo 

do trabalho, por ser importante na indústria tecnológica, sendo 

fundamental para o funcionamento de setores da economia [7].  

Como foi exposto anteriormente, a educação de jovens e adultos 

enfrenta dificuldades com a evasão escolar e a repetência, o 

número expressivo de desistências fica mais evidente em cursos 

da área de informática, em sua maioria, por causa das disciplinas 

de programação ou que envolvam cálculo e lógica matemática. 

Autores como [8], [9], [10], [11] destacam o alto índice de evasão 

nos cursos da área de informática, os pesquisadores destacam que 

a falta de compreensão do raciocínio lógico pode ser um dos 

motivos pelo alto índice de reprovação nas disciplinas de 

algoritmos e programação. Como pontuado por [9] a falta de 

motivação, pois o aluno acredita que a disciplina é um obstáculo 

difícil de ser superado, o ensino instrucionista, e o fato de não 

conseguirem relacionar a teoria e a prática são alguns dos motivos 

citados que prejudicam o ensino de algoritmos e programação. 

A disciplina de lógica de programação ou algoritmos é uma das 

mais importantes em qualquer matriz curricular de cursos da área 

tecnológica, seja do ensino técnico ou superior, tendo como 

objetivo permitir que o aluno desenvolva o raciocínio lógico 

aplicado a solução de problemas em nível computacional [11].  

A fim de sugerir uma alternativa para diminuir o alto índice de 

reprovação da disciplina de lógica de programação do PROEJA 

Informática no IF Sertão – PE tivemos como principal objetivo de 

trabalho a proposta de utilização do Scratch nas aulas da 

disciplina citada, mais informações sobre essa ferramenta estão na 

próxima sessão.       

2. SCRATCH  
O Scratch é uma linguagem gráfica de programação desenvolvida 

no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), baseada em 

outras linguagens como o LOGO e o Squeak, porém tem a 

proposta de ser mais simples, de fácil manuseio e intuitiva [12]. 

É um software gratuito lançado em 2007. Por possuir uma IDE 

(ambiente integrado para desenvolvimento de software) em que 

não é preciso digitar funções ou endereços, caracteriza-se como 

uma linguagem de programação visual. O Scratch tem como 

ponto inovador o fato de usar novos paradigmas de programação 

[13].  

O Scratch utiliza programação baseada em montagem de blocos, 

como um quebra-cabeça que desenvolve tanto a parte criativa 

quanto a parte lógica do aluno, é educativo e não exige 

conhecimento prévio de outras linguagens de programação. A 

versão Scratch 1.4 tem suporte para as plataformas Debian, 

Ubuntu (12.4 ou posterior), Windows (XP ou posterior) e MAC 

OS X (10.4 ou superior), e a versão 2.0 (a mais recente) tem 

suporte para algumas distribuições Linux (32 bits), Mac OS X, 

Mac OS 10.5 e Windows, também é possível utilizar o software 

online pelo site scratch.mit.edu. 

O software Scratch 1.4 é dividido em quatro áreas como podemos 

observar na Figura 1, a paleta (grupo de comandos), a área de 

recursos (local onde será utilizado os comandos) que contém a 

aba de comando, trajes e sons, a área de visualização (resultado da 

programação), a área dos objetos (objetos utilizados na 

animação). 

   

Figura 1. Tela Inicial do Scratch 

Dentro da área paleta existem oito caixas de comandos principais, 

o movimento (responsável por controlar todas as interações dos 

objetos no cenário), a aparência (manipula as transições de 
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aparência dos objetos), o som (implanta sons e músicas para 

cenário e objetos), a caneta (é utilizado para desenhar e riscar 

através de comandos), o controle (é o principal comando, pois 

todo o jogo é controlado por funções especificas do mesmo), os 

sensores (usado geralmente para comandos que utilizem mouse ou 

teclado), os operadores (cria operações matemáticas) e as 

variáveis (cria e administra variáveis). O objetivo principal do 

Scratch é facilitar a introdução de conceitos de matemática e 

computação, induzindo o pensamento criativo, o raciocínio 

sistemático e o trabalho colaborativo [14]. 

Possui uma linguagem simples, orientada a blocos de montar, 

consequentemente produzem projetos que podem ser 

compartilhados com a comunidade de desenvolvedores e que 

podem ser melhorados [15].  

A utilização do Scratch em sala de aula em cursos de informática 

ou regulares do ensino médio é recente. A ferramenta é utilizada 

principalmente com crianças e adolescente a fim de estimular o 

raciocínio lógico. 

A linguagem de programação Scratch, é também utilizada em 

conjunto com outras áreas, não só a tecnológica. A pesquisa de 

[16] relata sobre a utilização do Scratch aliado a literatura de 

cordel com o intuito de construir animações de computador e da 

lógica computacional através do software, neste mesmo trabalho 

os autores verificam a viabilidade do Scratch se tornar 

instrumento pedagógico no ensino fundamental. Assim, a 

utilização da ferramenta em cursos da área tecnológica, nos 

diferentes níveis é totalmente viável, visto que o software 

colabora para um bom entendimento dos assuntos abordados nas 

disciplinas de lógica de programação ou similares.  

3. METODOLOGIA  
O trabalho foi aplicado na disciplina de Lógica de Programação 

em uma turma do PROEJA de Informática do módulo VII do IF 

Sertão-PE, localizado no município de Petrolina. A ideia principal 

surgiu a partir de uma proposta da disciplina de Educação de 

Jovens e Adultos do curso de Licenciatura Plena em Computação 

com o apoio do subprojeto de Computação do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. A proposta de 

trabalho foi pesquisar um software para desenvolvimento de jogos 

e diagnosticar os benefícios de um software de criação para 

compreensão dos conceitos lúdicos necessários para programar.  

Como metodologia de aula optamos por um professor que 

instruísse os alunos, explicando todos os passos de cada função e 

de cada ferramenta utilizada enquanto dois monitores sanavam 

dúvidas individuais mediante chamado e caso a dúvida fosse 

coletiva parava-se a aula para saná-la da melhor maneira possível 

para todos. 

A aula teve duração de 2 horas e 30 minutos, dividida em duas 

etapas, com introdução teórica e prática. Na primeira etapa foi 

dado uma introdução que abordou os principais aspectos que 

observamos na ferramenta e sobre as vantagens do Scratch ter 

uma interface de programação baseada em blocos de linguagem 

que podem ser combinados, facilitando assim sua manipulação 

para principiantes na utilização do software. Por serem alunos de 

um curso profissionalizante na área de informática e já estarem no 

módulo VII, os alunos já tinham uma pequena base sobre lógica 

para programação, assim não foi necessário uma explicação prévia 

sobre noções de algoritmos, principalmente porque o objetivo 

principal de utilizar o Scratch era integrar e reforçar o 

conhecimento prévio do aluno. Na segunda etapa foi proposto a 

criação de um jogo de boliche e a partir desse ponto os alunos 

iniciaram a criação de seus primeiros projetos. Todo o jogo foi 

desenvolvido junto com a equipe do trabalho de acordo com a 

metodologia explicada anteriormente, passando por toda etapa de 

criação da movimentação e regras do jogo. 

4. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

Após a aula aplicada foi possível detectar que os alunos 

realizaram com sucesso a criação de seus próprios jogos de 

boliche utilizando a ferramenta Scratch, eles também 

acompanharam com facilidade o passo a passo e as instruções 

mostradas no decorrer da aula. Através de observação percebemos 

um grande interesse da turma pelo tema “criação de jogos” e foi 

surpreendente ver que esse tema é tão atrativo para uma faixa 

etária mais elevada. Mas o resultado mais importante foi em 

relação a lógica de programação dos alunos, foi possível verificar 

que os alunos mesmo sem terem visto o conteúdo de lógica por 

completo, conseguiram desenvolver o jogo com extrema 

facilidade. 

Ficou evidenciado então que a ferramenta Scratch é muito simples 

de usar, crianças a partir de 8 anos de idade (casos reais) já 

conseguem criar seus próprios jogos e disponibilizá-los no site 

scratch.mit.edu/ para qualquer pessoa jogar, acessar o projeto e 

seu código de forma detalhada.   

Direcionando para o ensino de lógica de programação, pudemos 

observar a contextualização da teoria e prática. Durante as aulas 

tornou-se possível que os alunos fizessem a ligação do que é 

ensinado em sala com o que pode ser aplicado no âmbito real e 

utilizando a temática de jogos. 

Conclui-se então que a criação de jogos utilizando a ferramenta 

Scratch é eficaz para o ensino/aprendizagem de conceitos básicos 

de lógica de programação e também consegue mostrar na prática 

as diferenças entre cada estrutura de condição e repetição que 

controla o código fixando o conteúdo de forma mais dinâmica e 

em um nível de compreensão mais lúdico. Além disso, os alunos 

agora são capazes de desenvolver jogos para auxiliar outras 

disciplinas, ou seja, criando jogos educativos como objeto de 

aprendizagem. 
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ABSTRACT 
In this article trends in Technology Enhanced Learning are 

presented in the specific area of Personalizing Learning. These 

trends were drawn from work carried out by research groups from 

Europe and the USA in their reports "A vision and strategy for 

technology enhanced learning: Report from the STELLAR 

Network of Excellence" and "A roadmap for education 

technology", respectively. The reports led to a reflection on the 

issues related to personalization of learning, both technological, 

pedagogical, as issues indicating topics for future research. 

Personalizing learning isidentified as one of the pillars of 

education in the future, and may take the form of intelligent 

tutoring systems, adaptive learning objects or Personal Learning 

Environments. 

 

RESUMO 
Neste artigo são apresentadas tendências em Tecnologia 

Educacional, em  específico na  área  de  Personalização da  

Aprendizagem. As tendências descritas foram extraídas de 

trabalhos realizados por grupos de pesquisa da Europa e dos USA 

em seus  relatórios “A vision and strategy for technology 

enhanced learning: Report from the STELLAR Network of 

Excellence”  e  “A roadmap for education technology“, 

respectivamente. Os relatórios permitiram uma reflexão sobre 

assuntos relacionados a personalização da aprendizagem, tanto em 

questões tecnológicas, pedagógicas, como com indicação de temas 

para futuras pesquisas. Neles a personalização   é apontada como 

um dos  pilares da educação no  futuro, podendo assumir a forma 

de sistemas  tutores  inteligentes, objetos de aprendizagem 

adaptativos ou  Personal Learning Environments. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.3.4 [Web 2.0]:  Tecnologia Educacional, Personalização da  

Aprendizagem, Sistemas Tutores  Inteligentes,  Objetos de 

Aprendizagem Adaptativos, Personal  Learning  Environment. 

Termos Gerais 
Human Factors. 

Palavras Chaves 

Web 2.0, Tecnologia Educacional, Personalização da  

Aprendizagem, Sistemas Tutores  Inteligentes,  Objetos de 

Aprendizagem Adaptativos, Personal  Learning  Environment. 

1. INTRODUÇÃO 

Grupos de pesquisas em Tecnologia Educacional na Europa [1] e 

nos Estados  Unidos [2] apontam várias  tendências para essa  

área.  Em ambos, a personalização da educação ou da 

aprendizagem é destacada como um dos  temas fundamentais de 

pesquisa para  o avanço da educação nas décadas  vindouras. 

A personalização da aprendizagem propõe mudanças  marcantes 

no ensino,  em que o aprendiz atinge  o auge  da  autonomia em 

seu processo  de aprendizado: todo  o  processo é atemporal e 

descentralizado. Inicia a partir de suas escolhas, segundo  os seus 

 interesses, obedecendo  aos seus critérios e adotando recursos e 

ferramentas selecionadas por ele próprio, de acordo com o seu 

estilo  cognitivo.    A personalização da aprendizagem estimula  o 

desenvolvimento das competências e habilidades  dos aprendizes. 

   

A proposta de personalização da aprendizagem assume que o 

aprendizado é contínuo e visa fornecer ferramentas que a apóiem. 

Ao mesmo tempo, reconhece o papel do aprendiz na organização 

de sua própria aprendizagem e afirma que esta ocorre em 

diferentes contextos, sendo oportunizada por diferentes fontes de 

conhecimento, que não apenas aquelas ligadas à educação formal.  

Ou seja, a personalização está vinculada ao reconhecimento da 

importância da aprendizagem informal. 

Portanto, caminhamos para novas abordagens de ensino e 

aprendizado em que o aprendiz adquire total autonomia sobre sua 

educação continuada, assumindo o controle de  suas experiências 

de  aprendizado. 

O artigo está organizado da seguinte forma, na seção 2 são 

apresentadas as tendências de personalização da aprendizagem 

nas visões norte-americana e européia. Na seção 3 são discutidas 

as diferentes visões. Por fim, na seção 4 são descritas as 

conclusões e trabalhos futuros. 

 

2. TENDÊNCIAS NA PERSONALIZAÇÃO 
DA APRENDIZAGEM 

A personalização da aprendizagem vem sendo apontada como 

uma das tendências em tecnologia educacional, discutida nas 

visões norte americana, representada  por Woolf et al. (2010) [2] e 

européia representada por Sutherland et al. (2012) [1]. 

 

O documento  norte-americano [2] usa o  termo personalizing 

education, personalização da educação,  cuja  conotação  é de que 

o aluno é convidado a moldar o seu próprio conhecimento de 

acordo  com a  sua  leitura do mundo. Enquanto que o termo 

utilizado por Sutherland et al. [1] é personalizing learning, 

personalização da aprendizagem, sendo  que   na  visão do grupo, 

o entendimento  de aprendizado está vinculado  a  interação social 

 e a construção contínua  do conhecimento.  Isso implica 
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em considerar um aprendizado que faz uso de recursos da Web 

2.0 e que vai além da  educação  formal.  

 

A visão norte-americana da personalização de aprendizagem aqui 

descrita é baseada no relatório intitulado “A roadmap for 

education technology”, realizado nos EUA em 2010 [2]. O 

relatório é resultado de uma construção coletiva, envolvendo 

vários pesquisadores, que se reuniram em vários Workshops 

realizados em 2009, com o intuito de ponderar sobre os papéis da 

tecnologia e da ciência da computação no futuro da educação. 

 

O relatório teve como objetivo principal apontar o que precisa 

acontecer na computação e na tecnologia, assim como na política 

de educação, para acelerar os avanços idealizados em um 

horizonte de 20 anos. O trabalho, financiado pela Fundação 

Nacional de Ciência (NSF) dos Estados Unidos, engloba outros 

projetos da fundação, tais como: Recursos Globais para Educação 

Online (GROE) e o Plano Nacional de Tecnologia na Educação - 

Transformando a Educação Americana: Aprendizado 

Impulsionado pela Tecnologia (NETP). 

 

No relatório, os autores definem a educação personalizada como 

sendo aquela que conta com o auxílio de software para gerar 

instruções de apoio direcionadas especificamente para o usuário. 

O objetivo é, além de apontar as falhas e os aspectos que precisam 

ser melhorados, motivar e cativar o usuário para que este se 

mantenha estudando.   

 

Para os autores, na era da informação, o uso de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) na educação, permite a 

mudança no modelo um para muitos em direção ao modelo um 

para um, forçando uma mudança significativa no  papel 

desempenhado pelos professores. Ao invés de ensinarem o que os 

estudantes precisam saber, agora eles devem ensiná-los a 

aprender, para que estes, por sua vez, possam adquirir o 

conhecimento que julgarem relevante por conta própria. Esta 

mudança remove o papel de autoridade dos professores no que diz 

respeito ao que os alunos devem saber e os promove ao papel de 

agente ativo do conhecimento. 

 

Atualmente, estima-se que 13% dos estudantes dos Estados 

Unidos apresentam dificuldades no aprendizado, não sendo 

contemplados pelos métodos tradicionais de ensino [2]. O 

trabalho dos professores para com estes exige tempo extra e 

especialização específica, aumentando os custos.  Segundo, o 

relatório,  as políticas de educação não tratam adequadamente  o 

problema.  Não explorar todo o potencial dos alunos com 

dificuldade impacta negativamente, não só nas suas vidas, mas 

também na sociedade como um todo. 

 

O desafio tecnológico consiste em desenvolver uma ferramenta 

que funcione como um tutor humano, observando as atividades de 

cada estudante, avaliando seu aprendizado e oferecendo ajuda. O 

monitoramento passo-a-passo de respostas cognitivas e afetivas 

providenciaria os dados necessários para que, após processados, 

pudessem indicar uma forma de agir eficiente e motivadora. 

 

Nas previsões de Woolf et. al [2], em 2030 os sistemas serão 

capazes de personalizar instruções de  acordo com os traços dos 

estudantes, tais como, personalidade, estilo de aprendizado, 

motivação e cultura, seus estados de afeto, nível de envolvimento 

e nível de frustração. Ao invés dos tradicionais objetos passivos, 

tais  como vídeos, slides e texto, serão utilizados objetos ativos, 

interativos, cativantes e inteligentes. Por exemplo, se um 

estudante demonstra fraqueza em uma habilidade, serão sugeridas 

ferramentas corretivas; se demonstra interesse em X e várias 

pessoas que gostaram de X também gostaram de Y, será sugerido 

Y. 

 

Outra expectativa é de que os estudantes sejam motivados sempre 

que necessário, desde que não seja detectada má-intenção por 

parte dos alunos, no sentido de obter ajuda motivados por 

indolência. No primeiro caso, caberá ao sistema fornecer 

instruções construtivas, encorajando o aprendizado.   

 

Salientam Woolf et.al [2]  que, uma herança da revolução 

industrial é a ideia de que a produtividade aumenta quando se 

 adotam padrões como o modelo de ensino uma para muitos. 

Porém,  isso coloca  como desafio à personalização da educação a 

elaboração de  padrões. Pois  que, para que a personalização da 

 educação  ocorra será necessária uma argumentação teórica ou 

uma demonstração empírica de que a personalização pode ocorrer 

em padrões previsíveis detectáveis por um computador.  

 

Assim, seria possível o desenvolvimento de um software padrão 

capaz de gerar instruções personalizadas à cada estudante que o 

utilizasse. Neste  contexto, deduz-se  que a personalização da 

educação não inclui softwares personalizados.  

 

Para o desenvolvimento da  personalização,  será necessário 

pesquisa em desenvolvimento de aprendizado de máquina, 

técnicas de mineração de dados e algoritmos específicos para 

dados educacionais, pois  que envolve quantidades imensas de 

dados efetivamente armazenados e disponíveis para análise. 

 

Segundo  Woolf et al. [2], ao gerar instruções de apoio, os 

softwares otimizam o ritmo dos estudantes e resgatam aqueles que 

estiverem desmotivados, trazendo-os de volta ao aprendizado. 

Salientam  os  autores  que a tecnologia  atual apresenta 

maturidade suficiente para apoiar os tutores personalizados em um 

futuro próximo.   

 

A visão européia da personalização da aprendizagem aqui descrita 

é baseada no relatório do Sustaining Technology Enhanced 

Learning at a LARge scale (STELLAR).  O  STELLAR é  uma 

rede européia que realiza pesquisas em tecnologia educacional, 

reunindo pesquisadores de diversas áreas como Educação e 

Computação, com foco em avanços na área de Tecnologia 

Educacional [1].  

 

Em 2012 o grupo redigiu um relatório com 9 grandes desafios de 

tecnologia educacional, sendo a personalização da aprendizagem 

um dos grandes desafios apontados Sutherland et al. [1].  

 

Para  o  STELLAR, as novas  ferramentas digitais conectam os 

alunos entre si, os alunos com professores, formadores, e 

especialistas, ajudando-os a se comunicar para compartilhar e 

construir conhecimento. Essas ferramentas baseadas em TICs 

incluem aplicativos baseados na Web, tais como fóruns abertos e 

fechados, blogs pessoais ou compartilhados, salas de chat, 

mensagens instantâneas e conferências de vídeo, marcação e 

sistemas de edição de texto colaborativos.  

 

Para  Sutherland et al. [1], o aprendizado ocorre em um contexto 

físico, social e histórico, muitas vezes considerado como "aquilo 

que nos rodeia", mas também "aquilo que é elaborado em 
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conjunto". E as tecnologias digitais associadas aos dispositivos 

móveis, fornecem novas experiências, permitindo  aos estudante 

acessar, contribuir e operar dentro de uma gama de novos 

contextos anteriormente impossíveis.  Afirmam os  autores,  que  

os estudantes são capazes de refinar contextos  para atender às 

suas necessidades individuais, escolhendo e usando uma 

variedade de ferramentas diferentes, incluindo redes sociais e 

tagging.   São essas ideias que permeiam as tendências apontadas  

pelo STELLAR para  personalização da  aprendizagem. 

 

No relatório, os autores indicam que os ambientes tecnológicos 

para a educação apresentam-se como uma possibilidade para 

experiências personalizadas de aprendizagem, que  abrangem, 

dentre  outros,   Sistemas Tutores Inteligentes (STI), criação de 

agentes inteligentes que modelam o comportamento de um tutor 

humano e Objetos de Aprendizagem Adaptativos  (OAA), que 

podem ser recuperados de repositórios de objetos de 

aprendizagem.  

 

Segundo Sutherland et al. [1], os aprendizes diferem no seu 

conhecimento inicial, nas suas experiências com novas 

tecnologias e seus interesses de aprendizagem. Deste modo, seu 

conhecimento inicial poderia de alguma forma ser reconhecido 

dentro do seu ambiente pessoal de aprendizagem. 

 

Citam os  autores que fazem parte da  personalização as 

Personalised Learning Environments (PLEs), as  quais oferecem 

experiências de aprendizagem adaptadas para o perfil individual 

de aprendizagem. Salientam, porém,  que no  ambiente escolar 

deve  haver suporte ao uso de  PLEs de  forma   a  beneficiar os 

estudantes com o seu  uso.  

 

Sutherland et al. [1] alertam  que as teorias existentes de PLE são 

parciais e contraditórias, não podendo fornecer bons modelos para 

sua prática. Para o progresso na área, segundo os autores, 

academia e indústria devem envolver escolas, universidades e 

empresas em projetos pilotos de grande escala focando na 

próxima geração de PLEs. Isso melhorará o entendimento das 

formas individuais de aprendizagem em relação as diferenças 

pessoais. 

 

Sutherland et al. [1] ainda defendem que antes de projetar 

qualquer aplicação de tecnologia educacional para personalização 

da aprendizagem, há que se pesquisar se a personalização conduz 

a um melhor aprendizado do que um modelo um para muitos; 

também  é  necessário definir se  o sistema ou o aprendiz será  o 

responsável pela personalização; no segundo caso, o que deve ser 

disponibilizado para tornar o aprendiz responsável sem perder 

 efetividade e eficiência no processo de aprendizagem. 

 

Em relação as questões de implementação, os  autores questionam 

sobre a segurança dos bancos de dados controlados pelos 

estudantes, em relação a sua privacidade e portabilidade. 

 

No tocante as questões didático-pedagógica os autores apontam 

preocupação com o  design ideal, necessário para apoiar o 

aprendizado  personalizado.  Dentre os aspectos questionados 

estão a quantidade do conhecimento a priori  que deve ser 

considerada para o processo de personalização, como  integrar 

diferentes modelos e teorias de estilos de aprendizagem em um 

modelo unificado de estilo de aprendizagem.  

 

No  contexto de PLE, deve-se pesquisar  se  este produz mais 

motivação e menos frustração no  aprendiz do que algum  outro 

instrumento existente. Os autores apontam a preocupação em 

promover e sustentar o interesse e entusiasmo dos professores por 

PLE. 

 

3. DISCUSSÃO 
 

O fato da personalização da  aprendizagem  estar  presente em 

dois  relatórios de  grupos de pesquisa de  relevância mundial, 

cujos  trabalhos podem definir o  direcionamento  dos 

investimentos  em pesquisa  em seus  países,  indicam a 

importância do  tema  como  objeto de  pesquisa.  Considerando 

essa perspectiva, pensa-se ser conveniente  fomentar  a discussão 

sobre o tema  nos fóruns  pertinentes. 

 

A Figura 1 ilustra a perspectiva da personalização da  

aprendizagem a partir  dessas duas  abordagens. Nota-se o 

aprendiz ocupando a posição central, rodeado dos recursos 

tecnológicos possibilitados pela Web 2.0, através das interações 

sociais e recursos de apoio como os STI, OAA e PLEs, em  busca 

do aprendizado. 

 

 
Figura 1: Personalização em direção à aprendizagem. 

 

 

Observa-se que,  embora os dois relatórios visualizem na 

personalização  importante  instrumento  para  o avanço 

educacional, apresentam visões  diferentes do  que sejam os 

recursos, os resultados e os processos realizadores  da 

personalização.  Verifica-se que, na  visão  americana  a 

personalização da  educação  implica no  uso intensivo  de 

sistemas tutores  inteligentes associados a técnicas de  mineração 

de  dados e aprendizado de máquina.  O sistema resultante 

detectaria o estado do  estudante interferindo, quando necessário, 

para reverter situações de  paralisação do  aprendiz.   

 

Na visão européia, os autores também apontam os sistemas tutores 

inteligentes e os objetos de aprendizagem adaptativos como uma 

possibilidade para experiências personalizadas de aprendizagem,. 

Além disso, o STELLAR dá destaque ao PLE como recurso que 

oferece experiências de aprendizagem adaptadas para o perfil 

individual,  possibilitando  a  construção contínua  do 

 conhecimento, que  pode ocorrer tanto individualmente,  quanto 

 através da  interação social.  Todavia, o STELLAR alerta que 

deve-se pesquisar  se o PLE produziria mais motivação e menos 

frustração no  aprendiz do que algum  outro instrumento existente.  

 

Constata-se que  a abordagem norte-americana é mais focada na 

exposição de  aspectos  tecnológicos do  que em discussões 
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pedagógicas, enquanto  que a discussão européia tenta manter um 

equilíbrio entre os dois aspectos. O modelo  americano define 

 que  as  decisões  de personalização cabem ao  sistema e não  ao 

 estudante, o  que reduz  a autonomia do mesmo. Isso contrapõe 

com a  abordagem  européia,  que deixa  em aberta a questão da 

personalização, indicando que devem ser realizadas pesquisas 

para verificar a quem cabe fazê-la: o estudante ou o sistema.  Se o 

resultado  do estudo apontar  que cabe ao  estudante essa  tarefa, 

então será conveniente realizar pesquisas para  definir  quais os 

 recursos  necessários para torná-lo responsável, sem que se perca 

a  efetividade e eficiência no processo de aprendizagem. A Tabela 

1 sintetiza os  pontos comuns e de  divergência  entre  os  dois  

relatórios em relação aos aspectos tecnológicos. 

 

Tabela 1: Tendência de Tecnologias para personalização -  

ênfase. 

 USA [2] EUROPA [1] 

STI x x 

OAA  x 

PLE  X 

 

Segundo o documento norte-americano,  os  recursos tecnológicos 

existentes já  apresentam maturidade suficiente para a 

implementação  de sistemas tutores personalizados, faltando  o 

desenvolvimento de pesquisas para definição de padrões que 

contemplem a representação de aspectos de  personalidade,  de 

estilos de  aprendizado,  motivação, entre  outros,  viabilizando 

que a  personalização ocorra  mediante a  interação  do  estudante 

com o  sistema. 

 

É importante notar que apesar de ambos documentos apontarem a 

personalização  como uma  tendência  em tecnologia educacional, 

o  STELLAR ressalta  a importância de serem conduzidas 

pesquisas  que verifiquem se a personalização conduz a um 

melhor aprendizado do que um modelo um para muitos. 

 

No presente trabalho foi apresentada uma reflexão sobre os rumos 

da personalização na aprendizagem, valendo-se dos relatórios de 

Woolf et al. [2] e Sutherland et al. [1], que dão contribuições 

valorosas sobre as tendências mundiais em tecnologia educacional 

para as próximas décadas. 

 

Nacionalmente, não estamos distantes das tendências mundiais, 

uma vez que a Comissão Especial de Informática na Educação 

(CEIE) da Sociedade Brasileira da Computação (SBC) organiza 

anualmente o Workshop de Desafios em Informática na Educação 

(DesafIE), que teve início em 2012 [3],[4] e [5]. Nas suas duas 

últimas edições a personalização dos ambientes tem sido proposta 

como tópicos de interesse para o evento.  Observa-se que em 

outros eventos científicos e publicações nacionais da área o tema 

também tem aparecido. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste artigo foi analisada uma das tendências  em tecnologias 

educacionais: a personalização da aprendizagem. Dois 

documentos representando uma visão mundial embasam as 

seguintes afirmativas: 

• O aprendizado ao longo  da vida é  uma realidade e  a 

personalização da  aprendizagem apresenta-se  como 

uma das  formas  de possibilitá-lo. 

• A  personalização pode  ser  instrumento de  estímulo e 

auxílio para alunos com  dificuldades de aprendizagem. 

• Sistemas  tutores  inteligentes são e  continuarão sendo 

instrumentos de  personalização da aprendizagem. 

• A PLE, ainda  em  seus estágios  iniciais de pesquisa, 

desenvolvimento e  uso, é  considerada uma abordagem 

promissora nessa  área. 

• Devem ser conduzidas  pesquisas  que forneçam padrões 

de comportamento dos  estudantes para  viabilizar a 

 construção de  sistemas  personalizados. 

• Apesar  de  empiricamente acreditar-se  que a 

personalização trará profundos benefícios a 

aprendizagem, contudo é necessário realizar pesquisas 

para verificar se o aprendizado no modelo personalizado 

trará vantagens em relação ao modelo um para muitos. 

 

Conclui-se  que,  a  personalização da  aprendizagem é  uma  área 

de  pesquisa  notoriamente  promissora e  um  baluarte  da 

educação  do  futuro. Contudo, ainda  são necessários vários 

esforços no  desenvolvimento e  aperfeiçoamento de  ferramentas 

e técnicas, bem  como a  condução de  pesquisas  que  avaliem se 

as abordagens  apontadas  como  instrumentos  da personalização 

serão efetivamente eficazes no processo de  melhoramento da 

educação  em qualquer âmbito, seja  ele informal  ou formal. 
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ABSTRACT 
This paper presents a comparative study on the experiences made 

with the insertion and demystification of technology in the 

classroom with targeted public two classes of Youth and Adult 

Education, one in basic education and vocational training in 

another. The project was conducted in educational institutions, IF 

SERTÃO and CAIC (municipal school Our Lady of the Angels). 

The teaching method used in PROEJA was the introduction of 

free software and video production class, while in EJA modality 

was taught a course in basic computer in Linux 3.0. The project 

objective was to analyze the changes in technology deployment 

and difficulties encountered during the implementation. . 

RESUMO 
O presente trabalho apresenta um estudo comparativo sobre as 

experiências realizadas com a inserção e desmistificação da 

tecnologia na sala de aula tendo como público alvo duas turmas 

da Educação de Jovens e Adultos, uma na educação básica e 

outra no ensino profissionalizante. O projeto foi realizado nas 

instituições de ensino, IF SERTÃO e no CAIC (Escola Municipal 

Nossa Senhora dos Anjos). A didática utilizada na modalidade 

PROEJA foi a aplicação de software livre e a produção de vídeo 

aula, enquanto na modalidade EJA foi ministrado um curso de 

informática básica no Linux 3.0. O objetivo do projeto foi 

analisar as mudanças com a implantação da tecnologia e 

dificuldades encontradas durante a aplicação. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3 [COMPUTADORES E EDUCAÇÃO]: computer used in the 

education 

General Terms 

Human Factors; 

 

 

Keywords 

Integration of technology, Proeja, Eja, Software. 

Palavras-chaves 

Inserção da tecnologia, Proeja, Eja, Software.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 Recentemente tem-se observado que nos últimos anos a 

tecnologia tem avançado significativamente em vários campos, 

entretanto podemos ressaltar que na educação a tecnologia tem 

tido um grande impacto devido sua aplicação proporcionar um 

novo olhar ao ensino brasileiro.  

A tecnologia tem entrado nas escolas atualmente de várias formas, 

podendo destacar os dispositivos portáteis, moveis e ferramentas 

de ensino (software, jogos, games). Tal inclusão, se bem aplicada 

proporcionará a melhora na qualidade de ensino. 

Paralelamente a este movimento tecnológico, surge o rompimento 

com as estruturas tradicionais da educação brasileira. Todavia, 

não tem se incluído uma preocupação com a capacitação dos 

professores referente à utilização desses recursos, para sua 

aplicação em sala de aula. 

Desde 2011, através do PIBID (Programa institucional Bolsas de 

Iniciação à Docência) o IF Sertão PE vem desenvolvendo nas 

escolas públicas de Petrolina projetos de inserções e capacitação 

de docentes e discentes para utilização mais significativa das 

ferramentas tecnológicas. Partindo do pressuposto que a utilização 

de novas ferramentas educativas melhora a forma de trabalho 
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docente e contribuem para o processo de ensino e aprendizagem 

do educando. Tedesco [1] descreve que: 

“A incorporação das novas tecnologias à educação deveria ser 

considerada como parte de uma estratégia global de política 

educativa” e, nesse sentido, destaca que “as estratégias devem 

considerar, de forma prioritária, os professores”, considerando 

que “as novas tecnologias modificam significativamente o papel 

do professor no processo de aprendizagem e as pesquisas 

disponíveis não indicam caminhos claros para enfrentar o desafio 

da formação e do desempenho docente nesse novo contexto” (p. 

11). 

 

Este trabalho irá apresentar o relato da experiência de aplicação 

das novas tecnologias no processo educacional em turmas de 

educação de jovens e adultos, em decorrência desta modalidade 

carecer de metodologias diferenciadas para o enriquecimento dos 

processos de ensino e aprendizagem dos alunos.  

Uma das turmas escolhidas para intervenção foi à turma do 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos - PROEJA, 

no curso de Técnico em edificações. Vale ressaltar que o PROEJA 

surgira a partir da necessidade de alfabetização e qualificação de 

profissionais para o mercado de trabalho.  

É importante frisar que tal programa proporciona aos cidadãos 

que não tiveram oportunidade ou disponibilidade de estudar no 

período regular de ensino uma nova chance de se qualificar e 

ingressar no mercado de trabalho, ou aprimorar suas competências 

construídas ao longo de anos de atuação no emprego ou profissão. 

Segundo o Ministério da Educação [2], o PROEJA possuiu uma 

metodologia fundamentada e construída a partir do perfil dos 

alunos: 

O PROEJA tem como perspectiva a proposta de integração da 

educação profissional à educação básica buscando a superação da 

dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na 

sua perspectiva criadora e não alienante. Isto impõe a construção 

de respostas para diversos desafios, tais como, o da formação do 

profissional, da organização curricular integrada, da utilização de 

metodologias e mecanismos de assistência que favoreçam a 

permanência e a aprendizagem do estudante, da falta de 

infraestrutura para oferta dos cursos dentre outros. [2] 

A outra turma na qual foram desenvolvidas atividades foi uma 

turma de Educação de Jovens e Adultos de uma escola municipal 

na cidade de Petrolina. Assim, este trabalho irá apresentar um 

comparativo entre os projetos desenvolvidos nessas instituições 

destacando os resultados obtidos e as dificuldades com a inserção 

e disseminação da utilização da tecnologia no processo 

educacional. 

 

MÉTODOLOGIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS 

Para este trabalho investigativo e de caráter interventivo, utilizou-

se inicialmente a observação direta, que proporciona um olhar no 

momento que está acontecendo o fato, não deixando escapar o 

acontecimento, como a Cunha [3] diz, refere-se à técnica que, a 

partir de uma observação espontânea, são extraídas conclusões 

utilizando o mínimo de controle na obtenção dos dados 

observados. (p.13) 

Seguida da aplicação do questionário investigativo, identificação e 

aplicação de software adequando a realidade do grupo. Segundo 

Barros e Lehfeld [4] apontam as vantagens para utilização do 

questionário investigativo com a seguinte afirmação:  

O questionário apresenta, como todo o instrumento de pesquisa, 

suas vantagens e limitações. A vantagem maior diz respeito à 

possibilidade de se abranger um grande número de pessoas. É um 

instrumento muito útil para certas pesquisas em que se procuram 

informações de pessoas que estão geograficamente muito 

dispersas. Para verificar o nível de conhecimento dos alunos na 

temática tecnologia e aparte dos dados encontrados buscar 

ferramentas que facilitasse o ensino aprendizagem dos alunos. (p. 

74). 

Após a aplicação do questionário iniciamos a seleção de softwares 

educativos, que são programas que visam atender necessidades 

contextualizadas no ensino aprendizagem do aluno. Foram 

encontrados simuladores que trabalham os conteúdos de uma 

forma mais simples trazendo situações para envolver o aluno 

desenvolvendo hipóteses, testando e analisando resultados com o 

PHET[5] (São as simulações de fenômenos físicos), ESA 

education kit [6](Simulador virtual das leis de Newton) e com a 

ferramenta ATUBE (um programa que baixa vídeos, convertem, e 

desenvolve vídeos) para a produção dos vídeos. Segundo 
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MENEZES e SANTOS [7] afirmam: 

O software educacional é considerado um dos ingredientes do uso 

da informática na educação. Os outros ingredientes seriam o 

computador e o professor treinado para o uso do computador na 

sala de aula. Nesse contexto, o software teria tanta importância 

quanto os outros ingredientes, pois sem ele o computador não 

poderia ser utilizado como ferramenta educacional. [7] 

APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS 

O IF fora a primeira instituição na qual foi desenvolvido o projeto, 

trabalhou-se a inserção de software e produção de vídeo aula com 

base nos simuladores PHET, ESA education kit (simulador virtual 

das leis de Newton) e com a ferramenta ATUBE para a produção 

dos vídeos.  

A produção e aplicação do material em sala de aula foram 

realizadas pelos bolsistas junto ao professor no laboratório de 

física. Foi aplicado na turma do proeja técnico em edificações 

devido às dificuldades no manuseio de ferramentas e softwares 

educativos. O total de alunos envolvidos foram 30 alunos que 

tinham idade que variava de 21 até 60 anos. 

 

Figura 1 – Mostra a aplicação do vídeo produzido na primeira 

turma do proeja técnico em edificação. 

Os vídeos produzidos partem de uma dificuldade encontrada em 

sala de aula dos alunos durante a explicação do movimento 

uniforme, variado e as três leis de Newton, principalmente na hora 

de compreender as fórmulas e ações da física. Para sanar esses 

problemas, procuramos simuladores que facilitassem a 

visualização das fórmulas matemáticas trabalhadas na física em 

forma de ações efetuadas por um ser ou um objeto. 

No CAIC procuramos trabalhar a inserção da tecnologia de outra 

forma trazendo um contexto de capacitação das ferramentas de 

escritório do pacote Libre Office e conhecimentos básicos sobre o 

sistema Linux educacional 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mostra o momento de capacitação do sistema 

operacional Linux 3.0 

 Esta aplicação foi efetuada com a turma da modalidade EJA que 

possuía uma grande dificuldade em fazer produções utilizando 

ferramenta de escritório como Writer, Calc, Impress, além de 

comandos e ferramentas básicas do sistema operacional do 

laboratório da escola. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mostra o desenvolvimento das atividades pelos 

alunos do CAIC 

Levando em consideração a importância da contextualização do 

ensino, buscou-se trazer situações do cotidiano para serem 

eventualmente resolvidos pelos alunos, partindo de ferramentas 

que foram apresentadas, despertando a curiosidade da busca de 

novos recursos que venham contribuir para sua formação 

acadêmica, e capacitá-los na utilização das ferramentas no 

mercado de trabalho. 

A turma na qual foram ministradas as aulas tinha cerca de 29 

alunos inscritos, porém nem todos puderam comparecer por 
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questões pessoais. Devido a esse fato, apenas 20 alunos em média 

participaram das aulas. Os mesmos possuíam idade entre 19 e 55 

anos.  

ANÁLISE DAS APLICAÇÕES 

De início, antes da aplicação das ferramentas em sala de aula, foi 

realizada a aplicação de um questionário investigativo que visava 

fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos no 

que se refere á tecnologia e às disciplinas da grade escolar que os 

mesmos possuíam um maior grau de dificuldade, obtendo os 

dados abaixo: 

   Do IF Sertão: 

• O nível dos conhecimentos prévios dos alunos em 

informática demonstrou-se atrasados, visto que alguns 

deles declararam nunca ter tido contato com um 

computador. 

• Alguns possuíam acesso à internet, no entanto a maior 

parte desses acessos era destinada á redes sociais e sites 

de entretenimento. 

• Foram questionados sobre as disciplinas que a turma 

estaria tendo maiores dificuldades, quase todos os alunos 

declarou ter problemas no aprendizado de física e 

matemática.  

             No CAIC:  

• As respostas dos questionários em relação aos 

conhecimentos prévios dos discentes foram regulares, 

demonstrando que os mesmos possuíam apenas um grau 

mediano de dificuldade. Porém, nas aulas iniciais do 

curso, observou-se uma contradição às informações 

contidas nos questionários, pois os discentes 

demonstraram um considerável grau de deficiência nos 

conhecimentos fundamentais de informática. 

• Boa parte dos alunos nunca teve a oportunidade de 

participar de um curso de informática básica. 

• A maioria das pessoas não utilizava o computador. 

Alguns por não ter conhecimentos básicos da área, 

outros por não dispor de tempo e trabalhar o dia todo. 

• Os alunos que tinham acesso á internet fazia uso da 

mesma para navegar exclusivamente em redes sociais.  

•  A maioria relatou que tinha dificuldade em matemática 

e outros em todas as disciplinas da grade escolar.  

A partir das informações contidas nos questionários (pré-teste) 

iniciou-se com aplicação das ferramentas em sala de aula. No 

decorrer do desenvolvimento do projeto foram feitas observações 

constantes dos níveis de dificuldades apresentados pelos alunos.  

No começo, a maior dificuldade encontrada pelos aplicadores do 

projeto nas duas instituições de ensino foi a tentativa de 

contextualização da tecnologia no dia-dia. Levando em 

consideração que para a maioria dos discentes da turma aquele era 

o primeiro contato com um computador, houve certo 

estranhamento da parte dos mesmos na primeira utilização da 

máquina; porém com o passar do tempo, durante o 

desenvolvimento do projeto, foram acostumando-se ao uso da 

informática, e até mesmo buscando novas ferramentas 

tecnológicas para contribuir na aprendizagem. Para ter uma noção 

maior sobre quais pontos o projeto de inserção e desmistificação 

tinha alcançado, foi feita uma análise investigativa realizando 

entrevistas com alguns alunos do IF Sertão que participaram do 

projeto. Os mesmos foram questionados sobre a importância da 

utilização das ferramentas tecnologias na sala de aula como uma 

metodologia de ensino mais interativa e diversificada, e o que 

tinha mudado a partir da intervenção do projeto, e se essa 

intervenção havia contribuído ou não para uma melhora na 

compreensão dos conteúdos. 

As respostas obtidas foram satisfatórias ao objetivo do projeto, 

pois os alunos declararam que a partir da intervenção realizada 

houve uma melhor interação entre professor/aluno, e também uma 

maior facilidade na compreensão dos conteúdos abordados, 

principalmente das formulas que eram trabalhadas.  

Diante do trabalho realizado na escola, o professor que de inicio 

declarou não ter grande interesse em utilizar esse tipo de 

metodologia em sala de aula, percebeu a diferença que o projeto 

causou no processo ensino/aprendizagem e consequentemente a 

importância da inserção de novas tecnologias educacionais, o 

mesmo passou então a trabalhar com os materiais apresentados, 

principalmente na produção de vídeos contextualizados, que 
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assimilavam a compreensão de diferentes fórmulas da física.  

Já no CAIC os resultados não foram satisfatórios devido a 

algumas datas comemorativas e feriados que eram exatamente no 

dia da aula que ocasionaram em um grande atraso da aplicação 

dos conteúdos implicando na desistência de muitos alunos e na 

falta de interesse devido o projeto estar sendo aplicado próximo 

ao fim do ano letivo. Porém mesmo com algumas dificuldades 

apresentadas prosseguiu-se com o projeto, observou-se que com o 

passar do tempo no período de aplicação, os conhecimentos sobre 

as ferramentas de escritório que foram ministrados em sala de aula 

estava sendo utilizado no trabalho de alguns alunos, antes 

ferramentas que eles não manipulavam hoje já eram algo essencial 

para o desempenho de atividades tanto no ambiente escolar como 

no trabalho. 

Um importante aspecto analisado foi o fato dos alunos do Proeja 

mesmo com a deficiência nos conhecimentos básicos na temática 

tecnologia, buscar além do que eram passadas em sala, outras 

ferramentas que colaboravam na aprendizagem. Esse mesmo 

aspecto adicional não foi notado nos alunos do EJA. 

CONCLUSÃO 

Ao considerar os dados encontrados no processo de análise da 

aplicação de tecnologias nas escolas, foi possível concluir que o 

desenvolvimento do projeto nas diferentes unidades de ensino 

contribuiu consideravelmente para uma melhora na interação dos 

alunos e professores, refletindo em uma maior motivação pela 

busca de ferramentas tecnológicas educacionais que possibilitem a 

melhora nos processos de ensino e aprendizagem. 

Houve um enriquecimento na compreensão de conteúdos, antes 

considerados como complexos pelos alunos, ao mesmo tempo em 

que facilitou o manuseio de ferramentas operacionais que são de 

essencial importância para o individuo na era em que vivemos, 

modificando o olhar da sociedade sobre a educação.  
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ABSTRACT 
This work aimed at extension course, to provide undergraduate 

degrees: Chemistry, Physics and Mathematics the development of 

educational software (ES), from Scratch, considering the 

technical, pedagogical and specific dimensions, to enter the 

computer in teacher training . The course was held at the 

Academic Center of the Wasteland, UFPE with twenty 

undergraduates, which lasted 24 hours, combining theory and 

practice. The result was the production of 1 ES in chemistry; 1 in 

physics, mathematics and 8 in the ES of the executors. On the 

technical side, the concern was to instigate the user's interest, 

using animation, colors, icons, sounds, hypertext and scenarios, 

making the interaction between the user interface and more user 

friendly. However, in some ES, the screen became overloaded 

textual and/or pictorial information. Pedagogic and specific 

dimensions, the students developed contextualized activities, from 

everyday experiences to achieve the learning objectives defined. 

However, traditional activities were also found in the software. It 

was concluded that it was possible for participants to 

understanding of programming logic, because the Scratch 

provides blocks programmed commands. Undergraduates 

developed related to teaching and learning and focused on the use 

of ICT in education process skills. 

 

RESUMO 
Este trabalho objetivou, em curso de extensão, propiciar aos 

graduandos de licenciaturas: Química, Física e Matemática a 

elaboração de softwares educativos (SE), a partir do Scratch, 

considerando as dimensões técnicas, pedagógicas e específicas, 

para inserir o computador na formação docente. O curso se 

realizou no Centro Acadêmico do Agreste, UFPE, com vinte 

graduandos, cuja duração foi de 24h, conciliando a teoria e a 

prática. Como resultado, houve a produção de 1 SE em química; 1 

em física, 8 em matemática e o SE dos executores. Na parte 

técnica, a preocupação era de instigar o interesse do usuário, 

utilizando-se animação, cores, ícones, sons, hipertextos e 

cenários, tornando a interação entre a interface e o usuário mais 

amigável. Porém, em alguns SE, a tela ficou sobrecarregada de 

informações textuais e/ou de imagens. Nas dimensões 

pedagógicas e específicas, os graduandos desenvolveram 

atividades contextualizadas, partindo de experiências cotidianas 

para alcançar os objetivos de aprendizagem definidos. Contudo, 

as atividades tradicionais também foram encontradas nos 

softwares. Concluiu-se que foi possível levar os participantes ao 

entendimento da lógica de programação, pois o Scratch 

proporciona blocos de comandos programados. Os graduandos 

desenvolveram habilidades relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem e voltadas à utilização da TIC na educação. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 
I.2.7 Natural Language Processing  

K.3.1 Computer Uses in Education 

Termos Gerais 
Algorithms, Documentation, Design, Human Factors, Languages. 

Palavras Chaves 
Formação docente, elaboração de software, Scratch. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Neste artigo serão vislumbrados resultados referentes à elaboração 

de softwares educativos (SE) por graduandos de licenciaturas: 

Química, Física e Matemática, cujo objetivo foi propiciar a 

elaboração de SE, a partir do programa Scratch, considerando as 

dimensões técnicas, da interface, pedagógicas e específicas, a 

partir de critérios de checklist, levando os participantes a conhecer 

melhor o funcionamento do computador, programa de produção 

de softwares, o Scratch, bem como a utilizá-los de maneira mais 

útil na prática docente.  

As tecnologias de informação e comunicação (TIC), 

especialmente o computador, estão cada vez mais presentes na 

educação formal, ensino básico e superior, mas os docentes ainda 

não têm habilidades para desenvolver atividades pedagógicas com 

tais tecnologias. Por isso, é preciso que os graduandos de 

licenciaturas percebam a importância de utilizar o computador 

para aquisição de seus próprios conhecimentos, autonomamente 

ou de modo direcionado pelos seus educadores, bem como para o 

processo de ensino e aprendizagem no exercício da função 

profissional para a qual estão sendo preparados.  

Porém, como afirmam [1, 7] ainda não há preparação para os 

docentes utilizarem adequadamente o computador no ato 

pedagógico. Essa preparação não principia na educação básica 

nem na formação inicial docente e muito pouco na formação 

continuada quando os docentes já estão no exercício profissional. 

Por isso, a importância deste artigo em expor trabalho desta 

natureza.  

Ao ler as abordagens aqui presentes, será perceptível a 

possibilidade de: mostrar que o docente universitário pode e deve 

se empenhar para inserir na sua prática pedagógica a utilização 

das TIC; levar os licenciandos ao desenvolvimento de habilidades 

para elaboração de ambientes de aprendizagem digitais; trabalhar 

com as dimensões técnicas, pedagógicas e específicas de um SE 

em conjunto; juntar a teoria e a prática do processo de ensino e 

aprendizagem com as TIC; tornar o processo de formação docente 

mais prazeroso e instigante; trabalhar de maneira inter e 

transdisciplinar, considerando várias áreas do conhecimento; 
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obter um bom resultado na elaboração de SE, mesmo com as 

limitações do Scratch e dos participantes do curso em relação aos 

conhecimentos sobre o programa e o processo de ensino e 

aprendizagem; compreender e respeitar até onde o educando pode 

ir ao desenvolver uma atividade na sala de aula e considerar o 

avanço individual dos graduandos. 

 

2. A TIC NA FORMAÇÃO DOCENTE 
Os computadores não foram feitos especificamente para o 

ambiente educacional, portanto não há direcionamento ou 

funcionalidade nesse equipamento, em si mesmo, para atender aos 

objetivos pedagógicos. O computador por si só, sem intenção 

pedagógica, não vai proporcionar um processo de ensino e 

aprendizagem eficaz. É preciso que quem o utilize com essa 

finalidade planeje as atividades e as realize de maneira 

direcionada e sistematizada. 

Contudo, para que os docentes possam utilizar o computador para 

o processo de ensino e de aprendizagem de modo a propiciar a 

construção de conhecimento, é preciso que estejam preparados, 

sejam formados, inseridos nessa dinâmica pelos seus formadores, 

bem como orientados e levados a desenvolver tal habilidade a 

partir de padrões de competência para as TIC, conforme afirma 

[1]. Essas competências podem ser elaboradas considerando as 

necessidades locais dos graduandos e da comunidade. Para isto, 

deve-se romper com o pensamento puramente conteudista ou 

exageradamente práticas e levar os futuros docentes a uma 

formação considerando as necessidades sociais atuais [5].  

No que concerne às competências, o seu desenvolvimento deve 

ocorrer na formação inicial, o que não acontece no contexto atual 

das universidades brasileiras. No máximo essa preocupação 

ocorre quando os docentes já estão exercendo a docência na 

escola básica, uma vez que a demanda por essa formação é recente 

e os processos são lentos no que se refere à alteração do currículo 

dos cursos superiores de formação de professores [1]. 

Os dados referentes à inserção da tecnologia e do seu estudo nas 

licenciaturas não são animadores, correspondem aos seguintes 

percentuais: 

uma proporção muito pequena das disciplinas obrigatórias dos 

cursos de Pedagogia (ou Licenciatura I), Licenciaturas em Letras 

(Português), Matemática e Ciências Biológicas são dedicadas a 

temas de “tecnologia”. Dentre as Licenciaturas II, somente os 

cursos de Licenciatura em Matemática dedicam 1,6% de suas 

disciplinas a esse tema, enquanto as Licenciaturas em Letras 

(Língua Portuguesa) e Biologia dedicam apenas 0.2% de suas 

disciplinas à matéria [1]. 

É na formação inicial, primordialmente, e continuada, quando 

necessário, do docente que se devem habilitar os professores para 

que possam se inserir e inserir seus alunos nesse universo digital. 

Nesta perspectiva, pensa-se na necessidade de avaliar os materiais 

didático-pedagógicos do meio digital [4], pois possivelmente os 

futuros docentes irão se deparar com tais materiais na sua prática 

em sala de aula e, se não houver uma preparação para um olhar 

crítico, provavelmente não conseguirão distinguir os materiais 

eficientes dos não eficientes. Essa habilidade para a avaliação 

poderá ser consequência de elaboração desse tipo de material. Os 

docentes devem estar aptos também para elaborar materiais 

didático-pedagógicos no e para o meio digital com o propósito de 

utilizá-los na sala de aula com os estudantes. 

Sabe-se que os cursos de formação docente preparam seus 

graduandos para desenvolverem conhecimentos relativos ao como 

exercer a função docente, contemplando conhecimentos didáticos 

e pedagógicos, além de conhecimentos específicos de atuação, os 

conteúdos da área em que o graduando se habilitará. Nesta 

perspectiva, tanto é importante que os discentes do curso de 

licenciatura saiam hábeis em proporcionar uma boa prática 

pedagógica aos seus futuros alunos como dominem bem os 

conteúdos da área. É quando se fala de um ensino 

contextualizado, considerando a aplicação dos conteúdos na vida 

cotidiana para o desenvolvimento de habilidades necessárias ao 

mundo contemporâneo. Para isto são necessárias abordagens inter 

e transdisciplinar, as quais estão presentes, neste trabalho, ao se 

utilizar da informática para o processo de ensino e aprendizagem 

de conteúdos de Química, de Física e de Matemática, assim como 

ao abordar sobre a prática pedagógica e as especificidades do 

ambiente digital considerando as teorias sobre esse assunto. 

Na formação do professor, todo o processo que permeia sua 

formação vai requerer a inter e a transdisciplinaridade para que se 

possam relacionar os conhecimentos adquiridos na educação 

formal com os conhecimentos do cotidiano. Essa formação, 

proporcionada pelas instituições de ensino superior, deve seguir a 

demanda de uma formação voltada à globalização e que requer 

indivíduos preparados para exercer sua profissão de modo a se 

valer de todos os saberes adquiridos ao longo da vida e da 

formação profissional. 

 

3. O SE NA EDUCAÇÃO   
Na perspectiva de dar suporte aos futuros docentes para a 

utilização do computador na sala de aula, tendo em vista materiais 

didático-pedagógicos que são rodados nessa máquina, pensa-se no 

SE, programa digital direcionado à prática pedagógica, definido 

como um dispositivo digital, planejado e elaborado para fins 

didáticos/pedagógicos, mediador de conteúdos curriculares da 

esfera escolar e viabilizador do processo de ensino e de 

aprendizagem, que requer a mediação do professor da área para 

seu uso eficiente. Trata-se de um instrumento imbuído de 

linguagem e aportado no ambiente digital, desta forma, possui 

especificidades peculiares em detrimento dos materiais do 

ambiente impresso [4]. Mesmo se tratando de um instrumento 

didático-pedagógico digital também contemplará características 

dos materiais impressos, pois carregará muitas das especificidades 

do campo pedagógico e das áreas de ensino em questão. 

Na elaboração de SE, devem ser consideradas as questões de 

usabilidade e de educação [6]. Nesta perspectiva, são levadas em 

conta três dimensões, e seus respectivos critérios, apontadas por 

[4] para avaliação de SE: a primeira dimensão é a técnica, cujo 

enfoque está na interface e na interatividade, pois o ambiente 

digital requer conhecimentos e habilidades que antes não eram 

exigidos ao lidar com outros tipos de tecnologia. Requer saber 

lidar com o manuseio da máquina e das especificidades dos 

enunciados manifestos em textos verbais e não verbais, com os 

ícones e as maneiras desses enunciados aparecerem na tela, tais 

como as manifestações hipertextuais e hipermodais.  

A segunda dimensão é a pedagógica, a qual considera que no 

trabalho com SE é necessário que haja a intermediação de um 

profissional agente de aprendizagem que possa direcionar a 

construção do conhecimento, pois, como afirma [8], se o SE tem a 

característica de ser autônomo seu fundamento é o ensino 

programático, cujas informações são padronizadas e por si só 

promovem o ensino de qualquer conteúdo independentemente das 
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situações de uso. O SE deve apresentar os objetivos pedagógicos 

que permeiam o seu uso, a maneira como os usuários vão utilizar 

tal ferramenta, quais atividades estão sendo propostas, entre 

outros aspectos para o fazer pedagógico.  

A terceira dimensão se refere à parte específica, quando se pensa 

nas atividades pedagógicas propriamente ditas, quais os conteúdos 

serão abordados e como serão feitas as abordagens, o que requer 

conhecimento na área de ensino, o domínio dos conteúdos, bem 

como saber como ensiná-los, considerando o nível de ensino em 

que se encontram os discentes e a melhor maneira de abordagem 

dos conteúdos. 

No que concerne aos estudos de química, de física e de 

matemática na formação docente, onde há a preparação dos 

graduandos para a prática pedagógica e para a aquisição de 

conhecimentos específicos das áreas, é importante mencionar que 

as aulas devem promover a apropriação das linguagens específicas 

e científicas. Portanto, deve-se possibilitar aos discentes a 

inserção no conhecimento específico para que possam realmente 

compreender o uso dos conceitos, dos termos e dos símbolos, 

dentre outras formas de linguagem verbal e não verbal que 

circulam nas áreas. O que se deve promover na formação docente, 

é a abordagem dos conhecimentos historicamente constituídos, 

além de possibilitar o desenvolvimento de novos conhecimentos 

nas áreas em questão.  

Nesta perspectiva, a formação docente deve gerar situações 

pedagógicas em que o sentido do texto possa ser dialogicamente 

negociado e construído, enfocando as especificidades relevantes 

do objeto de estudo. Ressalta-se a importância de se avaliar a 

evolução da elaboração conceitual nos discentes, fato que pode 

ser percebido na interpretação e resolução de situações problemas 

pelos discentes, bem como na utilização dos conhecimentos gerais 

da área, incluindo os jargões e os conceitos teóricos em momentos 

diversos na sala de aula e fora dela. São essas habilidades e 

conhecimentos que devem levar os futuros professores a 

desenvolver atividades pedagógicas nos SE que venham a 

elaborar, partindo do pressuposto de que devem levar para seus 

futuros alunos, adequando ao nível e às situações específicas, os 

conhecimentos construídos na sua formação inicial docente.  

Em relação à construção de conceitos das áreas em questão, de 

acordo com [3], quando fala da matemática, se torna mais 

significativa e duradoura quando é proporcionada por meio de 

situações caracterizadas pela investigação e exploração de novos 

conceitos e que estimulem a curiosidade do educando. Desta 

forma, as situações problemas podem ser uma das alternativas de 

trabalhar os conteúdos das disciplinas de Química, de Física e de 

Matemática na educação básica. Esse tipo de trabalho é que pode 

verdadeiramente promover a construção de conhecimento e 

proporcionar caminhos para uma melhor prática docente. 

Outra questão que merece destaque é colocada por [2], que afirma 

que os alunos sentem dificuldade quando têm que passar do 

enunciado do problema para a ação de resolvê-lo, pois os alunos 

querem sempre saber ‘qual a fórmula que deve ser aplicada’ 

para resolver determinado problema, o que acarreta uma 

representação social da Física como uma ciência de fórmulas 

matemáticas que explicam fenômenos e resolvem problemas. Essa 

é uma questão que merece destaque e reflexão na formação 

docente.  

Diante desse contexto, produzir, com os futuros docentes, 

materiais didático-pedagógicos com o auxílio do computador para 

construção do produto pode ser uma das soluções para a questão 

supracitada. O uso do computador na sala de aula é uma 

necessidade atual e deve ser uma meta na formação profissional 

para que a prática docente possa acompanhar a sociedade 

contemporânea. O senso crítico sobre esses materiais deve ser 

estimulado para que se estenda à prática pedagógica de modo 

geral e para o processo de elaboração de SE a fim de se obterem 

bons resultados sobre o produto final.  

 

4. REALIZAÇÃO DO CURSO 
O curso se desenvolveu no primeiro semestre de 2014, tendo 

como público alvo vinte graduandos de licenciaturas, do 1º ao 4º 

período, dos cursos de Química, de Física e de Matemática, no 

Centro Acadêmico do Agreste, UFPE.  

Para desenvolver os SE foi utilizado o Scratch, cuja tecnologia 

consiste em uma linguagem de programação disponibilizada por 

uma comunidade online (http://scratch.mit.edu/), que incentiva as 

pessoas a programar e a compartilhar jogos, animações e 

softwares produzidos por qualquer pessoa que se disponha a 

utilizar o programa. O Scratch é gratuito e disponibilizado na 

internet, sendo fácil de baixar e existindo na versão desktop e 

online.  É possível realizar projeto diretamente no site do Scratch 

e deixá-lo salvo em uma conta privada. O programa está 

disponível para download no site http://scratch.mit.edu/. 

Para a realização do curso, os executores tiveram que conhecer, 

explorar, ver as possibilidades e as limitações do Scratch. Por 

isso, elaboraram seu próprio SE, o que foi feito considerando as 

áreas de Língua Portuguesa e Ciências da Natureza. Desta forma, 

criou-se um SE direcionado ao 9º ano do ensino fundamental, 

tentando contemplar os critérios e as dimensões técnicas, 

pedagógicas e específicas propostos por [4], neste caso, leitura e 

compreensão textual e o material polietileno. Além desses 

aspectos, houve a tentativa de utilizar o máximo de recursos 

possível do Scratch a fim de conhecer melhor o programa e 

proporcionar uma interface mais dinâmica e interessante para o 

SE criado.  

Os encontros do curso foram compostos de atividades diversas, 

contemplando projeção de slides para explicações teóricas e das 

dimensões da elaboração dos SE, análise breve de SE das áreas e 

de seus manuais, exposição do software elaborado pelos 

executores do curso com o Scratch, elaboração de projetos de 

softwares pelos participantes, seminários apresentados pelos 

participantes para exposição das atividades realizadas, explicação 

e exploração do Scratch, elaboração das telas dos softwares em 

papel, elaboração dos SE pelas duplas e elaboração de guia, 

avaliação breve dos SE elaborados a partir do quadro de critérios. 

Os estudantes trabalharam em dupla sempre considerando que 

ambos eram da mesma área.  

Para a avaliação das atividades realizadas nos encontros, além das 

apresentações dos seminários e desenvolvimento das atividades, 

observadas e registradas a posteriori, e do produto final dos 

softwares, foram utilizados instrumentos escritos para os 

participantes exporem suas ideias a respeito do seu aprendizado e 

do curso, tais como: diário de aprendizagem com os seguinte 

itens: “o que aprendi”, “o que gostaria de aprender”, “como me 

senti” e “comentários” realizado nos dois primeiros encontros; 

para o último encontro foi solicitado que se elaborasse um 

relatório avaliativo a partir do seguinte enunciando: “Elabore um 

relatório avaliativo, contendo os seguintes pontos: significado do 

curso como um todo; as temáticas discutidas; as dinâmicas dos 
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encontros; a participação dos grupos; a postura da equipe de 

execução; os recursos didáticos; críticas e propostas”. 

 

5. AVALIAÇÃO DO PROCESSO  
Analisando o andamento das atividades do curso e as suas 

finalizações, verificou-se que os participantes demonstravam 

muita ansiedade, no início do curso, pois desejavam explorar o 

Scratch e começar a elaboração do seu SE. No entanto, essa 

ansiedade teve que ser contida para poder dar lugar à escuta e à 

reflexão sobre as exposições teóricas, as orientações e a 

elaboração do projeto do software. Percebeu-se que os 

graduandos somente se deram conta da importância do projeto do 

software quando estavam elaborando seus programas, pois 

ficaram um pouco sem entender o porquê do projeto, mesmo com 

as explicações. O projeto exigia os seguintes itens: tema, público 

alvo, faixa etária, disciplina, conteúdo(s), objetivos de 

aprendizagem, tipo de objeto, tempo estimado, avaliação da 

aprendizagem, requisitos do programa. 

A avaliação da aprendizagem e do curso pelos próprios 

participantes se deu a partir do diário de aprendizagem e do 

relatório avaliativo escritos, conforme mencionado. No que 

concerne ao diário de aprendizagem, elaborado pelos graduandos, 

de modo geral, os comentários foram compostos por elogios, 

agradecimentos aos executores pela oportunidade de trabalharem 

com a elaboração de um SE, por estarem envolvidos com a 

inserção da tecnologia na educação, reconhecendo que não é 

comum um curso dessa natureza na formação docente.  

Porém, os comentários também vierem em caráter reivindicatório 

solicitando que a próxima edição do curso se inicie com o uso do 

Scratch e com a elaboração do SE. Houve também a colocação de 

que a universidade deveria investir mais na área da tecnologia na 

educação.  

Em todas as exposições dos participantes no diário de 

aprendizagem foi possível verificar que estavam sendo sinceros 

em suas colocações e que argumentavam a partir de informações 

seguras e de conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Os sentimentos não foram somente de satisfação e entusiasmo, 

pois algumas pessoas não conseguiram desenvolver determinado 

comando e se sentirem frustradas. Porém, o curso ainda não havia 

terminado, acontecendo mais um encontro para que todos os 

grupos finalizassem os seus softwares ou concluíssem uma 

primeira versão final, para fazer os ajustes posteriormente. 

No último encontro, o terceiro, foi possível ter versões finais 

preliminares dos SE, cujos ajustes foram feitos à parte, em 

atendimento individual dos grupos, na sala da executora e 

coordenadora do projeto. Ao final do encontro, todos os grupos 

apresentaram seus SE, tendo a apreciação e sugestão dos colegas 

que presenciaram as demonstrações. Foi um momento muito 

proveitoso e de reflexão consciente sobre as dimensões técnica, 

pedagógica e específica do SE.  

Quanto aos relatórios avaliativos do curso, escritos pelos 

participantes, foi possível perceber que os estudantes 

compreenderam a complexidade da elaboração de um SE e as suas 

características, ou seja, aquilo que deve compor tal material, 

inclusive entenderam que o SE é pedagógico. Foi possível 

também o entendimento da importância da tecnologia no processo 

de ensino e de aprendizagem e do SE como um instrumento que 

auxilia a educação. Houve a visão de que a tecnologia deve ser 

realmente inserida na educação, inclusive o trabalho com SE.  

Na visão dos participantes, a dinâmica de unir ensino e 

tecnologia, no curso, mesmo em curto prazo, possibilitou ver o SE 

como ferramenta de ensino que facilita a interação entre educador 

e educando e como recurso para novas metodologias de ensino. O 

curso estimulou a criatividade dos participantes, fazendo surgir 

novas ideias para serem colocadas no projeto de software em 

andamento. 

Sobre a desenvoltura dos grupos, constatou-se que alguns 

desenvolveram seus SE com mais habilidade e rapidez, 

compreendendo e utilizando os recursos com mais eficácia e 

elaborando um software mais dinâmico e atrativo. Enquanto que 

outros grupos desenvolveram os softwares com lentidão e 

dependentes bastante dos executores. Porém, percebia-se a 

evolução na compreensão do funcionamento do Scratch e a 

tentativa de melhorar os seus softwares em todas as dimensões. 

Ao término do curso, obteve-se um total de dez softwares 

elaborados e funcionando dentro das possibilidades que o Scratch 

permite e dentro das condições dos graduandos, uma vez que se 

tratava de uma primeira experiência dessa natureza.  

 

6. O PRODUTO CONCRETIZADO DE SE  
Os softwares prontos, em sua primeira versão, foram apresentados 

e apreciados pelos grupos. Com as apresentações, constatou-se 

que os graduandos entenderam a lógica de funcionamento do 

objeto de ensino e de aprendizagem digital que deveriam propor, 

tanto no que concerne à interface quanto no que se refere à parte 

pedagógica e à de ensino das áreas em questão. Com algumas 

exceções, pode-se afirmar que os SE apresentavam uma interface 

amigável que possibilitava o usuário navegar pelos cenários e 

realizar as atividades propostas.  

Verificou-se ainda que os SE elaborados apresentavam os 

seguintes itens, da parte técnica: instruções claras, feedback 

imediato para as entradas de dados, links, ícones, hipertextos, 

imagens e animações.  

Quanto à interatividade, houve a preocupação com a interação 

verbal entre o software e o usuário, pois em todos os SE 

percebeu-se a inserção de personagens e de diálogos através de 

balões conversacionais, como demonstra a imagem a seguir de um 

software da área de Física: 

 

 

Figura 1:Tela de um SE da área de Física 
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No entanto, a maioria dos SE não contemplava os seguintes itens, 

considerados importantes em sua composição: facilidade de 

acesso a todas as partes, interromper e retomar atividades, 

orientação e possibilidade para refazer a atividades e som.  

Quanto ao potencial pedagógico, os autores dos SE atentaram 

para os feedbacks que pudessem explicar sobre o assunto que 

estava sendo abordado, quando clicada a opção incorreta das 

questões. Os SE apresentavam objetivos pedagógicos, conteúdos e 

abordagens de conteúdos coerentes com a proposta de projeto, 

conteúdos adequados ao público alvo, grau de complexidade 

crescente, focava em uma área específica, utilizava recursos 

motivacionais diversos: feedback encorajador e isento de carga 

negativa, alguns traziam interpretação dos erros e acertos e todos 

permitiam o registro do desempenho dos estudantes a partir de 

contagem de erro e acerto. 

Quanto à parte específica, os SE contemplavam atividades que 

levavam os usuários a alcançar os objetivos pedagógicos 

propostos no projeto do SE. A intenção de se trabalhar a noção e a 

representação de fração foi uma das abordagens de conteúdos e 

habilidades propostos, conforme demonstra a figura a seguir. O 

software apresenta uma tela explicativa sobre o que é fração e 

uma outra exemplificativa. 

 

 

Figura 2:Tela de um SE da área de Matemática 

 

Sinteticamente, pode-se afirmar que, nas dimensões pedagógica e 

específica, houve a preocupação, na maioria dos SE, de 

proporcionar situações problemas considerando fatos reais do dia 

a dia, explicações de fenômenos naturais e/ou perguntas e 

respostas, identificação de respostas apresentadas e de figuras. 

Verificou-se, portanto, a tentativa de propiciar a construção de 

conhecimento por parte do usuário nas áreas de Química, de 

Física e de Matemática. Houve também a presença de feedback 

após as respostas corretas e incorretas das questões que ajudava 

no entendimento do que se estava fazendo ao utilizar o software. 

Outros elementos importantes foram as explicações dos conteúdos 

e/ou enunciados que levavam à reflexão para poder responder ao 

que se solicitava nas atividades.  

Com os produtos de SE, constatou-se que os graduandos 

conseguiram alcançar o objetivo de criação de um material 

didático-pedagógico no ambiente digital do computador. De modo 

geral, os softwares funcionavam bem e tinham realmente 

atividades que possibilitavam a reflexão e a construção de 

conhecimentos pelos usuários a partir da realização das atividades 

propostas. Percebeu-se ainda, que os participantes criaram 

interfaces que podiam instigar o interesse do usuário/estudante, 

com a utilização de cenários atraentes, animações de objetos e de 

personagens, sons, hipertextos através de links e diálogos em 

balões. 

Constatou-se que houve empenho de todos os participantes para 

contemplar os aspectos importantes nas três dimensões do SE, 

embora não conseguindo contemplá-los a contento em alguns dos 

trabalhos apresentados.  

Quanto aos aspectos negativos dos SE, relacionados à interface, 

verificou-se a não diversificação de uso dos recursos do Scratch, 

ficando as telas restritas a recursos que podem ser usados também 

no material impresso, sendo, portanto, desnecessário o uso do 

ambiente digital. As especificidades do digital não foram levadas 

em consideração. Os softwares também traziam botões que 

permitiam o prosseguimento das páginas, porém a maioria dos 

programas não trazia opção de retorno, o que dificultava a 

refacção e retomada de atividades.  

 Na parte específica, apesar da tentativa de contemplar os 

conteúdos e abordagens condizentes com as recentes teorias das 

áreas, percebeu-se proposição de atividades semelhantes às 

abordagens tradicionais, em alguns SE, tomando as 

conceitualizações como essenciais, explicações sem 

contextualização e excessivas, o que pode causar desinteresse na 

utilização do programa e não proporcionar a aprendizagem. No 

entanto, também houve abordagem contextualizada e mais 

dinâmica, utilizando-se de situações cotidianas para realizar 

reflexões e solucionar problemas. 

Outra questão que merece ser comentada, foi a excessiva 

utilização de textos verbais nas falas nas falas dos personagens ou 

nos quadros, cuja função era a explicação de conteúdo ou 

comandos de exercícios, o que pode levar o usuário ao 

desinteresse pelo software. 

 

7. CONCLUSÕES 
O curso de extensão para elaboração de SE possibilitou que a 

docente universitária elaborasse, antecipadamente, um SE, 

configurando-se em um desafio e requerendo que a docente se 

empenhasse e se inserisse no contexto do trabalho com as TIC no 

ambiente de ensino e aprendizagem. Ao elaborar seu próprio SE, 

a docente identificou muitas das habilidades que os graduandos 

das licenciaturas precisariam desenvolver para construir seus 

softwares. Portanto, ao elaborar o software, foi possível perceber 

que, para desenvolver um SE das áreas de Química, de Física e de 

Matemática, os graduandos das licenciaturas precisariam refletir 

sobre os conteúdos que seriam objeto de estudo nas atividades, 

observando o que as teorias das áreas preconizam para o seu 

ensino.  

Além do mais, os participantes precisariam refletir sobre a melhor 

maneira de se trabalhar os conteúdos escolhidos. Por isso, o início 

do processo de elaboração do software foi a partir da elaboração 

de um projeto, conforme mencionado, contemplando o que foi 

detectado pela docente como essencial para a elaboração de SE. O 

projeto, portanto, facilitaria todo o trabalho a ser desenvolvido. 

Assim, ao elaborar o SE a partir de um projeto, o processo de 

criação foi facilitado e direcionado, ajudando também os discentes 
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a identificar o que era e o que não era possível realizar a partir do 

Scratch. 

Com a elaboração do SE pelos executores, foi possível perceber a 

importância de se considerar os critérios e as dimensões propostos 

por [4], pois permitiu a identificação dos elementos necessários 

para a constituição de um SE. Esta constatação foi ratificada na 

criação dos SE pelos participantes do curso, pois sem os quais os 

graduandos não teriam conseguido identificar o que era e o que 

não era importante no programa. 

Para compor a parte técnica, da interface, do SE, os graduandos 

tiveram a preocupação de utilizar elementos que pudessem 

instigar o interesse do usuário, utilizando-se de recursos, como 

animação, cores, ícones, sons, hipertextos e cenários. Houve 

também a tentativa de tornar a interação entre a interface e o 

usuário mais amigável, mais fácil, porém constatou-se que, às 

vezes, a tela ficava sobrecarregada de informações textuais e/ou 

de imagens, sendo, portanto, necessário extrair alguns elementos.  

Quanto às dimensões pedagógicas e específicas, os graduandos 

tentavam o máximo que podiam, dentro das suas limitações, por 

serem licenciandos do 1º ao 4º período, desenvolver atividades 

contextualizadas com o cotidiano do usuário, partindo de 

experiências reais para alcançar os objetivos de aprendizagens 

definidos no projeto de software e desenvolver as habilidades 

necessárias do usuário na área disciplinar em questão. Contudo, 

ainda foram identificadas atividades tradicionais e semelhantes às 

trazidas nos livros didáticos das áreas, questão a ser trabalhada na 

próxima edição do curso.  

Além dos aspectos mencionados, a partir do curso e das 

elaborações dos SE pelos participantes, foi possível também levar 

aos docentes em formação o entendimento da lógica de 

programação, uma vez que o Scratch proporciona blocos de 

comandos com programações que despertam o raciocínio lógico. 

Esse tipo de atividade não é comum nas formações docentes, 

mesmo em curso de matemática. 

A partir da elaboração dos SE dos executores e dos graduandos, 

foi possível concluir o que é viável realizar numa proposição de 

elaboração de SE, percebendo as limitações do programa Scratch 

e tendo o entendimento do que pode ser concretamente executável 

em um software elaborado para um ambiente de ensino e 

aprendizagem. Nesse curso, houve a produção de 11 softwares 

educativos: 1 na área de química; 1 de física e 8 em matemática, 

além do SE dos executores. 
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ABSTRACT 
Previous researches show how affective dimensions are found in 

Learning Management Systems (LMS). In this paper, we verified 

if positive student’s dedication in a face-to-face course supported 

by Moodle LMS carries on to his/her completion. We used log 

files of each course. We compared results with teachers’ diaries. 

We developed an algorithm to analyse data and retrieve some 

information to the teacher about students. The results towards to 

confirm that students with good or high dedication are more able 

to complete the course. 

RESUMO 
Pesquisas mostram como dimensões afetivas são encontradas em 

ambientes virtuais de aprendizagem. Neste trabalho, verificou-se 

como a dedicação do aluno pode conduzir a sua conclusão em 

disciplinas presenciais que utilizam o Moodle como suporte. Para 

isso, utilizou-se os arquivos de log de cada curso, cujos dados 

foram comparados os resultados com os diários dos professores. 

Foi desenvolvido um algoritmo para analisar os dados e recuperar 

algumas informações para o professor sobre os alunos. Os 

resultados para confirmar que os alunos com dedicação boa ou 

alta dedicação são mais capazes de obterem a aprovação na 

disciplina. 

Categories and Subject Descriptors 

Computers Uses in Education – Computer-managed instruction 

(CMI), Distance learning 

General Terms 

Algorithms, Measurement, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 

Dedication, success, logs, learning management systems, Moodle. 

1. INTRODUÇÃO 
Com o objetivo de aprimorar a interação entre homem e máquina 

no ensino e aprendizagem, algumas pesquisas já desenvolvidas 

relacionam o uso de estudos da Computação Afetiva para 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Longhi, Bercht e Behar 

[11] apresentam detalhes da identificação dos estados afetivos dos 

alunos em um AVA denominado ROODA (Rede cOOperativa De 

Aprendizagem), de modo a favorecer estratégias pedagógicas. 

Ainda, as autoras oferecem um recurso de apoio com o protótipo 

do software AnimA, que realiza a inferência dos estados de ânimo 

durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Jaques e Vicari [6] abordam o estado da arte em Ambientes 

Inteligentes de Aprendizagem. Para isso, trazem diversas 

definições de critérios afetivos que podem ser encontrados nas 

seguintes aplicações da Computação Afetiva em um sistema: (1) 

inferir as emoções dos alunos; (2) expressar as emoções; e (3) 

simular as emoções. Ainda, as autoras apresentam perspectivas 

para a solução de problemas, como, por exemplo, ferramentas 

computacionais que podem ser utilizadas para reconhecer as 

emoções do usuário, além de trazer o detalhamento de questões da 

afetividade e da emoção. 

Já Cunha, Silva e Bercht [4] realizaram uma proposta de um 

modelo de atributos para o aprimoramento da comunicação 

afetiva para professores que atuam na Educação a Distância. Para 

esta proposta, os autores fizeram a identificação e caracterização 

dos atributos afetivos dentro de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, além de sugerir a utilização de modelos afetivos 

de tutores artificiais como ferramenta apoiadora. 

Neste estudo, o estado afetivo que será analisado é a dedicação. 

Acredita-se que ela é necessária dentro de um ambiente de ensino, 

pois tem ligação no índice de aprovação em disciplinas [15]. O 

autor ainda acrescenta que quando um aluno demonstra 

dedicação, ele alcança melhores índices escolares. Goleman [5], 

define o critério afetivo dedicação como: “o quanto o aluno presta 

atenção em sala de aula, o quanto tempo é reservado para estudo 

fora dela, e o quão frequentemente ele utiliza os recursos de 

aprendizagem disponíveis.” 

Atualmente, alguns indícios presentes nas atitudes dos alunos 

denotam a sua dedicação com a vida escolar. Por exemplo, alguns 

desses fatos estão no interesse do aluno para criar e entregar as 

atividades no prazo, na pontualidade, na assiduidade, entre outros. 

Em uma sala de aula tradicional, o professor pode perceber estas 

atitudes. Porém, dentro de um Ambiente Virtual, o professor 

precisaria analisar os registros de acesso, a entrega ou não das 

tarefas disponibilizadas e as participações no fórum, para então 

verificar o quanto um aluno se dedicou. 

A dedicação, nesta pesquisa, é verificada através dos acessos que 

o aluno fez nas disciplinas do Moodle. Estes acessos são 

verificados pelos logs de cada disciplina. Estes registros, 
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juntamente com os diários de classe, são disponibilizados pelos 

professores. Como premissa para a análise do log e do diário tem-

se, então, que quanto maior a participação de um aluno no 

Moodle, maior é a sua dedicação e, com isto, maior sua chance de 

aprovação da disciplina. 

Esta pesquisa tem o intuito de auxiliar os professores em uma 

análise complementar (a do Ambiente Virtual) do estado afetivo 

de dedicação do seu aluno, pois a análise do perfil de um aluno 

com um maior número de variáveis poderá contribuir 

positivamente no relacionamento entre professor e aluno, bem 

como na relação de ensino e aprendizagem. Às vezes, um aluno 

tímido em classe poderá demonstrar maior empenho no Moodle. 

E, a dedicação, bastante presente em sala de aula como forma de 

avaliação, não poderia ser ignorada nos Ambientes Virtuais, pois 

parte da disciplina ocorre ali. 

O estudo aborda a seguinte pergunta: Existe relação direta entre a 

dedicação (estado afetivo) e a aprovação dos alunos em uma 

disciplina? Para responder parte desta questão será preciso 

desenvolver um algoritmo responsável por realizar a inferência do 

estado afetivo de acordo com os logs do Moodle. Após isso, será 

possível analisar, ao longo da pesquisa, se a hipótese “A 

dedicação do aluno, identificada através de um Ambiente Virtual, 

influencia positivamente na aprovação do mesmo” é verdadeira. 

2. PESQUISA DESEVOLVIDA 

O trabalho utilizou a abordagem da pesquisa ex-post-facto [17]. 

Ela objetiva investigar a relação de causa e efeito a partir da 

ocorrência de eventos, ou seja, permite compreender um 

fenômeno após a sua realização. 

Dessa forma, a primeira etapa deste trabalho consiste na obtenção 

dos dados: logs de acesso do Moodle e diários de classe. Para 

tanto, foi feito um convite via e-mail aos professores interessados 

a participar e auxiliar no desenvolvimento da pesquisa (Apêndice 

A). Junto com o convite, foram feitas duas perguntas, a fim de 

saber o perfil do docente quanto ao uso de Ambientes Virtuais: 

1. Em média, a cada quanto tempo você faz publicações no 

Moodle? 

2. Você utiliza os registros de acesso (logs) das suas disciplinas 

para consulta? Caso não, por quê? 

Os professores enviaram os logs e diários de classe de um total de 

17 disciplinas, tanto do Ensino Superior, como do Ensino Médio, 

disponibilizadas entre o ano de 2012 e o primeiro semestre de 

2013. Ainda, dois logs puderam ser divididos, pois apresentavam 

mais que um semestre/ano letivo (turmas de 2012 e de 2013, por 

exemplo). Para estas duas disciplinas acrescidas, os diários de 

classe foram solicitados aos professores separadamente. Portanto, 

como dados de análise da pesquisa se tem 19 logs (um por turma), 

correspondente a 17 disciplinas de 43 professores. Estas turmas 

somam um total de 306 alunos. Destes, 39 foram reprovados e 

267 aprovados. 

Na etapa seguinte, iniciou-se a análise dos logs do Moodle para 

identificação dos registros que remetem à dedicação do aluno. 

Primeiramente, foram feitas entrevistas semiestruturadas para 

obter as características dos alunos que os professores consideram 

remeter à dedicação. 

As características mais apontadas pelos professores foram: (i) 

participação do aluno; (ii) assiduidade; e (iii) entrega das 

atividades. Quanto as funcionalidades mais utilizadas, foram 

citadas nesta ordem: (i) recursos, (ii) tarefas e (iii) fóruns. 

Paralelamente, foi contatado o Departamento de Tecnologia da 

Informação (DTI) da instituição, a fim de obter maiores 

informações sobre a utilização do Moodle. Como retorno, ele 

forneceu informações sobre 295 disciplinas, cujos dados foram 

tabulados em uma planilha. Através disto, pode-se identificar as 

disciplinas ofertadas pelo campus e seus polos, bem como quais 

recursos do Moodle cada disciplina utilizava. Assim, foi possível 

priorizar quais funcionalidades seriam utilizadas no algoritmo da 

ferramenta, a fim de predizer a dedicação.  

Logo se observa que as informações passadas pelos professores 

vão ao encontro dos dados obtidos com o DTI, pois se pode 

verificar que dentre as funcionalidades oferecidas pelo Moodle, as 

mais utilizadas até o momento são: (i) recurso; (ii) tarefa; e (iii) 

fórum. Isto pode ser percebido porque 64% das disciplinas no 

Moodle utilizam os recursos; 48% possuem alguma tarefa; e 46% 

possui algum fórum. 

A partir disso, decidiu-se verificar a participação do aluno em 

recursos e tarefas para relacionar a dedicação do Ambiente Virtual 

com a aprovação em sala de aula. A participação do aluno, 

quando aplicada ao Moodle, pode ser encontrada na leitura dos 

recursos (que são os materiais disponibilizados pelos professores); 

e na entrega das atividades (que são trabalhos realizados pelos 

alunos – individualmente ou em grupo). 

Como levantamento inicial foi realizada a busca por uma 

disciplina, onde do total de 30 alunos A, 11 reprovaram por 

desistência e 1 por nota. O primeiro passo realizado foi verificar o 

diário de classe desta turma, verificando quem foi aprovado e 

quem foi reprovado. Ainda, buscou-se por analisar como cada 

aluno se comportou dentro do Ambiente Virtual, através dos 

acessos feitos aos recursos e às tarefas, em comparação ao total de 

recursos e tarefas do log. Com estas análises, foi possível propor 

as equações para inferência do estado afetivo dedicação. As 

equações retornam um valor de 0 a 1, sendo que quanto mais 

próximo do 1, melhor é o índice de dedicação. A Equação 1 

apresenta as fórmulas utilizadas para o cálculo da média dos 

recursos, bem como para o cálculo da média das tarefas. 

 

  (1) 
 

Após isto, foi feita a média dos itens analisados. O valor obtido 

com esta média é comparado com a reprovação ou aprovação em 

classe. A fórmula da média é exibida na Equação 2. 

 

  (2) 
Como esta análise foi feita para uma turma apenas, acredita-se que 

nas outras o resultado encontrado pode ser melhor. Por isto, 

decidiu-se em ampliar a amostra de logs e turmas analisadas para 

17 disciplinas, orientadas por 4 professores, considerando, então 

um total de 306 alunos. Todas estas disciplinas são ofertadas para 

o ensino presencial; portanto, utilizam o Moodle apenas como 

apoio.  
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Figura 1.  Média de dedicação por aluno para acesso às 

funcionalidades 
Para a primeira análise realizada, três gráficos foram gerados. Na 

Figura 1, pode-se visualizar o resultado encontrado com a 

inferência de dedicação realizada para todos os alunos das 17 

disciplinas, em comparação a sua aprovação ou reprovação em 

classe. Em azul, são representados os alunos aprovados. Em 

vermelho, os alunos reprovados. Nele é possível verificar que não 

existe nenhuma relação para a aprovação e reprovação em classe, 

pois as duas linhas são paralelas e crescentes. Mesmo com a 

reprovação iniciando com um valor médio de dedicação menor, a 

média ainda se encontra na entre 0,1 e 0,6, tanto para os 

reprovados, como para os aprovados. 

Ainda, durante este período, foi verificado que para uma melhor 

precisão na comparação entre a inferência da dedicação e a 

aprovação em classe, o log precisaria ser validado, isto é, 

precisaria ter uma utilização mínima para que fosse possível 

inferir a dedicação dos alunos. Quanto maior este índice, melhores 

são as chances de realizar a inferência e encontrar os resultados. A 

fórmula utilizada é trazida na Figura 2. Esta fórmula calcula a 

quantidade de recursos e tarefas do log, sobre a quantidade de 

dias do registro, verificando, então, a quantidade de utilização do 

mesmo. Quando menor este valor, menos o Moodle foi utilizado 

na disciplina, e vice-versa. 

  (3) 

 

 
Figura 2.  Modelo lógico de dados da aplicação 

3. DESENVOLVIMENTO 
A segunda análise dos itens presentes nos registros de acesso foi 

feita com o desenvolvimento do seguinte algoritmo: 

1. Verifica quem é administrador, professor e aluno, e insere na 

tabela “pessoa”, de acordo com o perfil; 

2. Verifica quais recursos e tarefas foram visualizadas por 

algum aluno e insere o nome e tipo do mesmo na tabela 

“informacoes”; 

3. Verifica quais tarefas o aluno entregou, quando foi a última 

entrega e quantas entregas fez, inserindo na tabela 

“informacoes_pessoa”; 

4. Verifica quais recursos foram visualizados por cada aluno, 

quando foi a primeira visualização e quantas vezes visualizou 

o mesmo, inserindo estes dados na “informacoes_pessoa”; 

5. Verifica quantos recursos foram visualizados e quantas 

tarefas foram entregues por aluno, calcula a média e, depois, 

sugere a dedicação em quatro escalas, inserindo isto na 

tabela “situacao_final”. 

 
Figura 3.  Relatório final da ferramenta de análise 
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Com isto, a Figura 3 apresenta o Diagrama ER atualizado. Dentre 

as tabelas presentes, “linhas” e “logs” são atualizadas pela 

aplicação. As outras são atualizadas pela Procedure, com exceção 

para a tabela “acao_usuario” que foi atualizada no momento de 

sua criação, de acordo com os perfis de acesso do Moodle. Ainda, 

para a tabela “situacao_final”, o campo denominado da mesma 

forma foi utilizado apenas para a análise dos dados, sendo 

possível inserir ali, de forma manual, estas três opções: (i) 

aprovado, (ii) reprovado e (iii) reprovado_falta, de acordo com a 

situação do aluno na disciplina. 

Também foi implementada uma página que sumariza os resultados 

obtidos através dos logs analisados (Figura 4). Nela consta a lista 

de recursos e tarefas que os alunos participaram, bem como uma 

sugestão de status de dedicação do aluno baseada em uma escala. 

Os valores desta escala foram estabelecidos com base na análise 

prévia, na qual a média de dedicação para alunos aprovados é de 

0,53, enquanto que a média para alunos reprovados é de 0,45. 

Ainda, há um valor que não foi encontrado na análise, mas foi 

considerado na inferência. Este valor é para quando o aluno 

possui uma dedicação superior ou igual à 0,7. Ele foi utilizado 

porque a média para aprovação da Instituição, sem o período de 

exames, é 7.  As escalas que sugerem a dedicação tiveram seus 

valores arredondados, sendo divididas entre intervalos. Estes 

valores são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Escalas para definição da dedicação do aluno. 

Sentença Valor 
inicial 

Sentença Valor 
final 

Dedicação 

Maior ou 

igual 0,7 

- 

- Alta 

Maior ou 

igual 
0,5 Menor 

que 0,7 Boa 

Maior ou 

igual 
0,4 Menor 

que 0,5 Média 

- - Menor 

que 0,4 Baixa 

4. CONCLUSÕES 
A realização deste trabalho permitiu explorar, na teoria e na 

prática, um assunto pouco abordado na comunidade científica, 

que é a do estado afetivo dedicação no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Trabalhos nesta mesma linha de pesquisa, que 

buscam captar informações a partir da aprendizagem, ainda são 

apresentados apenas no exterior e não possuem foco direcionado 

ao AVA ou, ainda, não tem ligação com a Computação Afetiva. 

Neste sentido, este trabalho apresenta uma contribuição para a 

área de Informática na Educação, Computação Afetiva e Learning 

Analytics. 

A pesquisa visava responder a seguinte questão: Existe relação 

direta entre a dedicação (estado afetivo) e a aprovação dos alunos 

em uma disciplina? Com as análises realizadas durante o 

desenvolvimento da pesquisa, pode-se perceber que a relação 

entre aprovação e dedicação não pode ser considerada como fator 

único, devido a todas as outras formas de avaliação empregadas 

em sala de aula. Porém, com as médias de dedicação para alunos 

reprovados abaixo da exigida para aprovação na Instituição e com 

as médias de dedicação para alunos aprovados superiores às 

necessárias para aprovação, conclui-se que existe relação direta, 

mas não única. 

Ainda, cabe destacar que a inferência do estado afetivo dedicação, 

quando aplicada ao Ambiente Virtual, tem como precedência uma 

utilização mínima da disciplina neste meio. Quanto maior for a 

participação do professor e alunos na mesma, melhor poderá ser 

verificada a dedicação ali. 

Este trabalho buscou formas de verificar se o estado afetivo de 

dedicação pode interferir positivamente na aprovação do aluno em 

sala de aula. Isso foi feito com uma análise minuciosa dos 

registros de acesso do Moodle, em comparação aos diários de 

classe das disciplinas. Como resultado desta pesquisa, pode-se 

perceber que a relação entre Ambiente Virtual e sala de aula, para 

disciplinas que utilizam o ambiente tecnológico como auxílio, é 

verdadeira. Este resultado abre precedente para buscar a melhor 

utilização do Moodle, adaptando-o, sempre que necessário, para 

alunos e professores, buscando sempre a contribuição no ensino e 

aprendizagem. 

Como trabalhos futuros, almeja-se encontrar formas de mapear as 

interações dos alunos com os fóruns (visualizações e 

participações); mapear os acessos dos alunos, ao longo do 

semestre (verificando se o aluno só acessou no final do semestre, 

pode indicar que o mesmo se dedicou à disciplina apenas no 

período de exames); e, aumentar o nível de análise das tarefas, 

verificando também a data de entrega. 
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ABSTRATC 
This article is subject to implementation of the project One Laptop 

per Child - Total UCA in São João da Ponta - SJP in the state of 

Pará - PA , with the problematic analyze to what extent the UCA 

Total project SJP promotes digital inclusion advocated on their 

goals . To this end, we conducted a field survey of ethnographic , 

in order to carry out a project description on SJP . We take as a 

guiding analytical category , the notion of social and digital 

inclusion . The results indicate that UCA project nears digital 

social inclusion approach; However , it was observed that the 

Institute did not modify or impregnated in school in contrast, was 

potentially absorbed by the seat of the municipality of SJP realize 

where evidence of digital literacy community. The Total UCA 

possible economic and social impacts in the county , but not 

educational within the school environment . However , other 

learning enabled the various spaces of the headquarters of SJP 

students , former students involved and their families , there is 

evidence of a shy , but this , socio - digital inclusion of 

participants 

 

RESUMO 
Este artigo tem por temática a implementação do projeto Um 

Computador por Aluno – UCA Total no município de São João da 

Ponta – SJP, no estado do Pará – PA, tendo por problemática 

analisar em que medida o projeto UCA Total de SJP promove a 

inclusão digital preconizada em seus objetivos. Para tanto, 

realizamos uma pesquisa de campo de cunho etnográfico, com o 

intuito de realizar uma descrição do projeto em SJP. Tomamos 

como categoria analítica norteadora, a noção de inclusão sócio-

digital. Os resultados indicam que o projeto UCA se aproxima da 

abordagem de inclusão sócio digital; contudo, foi observado que o 

UCA não modificou ou impregnou na escola em contrapartida, foi 

potencialmente absorvido pela comunidade da sede do município 

de SJP onde percebemos indícios de letramento digital. O UCA 

Total possibilitou impactos econômicos e sociais no município, 

mas não os educacionais dentro do espaço escolar. Porém, 

viabilizou outras aprendizagens nos vários espaços da sede de SJP 

aos estudantes, ex-estudantes envolvidos e seus familiares, há 

indícios de uma tímida, mas presente, inclusão sócio-digital dos 

participantes. 

 

Descritor de Categoria 
New trends in learning with digital technology: 1:1 learning; 

Computer Uses in Education; Social Issues.  

  

Termos Gerais 
 Human Factors; 1:1 learning. 

  

Palavras Chaves 
Projeto UCA Total; Sociedade da Informação; Inclusão sócio 

digital, Pesquisa etnográfica; São João da Ponta – PA. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
Vivemos num período de transformação das estruturas produtivas, 

da internacionalização financeira, da integração de mercados e da 

revolução tecnológica, que permite a comunicação instantânea, 

tornando menos tênues as distâncias espaciais. Estas 

transformações, oriundas deste mundo globalizado, têm as 

tecnologias digitais como ferramenta e vêm possibilitando 

mudanças em várias dimensões em que diversos atores sociais, se 

orientam em expectativas, vontades, desejos e informações a 

partir dessas tecnologias. As tecnologias revolucionaram a 

maneira como lidamos com a informação, o conhecimento e o 

mundo [7]. Esta sociedade da informação - SI alude à emergência 

de um novo paradigma informacional [4]. 

. 

Nesse contexto, surge o projeto UCA Total, uma ação conjunta da 

Presidência da República e do Ministério da Educação, que está 

“em sintonia com Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

e com os propósitos do Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional – ProInfo” [2; 14],  que, segundo seus próprios 

termos, “visa criar e socializar novas formas de utilização das 

tecnologias digitais nas escolas públicas brasileiras, para ampliar o 

processo de inclusão digital escolar e promover o uso pedagógico 

das Tecnologias de Informação e Comunicação” [11; 01].  

 

A fase piloto do projeto UCA desenvolve-se em vários estados 

brasileiros e, em alguns estados, fez-se a seleção de um município 

para fazer parte do projeto UCA Total, em que todas as escolas da 

localidade receberam um laptop para todos os alunos e 

professores.  

 

Um dos estados contemplados com o UCA Total foi o estado do 

Pará, com 10 (dez) municípios participantes do piloto do projeto 

UCA, iniciando no segundo semestre de 2010. Destes, 09 com 

apenas 01 escola participante por município e um município São 

João da Ponta - SJP, com todas as escolas, tanto estaduais quanto 

municipais, beneficiadas pelo projeto UCA Total, onde todos os 

professores e alunos receberam um computador.  

 

Esta pesquisa tem por temática a implementação do Projeto UCA 

Total em SJP no contexto das políticas públicas contemporâneas 

de inclusão digital na educação básica. Problematizando em que 

medida o projeto UCA Total, nesse município, promove a 

inclusão digital preconizada em seus objetivos. O que se desdobra 

em questões: o que, de fato, essa inclusão digital preconizada pelo 

UCA proporcionou aos diversos atores envolvidos, sobretudo os 

estudantes, em SJP? Como eles próprios (re) significam o UCA e 

seus resultados? Desse objetivo central e das perguntas 

decorrentes, especificamente, objetiva: a) analisar qual abordagem 

de inclusão digital esta presente nos marcos legais do programa 

UCA; b) verificar a existência de infraestrutura física, de conexão 

de acesso e a disponibilidade de laptop, na escola e na 

comunidade de SJP para inclusão digital dos participantes; c) 

compreender como estudantes e famílias (re) significam o UCA 
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Total e seus resultados em SJP; e, por fim, d) analisar em que 

medida o UCA Total leva a inclusão sócio-digital dos 

participantes do projeto em SJP. 

 

Para tanto, tomamos como categoria analítica norteadora deste 

trabalho a noção de inclusão sócio-digital, considerando que esta 

não se limita ao uso e manuseio do artefato tecnológico, 

possuindo a perspectiva de ir além, na medida em que possibilita 

o indivíduo compreender melhor a sua realidade e, a partir deste 

entendimento, exercer a cidadania, uma abordagem pautada na 

idéia da inclusão social por meio da inclusão digital. Para tal 

empreitada realizamos, neste estudo, uma pesquisa de cunho 

etnográfico [10].  

 

O trabalho esta estruturado em seis tópicos. Inicio com a 

introdução, onde expomos o tema, a pergunta de partida, os 

objetivos gerais e específicos deste estudo. No segundo tópico, 

discorremos sobre a inclusão digital, das quais o programa UCA, 

contextualmente, é oriundo; discutimos sobre inclusão digital e 

suas abordagens, tomando por referência para a pesquisa à 

abordagem de inclusão sócio-digital a partir de [15]. No tópico 

seguinte, apresentamos a trajetória do projeto UCA; no quarto 

tópico, apresentamos a metodologia deste estudo para, em 

seguida, no quinto tópico, fazer a analise e discussão da inclusão 

digital que, de fato, foi construída em SJP no contexto do UCA 

Total e, ao final, realizamos uma discussão sobre a inclusão sócio-

digital experiênciada em SJP. Por fim, no sexto e ultimo tópico, 

são apresentadas as considerações finais desta pesquisa.   

 

2. UMA DISCUSSÃO DA INCLUSÃO 
DIGITAL 
2.1. Entre Inclusão Digital e Inclusão Social  
O Projeto UCA possui entre seus objetivos diminuir a exclusão 

digital das populações favorecidas. Neste sentido, distribuir os 

laptops UCA aos alunos em São João da Ponta e possibilitar o 

acesso à internet já seriam fatores suficientes para analisar a 

inclusão digital do projeto, mas como analisar as implicações 

sócio-digitais do UCA em SJP? Para tal análise, consideramos 

além do uso do computar e acesso a internet [12] outros fatores, 

como aprendizagem para uso do computador e da internet de 

modo socialmente válido [15]. Assim, considerando Warschauer 

[15], discutimos inclusão digital, tomando por referência a 

abordagem de inclusão sócio-digital, como norteadora desta 

pesquisa em SJP. 

 

A abordagem de inclusão sócio-digital é aqui entendida como 

muito mais que “fornecer o acesso ao computador e conexões à 

internet necessitando de um complexo conjunto de fatores, 

abrangendo recursos e relacionamentos físicos, digitais, humanos 

e sociais” [15; 21] de modo que as pessoas utilizem à tecnologia 

de forma satisfatória e sejam verdadeiramente incluídas, pois “a 

capacidade de acessar, adaptar e criar novo conhecimento por 

meio do uso da nova tecnologia de informação e comunicação é 

decisivo para a inclusão social na época atual” [15; 25]. 

 

Neste artigo, partimos do pressuposto de que as políticas de 

inclusão digital não deve se dar de qualquer maneira, com 

“equipamentos sucatados, cursos precários, ambientes 

improvisados, treinamentos encurtados, programas baratos” [5; 

38].  

 

Nesse sentido, Warschauer [15], coloca que para se pensar a 

inclusão social na era da informação, o modelo mais plausível 

seria baseado no letramento que considera “a capacidade pessoal 

do usuário fazer uso desse equipamento e dessa rede, envolvendo-

se em práticas sociais significativas” [15; 66]. É essa perspectiva 

que orienta a pesquisa etnográfica sobre o UCA Total em SJP. 

 

3. TRAJETÓRIAS DO PROJETO UCA 
Os primeiros projetos de informática na educação brasileira 

tiveram por concepção a visão do computador como capaz de 

provocar mudanças profundas na pedagogia escolar. Já, as 

políticas públicas, principalmente a partir do ano 2000, trazem 

uma visão alicerçada na concepção da informática na educação, 

como possibilidade de melhorar a educação e permitir a inclusão 

digital da população favorecida, promovendo a inclusão digital 

dos alunos. Assim, a concepção da informática em nosso país, a 

partir do século XXI, está alicerçada na idéia de inserir o Brasil na 

Sociedade da Informação [13], onde a educação seria um dos 

pilares para tal objetivo. É neste cenário de mudança de foco da 

informática educativa, abarcando a idéia de inclusão digital, que o 

governo brasileiro desenvolve políticas públicas como o programa 

UCA. 

 

O projeto UCA surge em 2007 como uma política pública que 

procura introduzir o computador e o acesso à internet como 

ferramenta pedagógica em favor do aprendizado. A concepção do 

projeto surge no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, em 2005, 

com a ideia de um laptop para cada criança. Este programa em sua 

concepção pedagógica possui a perspectiva de colocar o aluno na 

centralidade do processo educativo não apenas como agente 

passivo às informações do professor: ele requer a substituição das 

tradicionais formas de difusão do conhecimento, sendo necessária 

uma mudança de concepção na estrutura da escola e também do 

currículo escolar como conhecemos [1]. 

 

De acordo com o site do MEC/UCA [8], o UCA possui o objetivo 

de “ser um projeto Educacional utilizando tecnologia, inclusão 

digital e adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil”, 

apresentando fatores econômicos, sociais e educacionais em seu 

escopo. 

 

Sobre o UCA, os aspectos diferenciais, que poderiam 

proporcionar aos estudantes inclusão digital, trabalho 

colaborativo, aprendizagem interativa, entre outros, trouxeram 

também grandes questionamentos sobre aspectos tecnológicos; 

pedagógicos; econômicos; gerencial e logístico do programa. Por 

conta destas questões, o Governo Federal planejou o programa 

UCA – PROUCA, convertido em lei em 2010 em duas fases: fase 

1 (Projeto Pré-piloto) e fase 2 (Projeto Piloto).  

 

A primeira fase iniciou em 2007, onde foram selecionadas cinco 

escolas, em cinco estados, como experimentos iniciais: em São 

Paulo-SP, Porto Alegre-RS, Palmas-TO, Piraí-RJ e Brasília-DF. 

Após esta fase, e com todos os aprendizados deste momento 

inicial do programa, deu-se início à segunda etapa, a fase 2, 

chamada de Projeto Piloto. A segunda fase iniciou-se em Janeiro 

de 2010, as escolas participantes foram selecionadas pelas 

Secretarias de Educação dos Estados ou Municípios e também 

pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – 

UNDIME.  

 

Todos os Estados participantes indicaram suas escolas da Rede 

Estadual e Municipal. E, destas escolas, por iniciativa dos 

governos Federal, Estaduais e Municipais, alguns municípios 

tiveram todas as suas escolas atendidas pelo projeto, fazendo parte 

do projeto UCA Total os seguintes municípios: Barra dos 
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Coqueiros/SE; Caetés/PE; Santa Cecília do Pavão/PR; São João 
da Ponta/PA; Terenos/MS; Tiradentes/MG.  

 

No estado do Pará, de forma a viabilizar a implementação do 

projeto UCA nos municípios contemplados, esses passaram a 

receber o sinal do programa de inclusão digital Navega Pará, um 

programa de inclusão digital do Governo do Estado do Pará, 

lançado em 2007, que tem a missão de levar a internet e cidadania 

digital a populações desfavorecidas e promover a integração 

territorial [9]. 

 

4. METODOLOGIA 
De forma a atingir os objetivos propostos, realizamos uma 

pesquisa de campo de cunho etnográfico, com o intuito de realizar 

uma descrição narrativa do projeto UCA em SJP, considerando o 

contexto, a cultura e os significados a ele atribuídos por diferentes 

sujeitos nesta localidade. 

 

A pesquisa etnográfica ocorreu no período de agosto de 2012 a 

maio de 2013. Foram feitas fotografias, observações, anotações 

em diário de campo sobre a realidade local e das questões da 

pesquisa e também foram realizadas conversas e entrevistas com 

ex-estudantes, estudantes, gestores e famílias nos vários espaços 

do município. As conversas foram gravadas e anotadas num diário 

de campo, assim como as entrevistas que foram transcritas e 

analisadas. 

 

De forma a mapear as escolas do UCA Total e as localidades onde 

estão inseridas, inicialmente, visitou-se todas as escolas do 

município de SJP. Das vilas mais próximas às mais longínquas, 

essas visitas foram importantes para mapear a estrutura física das 

escolas para funcionamento do projeto UCA, conversar com os 

gestores sobre o projeto e seu atual funcionamento e, também, 

conhecer a localidade onde este está inserido.  

 

A escola selecionada foi a Estadual de Ensino Médio Antonia 

Rosa por, dentre outros fatores, considerarmos que, nela, a 

maioria dos alunos havia participado do projeto UCA desde a sua 

implantação em 2010 e, portanto, tinha tido a experiência de levar 

o computador do UCA para casa pois a partir do meio do ano de 

2012, todos os estudantes do município foram convidados a 

devolver a secretaria de educação de SJP os laptops do projeto 

UCA. Outro fator foi por considerar que dos alunos observados e 

com quem tinha conversado, todos os que ainda estudavam eram 

dessa escola, e por fim, que os seus alunos não são moradores 

apenas da sede de SJP, mas também de outras vilas que formam 

SJP, pois esta é a única escola de Ensino Médio do município.  

 
A seguir, apresentamos os sujeitos da pesquisa, do município de 

SJP, encontrados nos diversos espaços. São ex-estudantes, 

estudantes e famílias participantes do estudo. A tabela 01, abaixo, 

apresenta, de forma sintética, todos os sujeitos da pesquisa, sejam 

ex-estudantes e estudantes, encontrados em vários espaços de SJP 

e os estudantes e famílias entrevistadas, expondo, série, principal 

atividade com o UCA e o local de residência. 

 
Tabela 01: Estudantes e Ex-estudantes e famílias em SJP 

 
Sujeitos 

 
Ocupação 

Principal 
atividade 
com 
computad
or 

 
Local da 
Residência 

Estudante YO estudante 2º  rede social Sede de 

ensino médio e pesquisa SJP 

Ex -  estudante 
RL 

ex-estudante 

ensino médio 

rede social 

e pesquisa 

Vila Açú 

Ex -estudante 
CN 

ex-estudante 

do ensino 

médio 

rede social 

e pesquisa 

Vila Açú 

Estudante* EN/ 
Família EM** 

estudante 3º 

ensino médio 

rede social 

e pesquisa 

Sede de 

SJP 

Estudante RO estudante 2º  

ensino médio 

rede social 

e pesquisa 

Vila 

Guarajuba  

Ex -estudante 
JV 

ex-estudante 

ensino médio 

 

trabalho 

Vila Monte 

Alegre 

Estudante* CS/ 
Família CS** 

estudante 2º 

ensino médio 

rede social 

e pesquisa 

Sede de 

SJP 

Estudante* NS/ 
ília NS** 

estudante 3º 

ensino médio 

rede social 

e pesquisa 

Sede de 

SJP 

Estudante*  JR/ 
Família JR** 

estudante 3º 

ensino médio 

rede social 

e pesquisa 

Sede de 

SJP 

Estudante*  
DM/ Família 
DM** 

estudante 1º 

ensino médio 

rede social 

e pesquisa 

Sede de 

SJP 

* Estudantes que participaram da entrevista para a pesquisa. 

** Família dos estudantes participantes da entrevista para a 

pesquisa. 

 

As conversas com os estudantes e ex-estudantes foram realizadas 

sempre que se encontrava aluno usando o UCA pela cidade e 

aconteceram em diversos espaços. A pesquisa apontou que os 

principais locais de uso do UCA eram: praça da sede de SJP; 

próximo as escolas; próximo a sede de SJP e nas residências dos 

estudantes. Esses locais de usos do UCA, davam-se 

principalmente por serem locais de bom acesso a internet.  

 

Nos tópicos seguintes, apresento os resultados e as análises da 

pesquisa realizada em SJP. 

  

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 
5.1. As escolas do Projeto UCA do em SJP 

Em SJP, as escolas públicas, municipais e estaduais, reúnem em 

torno de 1.223 alunos e cerca de 80 professores. Para conhecer os 

loci do UCA Total em SJP, realizamos visitas a todas as escolas 

do município, com o objetivo de conhecer todas as vilas e escolas 

participantes do projeto; observar a inclusão digital proporcionada 

pelo mesmo; verificar a infra-estrutura física e de conexão lógica 

dessas escolas e também conversar com os gestores das escolas 

visitadas sobre o projeto UCA Total.  

As visitas mostraram que em nenhuma escola foi realizada a 

adequação de espaço físico, sendo que apenas foram colocadas 

tomadas nas salas de aula. Muitas escolas não receberam carteiras 

específicas para o projeto. Porém, algumas anteriormente já 

possuíam escrivaninhas e apenas uma escola, a estadual Antônia 

Rosa, recebeu armário específico de carregar os laptops do 

programa em abril de 2013, mas que não estava funcionando 

devido à diferença de voltagem do armário e da rede elétrica da 

escola. Todas as escolas visitadas tinham instalação de rede lógica 
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(mesmo as escolas de Educação Infantil) e das 14 escolas 

visitadas, 06 possuíam conexão a internet, sendo 05 da zona 

urbana e apenas 01 da zona rural. Os gestores também informaram 

que no início do projeto todos os alunos a partir da terceira série 

receberam o UCA. 

Na área urbana, as escolas da sede possuem conexão a internet 

disponibilizada pelo programa do governo estadual Navega Pará, 

embora alguns gestores relatem que “o sinal era bom, dava pra 

fazer muita coisa, mas se todo mundo usa o sinal começa a cair e 

os professores reclamam muito desse problema”. Disseram 

também que eles usam o UCA, mas que “dá muito problema, pois 

imagina uma sala com 30 alunos todos usando o UCA? O sinal 

fica ruim, a energia fica fraca e cai mas é assim mesmo, tem que 

tentar.” 

Na zona rural, apenas 01 escola possui conexão a internet - feita 

pelo programa do governo federal de acesso a internet GESAC, 

porém, de acordo com o gestor, o sinal é de baixa qualidade, 

apresentando frequentemente problemas técnicos que deixa a 

escola sem internet por um longo período de tempo, o que 

dificulta o desenvolvimento de ações de uso da internet com o  

UCA pelos professores e alunos em sala de aula, como exposto na 

fala de um diretor: “a internet era um problema para o trabalho 

com o UCA, pois era muito ruim, mas eles faziam o possível 

tentavam pelo menos uma vez, dia de quarta ou quinta, mas era 

muito difícil”. 

5.2 Os processos de inclusão digital e o UCA  

No sentido observar processos de inclusão digital experienciados 

pelo UCA Total em SJP, analisamos as informações coletadas no 

campo em três dimensões que são: 1) aprendizagens pelo UCA; 2) 

sociabilidades em rede; 3) mudanças econômicas, sociais e 

educacionais propiciadas pelo projeto em São João da Ponta.  

5.2.1 Aprendizagens pelo UCA  

Sobre as Aprendizagens pelo UCA, verificamos os diferentes 

tipos de aprendizagens propiciados pelo UCA em diferentes 

espaços, como escola - praça – casa, com estudantes e ex- 

estudantes, observando como este aprendeu, se sozinho, com o 

professor ou em grupo. E o que, de fato, aprendeu. Verificamos 

que na escola os alunos aprenderam com o professor, com o 

colega e com o grupo. Na praça, sem dúvida foi um dos locais 

mais ricos em aprendizagens principalmente na sede de SJP. Em 

casa, o aluno conseguiu difundir os conhecimentos aprendidos na 

escola e na praça aos pais e familiares, sendo o principal elemento 

de inclusão digital da comunidade extra-escolar. 

Na praça a aprendizagem se deu na relação com colegas, 

apresentando indícios de formação de comunidades práticas, 

havendo também neste espaço uma potencialização de 

letramentos. Em casa, por conta da mobilidade do UCA, permitiu 

a “expansão dos espaços” de uso do laptop atingindo as famílias 

[2], expansão esta que promoveu uma nova cultura tecnológica na 

maioria das famílias entrevistadas com o reconhecimento do 

potencial do UCA para aprendizagens dos alunos.  

A praça é lembrada como o principal local de acesso à internet no 

início do programa, como relatado: “lá na praça ficava cheio de 

gente, o sinal ficava meio ruim é verdade, mas era muito legal, a 

gente ficava até tarde, tinha pai buscando filho e tudo mais, égua 

era muito legal ficar lá no computador conversando com o pessoal 

da escola” (Estudante EN).  

5.2.2 Sociabilidades em rede 

Em relação às sociabilidades, verificamos com os participantes da 

pesquisa a presença de sociabilidades on-line, propiciadas pelo 

UCA e a internet, que poderiam emergir do campo de pesquisa, 

observando também questões como isolamento social do 

indivíduo, ruptura da comunicação social e da vida familiar [3], 

entre outros pontos. Essas novas sociabilidades ocorreriam na 

relação dos sujeitos no ciberespaço por meio da internet, seja 

usando o e-mail, facebook, twiter, chats, MSN, entre outros 

dispositivos, originando novos padrões seletivos e de interação.  

Observamos que todos os estudantes entrevistados participam de 

alguma rede social, a principal é o Facebook seguido pelo Twitter. 

As famílias também desenvolveram novas sociabilidades: “eu uso 

o Facebook é mais moderno (risos) e cada vez mais modernizado, 

eu falo com gente de todo lugar de Belém e até de fora...” 

(FAMÍLIA JR). Os entrevistados colocaram que por meio do 

laptop UCA fizeram novos amigos: “Conheci umas pessoas pelos 

chat´s, de algumas cidades” (ESTUDANTE CS). O estudante NS 

diz: “Fiz novos, e mantive os daqui mesmo”.  

Os efeitos na construção de sociabilidades para os participantes 

foram à diminuição das distâncias geográficas, construção de 

laços na rede, manutenção de laços on line e of line, além da 

percepção de novas formas de comunicação além das conhecidas 

por eles, como telefone e carta.  

5.2.3 As mudanças econômicas, sociais e 
educacionais propiciadas pelo projeto em São João 
da Ponta  

Analisamos as mudanças proporcionadas pelo UCA com os 

estudantes, ex- estudantes, famílias e gestores, a partir dos 

aspectos educacionais, sociais e econômicos do projeto UCA, 

considerando para tanto os objetivos, finalidades e concepções do 

programa [14]. 

As mudanças econômicas foram consideradas a partir do uso 

UCA para melhorar a renda dos participantes da pesquisa e da 

comunidade do município. Para as mudanças sociais 

verificaremos indícios de transformações na realidade 

sociocultural da comunidade de SJP e também mudanças de 

comportamento, atitudes e valores dos envolvidos. Por fim, as 

mudanças educacionais serão consideradas, bem como as 

expectativas e se houve modificações, transformações nos espaços 

e tempos escolares, e na prática escolar dos professores pelos 

sujeitos da pesquisa. 

São João da Ponta é um município pobre do estado do Pará, e de 

acordo com o IBGE/2009, vive principalmente de repasses da 

União. Da primeira vez que fomos ao município, em 2010 e 

depois em 2012 e 2013, não vimos grandes mudanças na estrutura 

econômica na sede do município, que apresentava praticamente as 

mesmas lojas e comércios do período anterior. A pesquisa 

mostrou que, a partir do projeto UCA, alguns participantes 

conseguiram desenvolver soluções de problemas no seu trabalho 

por meio do uso da tecnologia: “A minha mãe, ela é responsável 

por uma loja, aí depois que aprendeu a usar o UCA, eu ensinei 

também, mas ela fez curso lá na escola assistindo aula comigo, ela 

informatizou a loja pra não perder cliente, acho que se não fosse o 

projeto não seria assim, daí depois que tiraram o UCA da gente, 

minha mãe guardou durante vários meses dinheiro pra comprar 

um laptop pra casa” (ESTUDANTE NS). 

O projeto UCA possibilitou aos estudantes e suas famílias novas 

formas de lidar com o mundo real e abrir portas para novos 

sonhos, novas possibilidades, como exposto “Modificou, depois 
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do UCA a gente consegue ficar aqui mas ir em outros locais, eu tô 

estudando mas quero ir pra Belém, fazer uma universidade, não 

quero ter a vida igual a da mamãe...” (ESTUDANTE JR). Outro 

aluno diz: “Demais! SJP ficou, digamos assim, mais ‘digital’, 

mais interado dos assuntos...” (ESTUDANTE CS). Assim, o UCA 

e a internet possibilitaram aos estudantes o acesso a informação e 

a imersão na sociedade do conhecimento. 

Quanto às mudanças na escola e na prática escolar, por conta do 

UCA, alguns estudantes expuseram que a principal mudança na 

prática escolar foi a troca dos livros didáticos ou jornais pelo 

laptop como principal ferramenta para pesquisa escolar como 

podemos ver nas falas a seguir: “Nada não a escola ficou na 

mesma, só os professores que mudaram pois antes a gente usava 

livros pra pesquisar os trabalhos da escola, aí depois do projeto 

UCA agente passou a usar o laptop” (ESTUDANTE JR). Sobre 

isso concordarmos com [6;29], quando diz que o “uso pedagógico 

das TICs em sala de aula é ainda tímido” sendo necessário melhor 

exploração das tecnologias na educação pelos professores. 

Podemos dizer que os objetivos educacionais foram atingidos em 

parte no município, onde a educação formal não foi 

potencialmente beneficiada em SJP; porém, a educação informal, 

fora da escola, foi de certa forma bem sucedida.  

5.3. O UCA e a inclusão sócio digital em SJP  

As etapas e os critérios de implementação do projeto UCA não 

foram considerados no município de SJP, onde primeiro ocorreu à 

entrega dos laptops aos estudantes para, em seguida, se dar à 

formação os professores. Some-se a isso, a não adequada infra-

estrutura física para receber o projeto em todas as escolas. Outro 

fator limitante foi à questão da conectividade, em que a de boa 

qualidade ficou restrita exclusivamente a sede do município. 

 

Neste sentido, encontramos a seguinte situação: na área rural, não 

houve adequação da estrutura física das escolas, sendo realizada 

entrega dos laptops aos estudantes, infra-estrutura lógica e 

tomadas, formação presencial dos professores e gestores para o 

uso do UCA e a manutenção dos computadores se deu até o meio 

do ano de 2012. Porém, não houve conectividade dos UCAs à 

internet e apenas 1 escola rural recebe o sinal GESAC. 

 

Na área urbana, há uma divisão entre as escolas da sede de SJP e 

as demais vilas urbanas do município. Em ambas não houve 

adequação do espaço físico da escola para o projeto; no entanto, 

foram entregues os computadores aos estudantes, realizada a 

infra-estrutura lógica e tomadas, a formação presencial de 

professores e gestores para o uso do UCA e a manutenção dos 

computadores que se deu até o ano meio do ano de 2012.  

 

Das 7 escolas da área urbana de SJP, verificamos que as 3 da sede 

do município possuem acesso a internet via Navega Pará, 2 de 

vilas próximas possuem acesso  a internet via GESSAC e outras 2 

não possuem acesso  internet. Já das 7 escolas da área rural, 

apenas uma tem internet via GESAC que em 2013 estava 

funcionando, porém, anteriormente estava com defeito. 

 

Tomando os indicadores de [15], acerca da Inclusão Sócio Digital 

– ISD, temos o seguinte situação, na tabela 02, em SJP:  

 
Tabela 02: Indicadores de ISD em SJP. 

Indicadores de 
inclusão sócio digital 

 
Área urbana SJP 

 
Área Rural  

Sede  
 

Vilas SJP 

Infraestrutura lógica*  sim sim sim 

Conectividade sim nt** não 

Letramento sim não não 

Indícios de Sistemas 

Sociais e Comunidade  

Prática 

sim não não 

Fonte: Elaborado pela autora 

*Não confundir com infraestrutura física da escola. 

**NT – Nem Todas. 

 

Desta forma, podemos considerar que as escolas rurais e a grande 

maioria das vilas urbanas de SJP não tiveram acesso nem mesmo 

a inclusão digital baseada no acesso ao computador e internet. 

 

As escolas e a comunidade da sede foram potencialmente 

beneficiadas pelo UCA, onde percebemos indícios de letramento 

digital pelos participantes [15]. Porém, o projeto não impregnou 

na escola sendo potencialmente absolvido pela comunidade. 

 

Contudo, de forma a verificar a inclusão digital construída pelos 

diversos atores no contexto urbano no município de SJP, e como 

estes (re)significam o UCA e seus resultados, analisamos os 

processos de inclusão digital dos sujeitos envolvidos. Para tanto, 

como já foi abordado, tomamos três dimensões empíricas como 

referência para análise: as aprendizagens no espaço da escola – 

praça – casa; as sociabilidades em rede e as mudanças pelo UCA. 

 

Quanto às aprendizagens, verificamos que, na escola, os alunos 

aprenderam principalmente com o professor, colega e em grupo. 

O espaço da praça foi um dos locais mais ricos de aprendizagens 

pelos alunos; já, a casa era o local onde os estudantes faziam a 

transposição dos conhecimentos adquiridos em outros espaços aos 

familiares. A praça também foi principal local de letramento dos 

estudantes. Assim, entendemos que os estudantes foram 

importantes vetores no processo de inclusão digital da 

comunidade de SJP. 

 

Sobre a constituição de novas sociabilidades, em síntese, o UCA 

permitiu a diminuição das distâncias geográficas, construção de 

laços na rede e novas formas de comunicação pelos participantes. 

Já, quanto às mudanças trazidas pelo UCA: no aspecto 

educacional, a principal foi a troca dos livros didáticos pelo UCA 

para pesquisa escolar. Não houve mudança nos espaços e tempos 

escolares, além do relato de certa rejeição do UCA pelos 

professores. 

 

As mudanças sociais encontradas, relacionam-se à novas 

aspirações e desejos a partir das informações em rede mediadas 

pelo UCA, em que  observamos, a partir do relato dos 

participantes do UCA, a sensação positiva com a conexão de 

estarem igualados às pessoas da capital do estado do Pará, do 

Brasil e do mundo, como se a partir do UCA, estivessem inseridos 

no sistema mundial. No início do programa, os responsáveis 

perceberam um certo exagero dos estudantes quanto ao uso do 

UCA que, com o tempo, foi normalizado.  

 

Quanto às mudanças econômicas, o UCA foi o possibilitador para 

a solução de problemas relacionados ao trabalho, como fonte de 
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renda para alguns usuários e como importante instrumento na 

busca pela colocação no mercado de trabalho, fatores que 

contribuem para o ganho de renda dos beneficiados. 

 

No UCA, a questão da portabilidade do computador é um 

elemento central pensado de forma a romper com a estrutura da 

escola tradicional, mas esta ruptura estaria relacionada, de acordo 

com as concepções pedagógicas do projeto, à questões 

pedagógicas de ensino e aprendizagem para a flexibilização dos 

tempos escolares, não que a inclusão digital da família não fosse 

algo esperado com esta mobilidade. Porém, o que temos em SJP é 

que aquilo que era para ser apenas uma conseqüência, se tornou 

um dos principais resultados do projeto UCA no município, qual 

seja, a inclusão digital da família dos estudantes beneficiados pelo 

projeto. 

 

Em síntese, o UCA Total é um projeto educacional com objetivos 

econômicos, sociais e educacionais tendo a escola como lócus 

principal de atuação. Neste sentido, o projeto considerando seus 

os objetivos, concepções pedagógicas e finalidades do projeto, em 

SJP, atingiu seus objetivos econômicos e sociais, mas não os 

educacionais dentro do espaço escolar com a perspectiva de 

melhoria da qualidade da educação com a imersão de estudantes e 

professores numa cultura digital. Entretanto, possibilitou outras 

aprendizagens nos vários espaços da sede de SJP aos estudantes, 

ex-estudantes envolvidos e seus familiares. 

 

Assim, considerando a análise das dimensões que constroem os 

processos de inclusão digital do projeto em SJP pelo UCA (as 

aprendizagens, sociabilidades  e mudanças na localidade), 

podemos concluir que no espaço além-escola, na comunidade da 

sede de SJP, há indícios de uma tímida mas presente inclusão 

sócio-digital dos variados sujeitos envolvidos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O projeto UCA em SJP não conseguiu transformar a escola, lócus 

primeiro de sua atuação, entre os fatores que podem ter 

colaborado para tal resultado na escola podemos citar a instalação 

atropelada do projeto no município; a questão da formação dos 

professores para uso efetivo das TICs e uma efetiva infra-estrutura 

física nas escolas beneficiadas. Porém o projeto se desenvolveu 

bem fora do espaço escolar onde crianças, jovens, as famílias de 

SJP, foram fortemente impactadas com a inclusão digital 

proporcionada pelo UCA.  

O Projeto, no município pesquisado, possibilitou a inserção de 

parte da população de SJP na era da informação, mas essa 

inserção, não correspondeu a mudanças significativas nas 

condições de estrutura física e de pessoal da educação formal, 

saúde, habitação, saneamento da população em geral. O posto de 

saúde continuou sem médico, a maioria das ruas continuou sem 

saneamento e a escola continuou sem biblioteca e com as mesmas 

práticas educacionais de antes do programa. 

Observamos em São João da Ponta que o projeto UCA, 

inicialmente inserido com objetivos educacionais, não vingou na 

escola, local primeiro de atuação, e foi para a comunidade, que 

estabeleceu um conceito de inclusão digital para as práticas e usos 

na vida cotidiana, possibilitando não só conhecer outras realidades 

pela internet, mas também buscar na rede informações realmente 

válidas em suas vidas, como: emprego, estudos e cursos com 

indícios de uma inclusão sócio digital aos participantes. Em São 

João da Ponta, o projeto UCA precisa ser repensado, 

principalmente no âmbito da escola com a interlocução de seus 

atores numa real perspectiva de se inserir o projeto neste espaço.  
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ABSTRACT 
Attention plays a key role in learning processes, and as such, it is 

just as important when considering the use of computational 

learning objects. This paper presents a system capable of 

measuring the attention of an individual student during his 

experience with a learning object, recording data from an 

electroencephalography device and enabling further analysis. It is 

expected that using this system be possible to assess the different 

levels of student attention during the learning process. At last, are 

present the results obtained usingthe proposed system, aiming its 

validation as a feasible tool formeasuring student's attention. 

RESUMO 
A atenção desempenha um papel fundamental nos processos de 

ensino e aprendizagem, desta forma, não poderia ser diferente sua 

importância na utilização de objetos de ensino e aprendizagem 

computacionais. Este trabalho apresenta um sistema capaz de 

aferir a atenção de um determinado aluno durante sua experiência 

com um objeto de ensino e aprendizagem, armazenando dados 

oriundos de um equipamento de eletroencefalografia e 

possibilitando sua análise posterior, sendo assim, espera-se, com a 

utilização deste sistema, obter a capacidade de avaliar os 

diferentes níveis de atenção do aluno durante o processo de 

aprendizagem. Por fim, são apresentados resultados do uso do 

sistema proposto visando sua validação como ferramenta viável 

de aferição de atenção. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer and Education]: Computer Uses in Education - 

Computer-assisted instruction (CAI).  

General Terms 

Algorithms, Measurement, Experimentation, Human Factors. 

Palavras-Chave 

Atenção, Monitoramento, Objetos de Ensino e Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
A construção de objetos de ensino e aprendizagem(OEA) capazes 

de estimular os mecanismos cognitivos responsáveis pela atenção 

do aluno se apresenta como meta interessante uma vez que 

segundo Ladewig:  

“A atenção exerce uma função muito importante na 

capacidade de retenção de informações relevantes, pois é 

através dela, associada aos processos de controle, que 

guardamos informações na memória de longa duração.” 

[1] 

Com a finalidade de atingir esta meta se torna interessante definir 

metodologias, ferramentas e métricas capazes de aferir a atenção 

dispensada por um determinado aluno a um objeto de ensino e 

aprendizagem. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema computacional 

capaz de aferir a atenção instantânea de um determinado sujeito 

durante a utilização de um OEA registrando todos os dados para 

posterior análise. 

Sistemas de eletroencafalografia(EEG) se apresentam como 

alternativas viáveis para a monitoração de atividade atencional. 

Este tipo de sistema, pode ser não invasivo e têm a capacidade de 

medir ondas elétricas cerebrais relacionadas a atenção. Neste 

trabalho o EEG é utilizado como ferramenta para a monitoração 

de atenção. 

Cohen[2] salienta que o termo atenção é parte do vocabulário 

regular das pessoas e é utilizado em uma variedade de situações 

cotidianas representando uma série de comportamentos distintos. 

Desta forma, atenção não pode ser entendida como um processo 

único e sim como uma coleção de processos cognitivos que 

produzem resultados reconhecíveis.  

As ciências cognitivas estudam a atenção como um conjunto de 

processos mentais, conscientes ou não. Por sua vez, a 

neurociência entende atenção como um determinado estado 

fisiológico cerebral. Os objetos de ensino e aprendizagem, como 

outros materiais didático-pedagógicos, tem seu aproveitamento, 

por parte dos sujeitos, fortemente vinculado a atenção.  

Corbetta[3] salienta que é papel da atenção, com base no 

comportamento atual pretendido, selecionar a fonte de estímulos 

sensoriais relevante em detrimento das outras. Neste modelo a 

atenção pode ser vista como um processo que atua sobre 

informações provenientes de um ou mais sentidos. 

 

2. OBJETIVOS 
O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema capaz de 

apresentar, de forma objetiva, o nível de atenção de um 

determinado sujeito durante a utilização de um OEA. 

Para tal, o sistema desenvolvido deve atender aos requisitos: 

• Organizar e operacionalizar testes de atenção segundo 

metodologia proposta; 

• Apresentar o estado atencional do sujeito em teste; 

• Armazenar todos os dados de atenção para futura 

análise, bem como os dados do sujeito e do OEA; 

• Ser modular, tornando possível sua adaptação para 

diferentes equipamentos de EEG; 

• Ser independente de plataforma, dentro do possível; 

• Seguir a filosofia do Software Livre.  

Os requisitos apresentados têm por objetivo garantir que o sistema 

implementado seja reaproveitável e flexível, podendo desta forma 

ser adaptado a diversos contextos e pesquisas. 
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3. EQUIPAMENTOS 
Para o desenvolvimento do sistema proposto o equipamento 

escolhido foi o NeuroskyMindwave Mobile (NMM). A figura 1 

mostra o equipamento utilizado. 

 

Figura 1 - Equipamento de EEG NeuroskyMindwave 
Mobile(esquerda) e sua forma de utilização(direita). Fonte: [4] 

Os motivos para a escolha deste equipamento são: 

• Sistema de Eletrodo Único Seco: neste tipo de EEG não 

é necessário a utilização de nenhuma substância ou 

solução entre a pele e o eletrodo. Isto torna o processo 

de teste mais ágil e diminui o incômodo dos sujeitos 

envolvidos. Johnstone[7] mostra que os resultados 

obtidos com este tipo de EEG são comparáveis com os 

esperados em outros equipamentos que fazem uso de 

diversos sensores e substâncias condutoras;  

• Fácil acesso aos dados: o equipamento se comunica com 

um computador através de Bluetooth o que torna os 

dados acessíveis para posterior análise e tratamento[5];  

• Baixo Custo: o sistema pode ser considerado de baixo 

custo. Este fato é relevante uma vez que viabiliza a 

execução desta pesquisa e possibilita, se necessário, a 

reposição dos equipamentos;  

• Medidas eSense: o equipamento fornece valores, 

denominadas Medidas eSense, referentes a estados 

mentais. Os valores variam de 0 a 100 e são 

relacionados a atenção e meditação[6].  

Com o dispositivo em funcionamento uma série de dados se 

tornam disponíveis em tempo real. Os sinais e suas taxas de 

atualização são: 

• Sinais brutos(Raw-Brainwaves) 512 valores/s;  

• Espectro de potência do EEG na forma de ondas 

cerebrais(alfa, beta, gama, delta e Theta). As ondas alfa, 

beta e gama são divididas em altas e baixa para 

propósitos de análise, totalizando 8 valores atualizados 

uma vez por segundo;  

• Medidas eSense de atenção e meditação, atualizadas 

uma vez por segundo;  

• Detecção de artefatos de EEG, piscar de olhos, 

atualizado por ocorrência do evento;  

• Medida de qualidade de sinais, ruído e problemas no 

contato do eletrodo com a pele, atualizado uma vez por 

segundo. 

Os valores definidos como Medidas eSense são oriundos de um 

algoritmo proprietário e mantido sigiloso pelo fabricante do 

dispositivo[5], no entanto, o fabricante afirma que são calculados 

com base nas ondas cerebrais alfa, beta e gama o que corresponde 

ao indicado na literatura. Sendo assim, a falta de informações 

referentes a forma como os valores são calculados, impede que 

estes sejam validados como métodos de avaliação de atenção. 

A fim de validar o valor da Medida eSense como um método 

viável para o monitoramento de atenção em OEAs são utilizadas 

evidências empíricas publicadas e testes que foram executados 

com os equipamentos. 

Segundo Crowley[8] o valor eSense de atenção faz referência ao 

foco mental do sujeito em determinada atividade, no seu trabalho 

o autor mostra a relação entre altos níveis de estresse e baixos 

níveis de atenção e a correlação destes com erros na execução de 

uma determinada tarefa, no caso, a conclusão do jogo de Torre de 

Hanoi. 

Rebolledo-Mendez[9] mostra a utilização dos níveis de atenção 

como entrada de sistemas de interface entre cérebro e computador. 

O equipamento também é diretamente utilizado em outras 

aplicações envolvendo jogos como em Jimenez[10] e Patsis[11]. 

A aplicação com sucesso do equipamento torna a inferência da 

atenção, com base nas ondas cerebrais, desnecessária, tarefa que 

apresenta um nível considerável de complexidade conforme 

Kwang [12], Larsen [13], e Maki[14] e foge ao escopo desta 

pesquisa.  

Com base nas pesquisas publicadas que utilizam o equipamento é 

possível admitir sua validade como método de monitoramento de 

atenção. No entanto, devido ao fato de ser baseado em um 

algoritmo fechado e proprietário não é viável inferir qual o 

método, base ou teoria utilizado no cálculo do valor apresentado. 

4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
O sistema foi desenvolvido em linguagem Java buscando atender 

ao requisito de portabilidade. Visando o requisito de 

modularidade o sistema foi repartido em dois projetos 

independentes, designados neste trabalho como artefatos. 

O primeiro artefato desenvolvido, denominado 

ConectorNeuroSky, é responsável pela comunicação entre o 

equipamento e EEG e sistema desenvolvido, este artefato foi 

criado na forma de uma biblioteca e implementa toda estrutura 

específica relacionada ao equipamento selecionado. Desta forma 

torna as questões puramente relacionadas ao tipo de equipamento 

e fabricante, transparentes ao resto do sistema, podendo ser 

substituído por outra biblioteca para efetuar a troca de 

equipamento e fabricante, sem impacto ao restante do sistema. 

A arquitetura do sistema de EEG utilizado é apresentada na figura 

2. O equipamento transfere dados via Bluetooth para um 

computador com um software proprietário do fabricante 

denominado ThinkgearConnector1. Este software, por sua vez, 

disponibiliza comunicação, via conexão TCP/IP, para acesso aos 

dados por sistemas desenvolvidos pelo usuário, seguindo um 

protocolo definido em [5]. 

                                                                    

1http://developer.neurosky.com/docs/doku.php? 

id=thinkgear_connector_tgc 
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Figura 2 - Arquitetura do sistema NeuroSky apresentando o 
fluxo de dados do equipamento de EEG até os sistemas do 
usuário. Fonte: Autor adaptado de [5] 

A função do ConectorNeuroSky é providenciar a comunicação via 

sockets disponibilizando acesso aos dados do EEG por meio de 

biblioteca classe, no formato jar, nativo da linguagem utilizada. 

A figuraFigura 3 apresenta um diagrama UML com as principais 

classes que compõe o artefato ConectorNeuroSky. 

 

Figura 3 - Diagrama de classes do ConectorNeuroSky 
apresentando algumas das principais classes utilizadas na 
conexão e obtenção de dados do equipamento de EEG. Classes 
auxiliares e similares foram suprimidas para melhor 
visualização. Fonte: Autor. 

O segundo artefato desenvolvido, denominado TesteAtencaoFE, 

consiste em uma interface gráfica que, fazendo uso do 

ConectorNeuroSky, operacionaliza testes de atenção em OEAs e 

outras funcionalidades relevantes ao tratamento e processamento 

deste tipo de dados. 

A metodologia de teste proposta para ser utilizada com o sistema 

possui dois papeis: o sujeito de teste, que utiliza o OEA, e tem sua 

atividade atencional medida; e o operador que registra os dados e 

organiza os testes. O método consiste em: 

1) O sujeito de teste é apresentado ao OEA em teste, 

fazendo uso deste em um computador dedicado a esta 

função; 

2) O operador registra no sistema os dados do sujeito e os 

dados do teste; 

3) O operador ativa o equipamento mostrando sua 

utilização correta para o sujeito de teste e verifica seu 

correto funcionamento; 

4) O operador inicia o teste com tempo pré-definido de 

duração; 

5) O sujeito utiliza o OEA segundo as orientações do 

operador durante o tempo definido para o teste; 

6) O operador termina o teste salva os dados e registra 

qualquer evento relevante ocorrido durante o teste. 

Ao final dos testes é apresentado ao operador a possibilidade de 

adicional anotações ao teste e salvar todos os dados do EEG, 

sujeito de teste, OEA e do próprio teste em um mesmo arquivo. O 

sistema também apresenta a possibilidade de converter este 

arquivo para o formato CSV (CommaSeparatedValues) 

compatível com outros sistemas, tornando o sistema que fará a 

análise dos dados uma escolha do pesquisador. 

A figura Figura 4apresenta a interface inicial do sistema, nesta 

tela é possível ao operador verificar o correto funcionamento do 

equipamento por meio dos sinais do EEG(no gráfico central), bem 

como pela qualidade do sinal(ruído) apresentada no canto inferior 

direito. 

 

Figura 4 Tela do sistema apresentado gráfico dos sinais do 
EEG e qualidade do sinal. Fonte: Autor. 

Conforme pode ser observado na figura Figura 4 o sistema tem 

sua interface baseada em abas, que são organizadas de forma 

sequencial de acordo com a metodologia de teste proposta. 

Com o equipamento funcionando corretamente o operador pode 

utilizar a segunda aba para registrar os dados do sujeito (nome, 

data de nascimento, curso, conceito escolar), e os dados do teste 

(número da tentativa atual, objeto de ensino e aprendizagem 

utilizado, tempo do teste), por fim o operador utilizado o botão 

“Iniciar Teste” para efetivamente começar o registro dos dados. A 

figura Figura 5 apresenta a referida tela. 

 

Figura 5 - Tela do sistema onde são informados dados do 
sujeito e do teste. Fonte: Autor. 
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Com o início do teste o sistema automaticamente muda para a 

terceira aba para que seja possível acompanhar o teste de 

execução, conforme mostra a figura Figura 6. 

 

Figura 6 - Tela do sistema com teste em andamento. Fonte: 
Autor. 

Ao final do teste o operador pode salvar os dados acionando o 

botão correspondente. Durante este processo é oferecido ao 

operador a possibilidade de agregar anotações que julgue 

relevantes. Esta opção foi incluída na tentativa de qualificar 

melhor os resultados obtidos e buscar aproveitamento máximo dos 

dados registrados, desta forma, se algum evento externo ao teste 

interrompe sua execução ou fluxo normal, este pode ser registrado 

e levado em consideração durante a análise dos dados. 

A última aba do sistema implementa a funcionalidade de 

exportação de dados. Nesta aba o operador pode carregar um 

arquivo com dados salvos de qualquer teste e exporta-los para um 

arquivo CSV para análise. A figura Figura 7 apresenta a tela de 

exportação. 

 

Figura 7 - Exportação de dados. Fonte: Autor. 

A exportação de dados pode ser executada em um único arquivo 

por vez, ou em um grupo de arquivos, no caso de vários testes. 

O formato original dos arquivos consiste em documentos xml 

compactados com o algoritmo gzip. Estas tecnologias utilizam 

formatos e algoritmos abertos e conhecidos, tornando o acesso aos 

dados possível sem a necessidade de exportação posterior. O 

artefato ConectorNeuroSky contém rotinas para criação e 

recuperação deste tipo de arquivo de forma automática e 

transparente. 

É relevante salientar que, os artefatos desenvolvidos foram feitos 

de forma a serem reaproveitáveis, ou seja, sua aplicação não se 

restringe somente a esta pesquisa, podendo ser utilizados para a 

geração de insumos para outraspesquisas que utilizem 

equipamento de EEG. 

 

5. SOFTWARE LIVRE 
Pesquisas no sítio do fabricante do equipamento e na internet não 

apresentam resultados que indiquem a existência de um sistema 

similar ao implementado neste trabalho. O fabricante do 

equipamento vende um pacote de softwares denominado Research 

Tools2 que possui características semelhantes.  

Os artefatos desenvolvidos são fornecidos comosoftwares livres e 

podem ser obtidos nos seguintes endereços: 

 

• ConectorNeuroSky: 

o https://code.google.com/p/conector-neurosky/ 

• TesteAtencaoFE: 

o https://code.google.com/p/testesatencaofe/ 

 

Nos projetos é possível ter acesso ao código fonte dos artefatos, 

pacotes binários com as últimas versões e informações sobre 

execução, construção e versionamento do sistema. 

É importante salientar que o sistema só é operacional em conjunto 

com o equipamento de EEG, desta forma, visando facilidade de 

desenvolvimento e teste é aconselhado o uso do sistema Synapse3 

fornecido pela empresa Puzzlebox, este sistema, gratuito, torna 

possível o teste e desenvolvimento simulando a existência do 

equipamento de EEG em qualquer computador. 

6. TESTES E VALIDAÇÃO DO SISTEMA 
Foram executados teste com a finalidade de demonstrar a 

viabilidade do sistema em operacionalizar os testes de atenção 

bem como ilustrar a validade das medidas de atenção. 

Os testes executados são baseados na metodologia proposta para o 

sistema e envolvem quatro medições executadas em seis sujeitos 

diferentes, totalizando 24 testes.  

A metodologia geral dos testes proposta é a seguinte: 

• Cada teste tem a duração de 5 minutos; 

• No primeiro teste cada sujeito foi instruído a 

permanecer de olhos fechados enquanto escutava a um 

áudio com uso de fones de ouvido com conteúdo 

humorístico; 

• No segundo teste cada sujeito foi instruído a jogar um 

jogo de computador o qual já tivesse domínio e que 

fosse complexo o suficiente para suscitar atenção 

elevada; 

                                                                    

2 US$500,00 (Dolares Americanos) em 

http://store.neurosky.com/products/mindset-research-tools 

acessado em 20/08/2014 

3 http://store.neurosky.com/products/puzzlebox-synapse 
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• No terceiro teste cada sujeito foi instruído a não 

desempenhar nenhuma atividade específica mas, 

manter-se com os olhos abertos; 

• No último teste cada sujeito foi instruído a manter-se 

com osolhos fechados em atitude de concentração; 

• Os dados foram compilados e analisados 

individualmente. 

Todos os testes foram realizados em sequência e no mesmo 

ambiente. Os participantes têm idade e escolaridade compatíveis e 

são três homens e três mulheres. A tabela 1caracteriza os sujeitos 

envolvidosnos testes. 

Tabela 1 - Caracterização dos Sujeitos de Teste 

Sujeito Sexo Idade Jogo  Observações 

bpv Masc. 33 Candy Crush  

rpv Masc. 36 Free Cell  

bep Masc. 26 Hearthstone  

akv Fem. 32 Paciência Não têm 

familiaridade 

com outros jogos 

além de 

Paciência 

ebp Fem. 62 Paciência Não têm 

familiaridade 

com outros jogos 

além de 

Paciência 

afbv Fem. 32 Candy Crush  

As diferentes situações propostas nos testes tem por objetivo 

alterar o nível de atenção de cada participante entre extremos de 

atenção máxima e mínima. Desta forma, mesmo não utilizando 

um único OEA específico nos testes a situação proposta é análoga 

a esperada durante a execução de testes com OEAs reais. 

Desta forma, os participantes foram convidados a selecionar cada 

um um jogo com o qual tivesse familiaridade, dois participantes ( 

‘akv’ e ‘ebp’)  relataram não ter familiaridade com nenhum jogo 

específico e fizeram uso do jogo Paciência por indicação do 

operador. 

O resultado completo dos testes do sujeito ‘rpv’ pode ser 

analisado na figura 8. Na figura são apresentados todos os valores 

de atenção medidos durante os quatro testes.  

 

Figura 8 - Resultado dos testes do sujeito 'rpv'. 

Como parte das análises foram calculadas as médias aritméticas 

de todos os testes efetuados. A tabela 2 apresenta a compilação 

desses resultados, na tabela também são apresentados os valores 

máximos e mínimos de cada teste. 

Tabela 2 - Compilação dos resultados dos testes 

 

O perfil dos dados obtidos com os testes apresenta um 

comportamento comum entre os sujeitos: o teste com uso de jogo 

apresentou o maior nível de atenção e o teste com olhos fechados 

e áudio o menor, com os testes restante se alternando com níveis 

de atenção similares para cada sujeito. A figura 9apresenta um 

gráfico onde é possível identificar este perfil de resultados. 

A análise da figura Figura 9 mostra que os resultados 4 e 5, 

respectivamente os sujeitos ‘akv’ e ‘ebp’ apresentam alterações 

com relação aos outros valores. Estes sujeitos têm valores de 

atenção para o teste com utilização de jogo significativamente 

menores que os demais, acredita-se que isso pode ser devido ao 

fato de estes mesmo sujeitos são os que não apresentavam 

familiaridade com jogos, conforme a tabela Tabela 1. 

A análise dos dados mostra que existe diferença entre 

atividadesexecutadas tendo uma atitude mental focada, atenção, e 

não. Destaforma confirmando que oequipamento se mostrou 

capaz de, registrar esta atividade, bem como osartefatos 

desenvolvidos se mostraram robustos e eficientes na tarefa 

deregistrar os dados de testes. 

 

 

Figura 9 - Resultados compilados dos testes, sujeitos 
numerados conforme ordem apresentada na tabela. Fonte: 
Autor. 

Cada teste gerou em torno de 35 Megabytes de dados 

compactados contendo todos os valores fornecidos pelo 

equipamento, no entanto,somente os valores de atenção foram 

analisados. Os testes também parecem indicar que não existe 

interferência visual grande nos valores deatenção, o que 

representa um fato relevante e que deve ser consideradopara as 

análises envolvendo estes dados. 

7. CONCLUSÕES 
Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema capaz 

de automatizar testes de atenção, tonando possível avaliar a 

atenção de sujeitos durante a utilização de objetos de ensino e 
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aprendizagem. O sistema desenvolvido consiste em dois artefatos. 

Um uma biblioteca de classes Java capaz de operacionalizar a 

comunicação e o tratamento dos dados envolvidos no processo 

dos testes. O segundo consistem em uma interface gráfica que 

automatiza os testes fazendo uso desta biblioteca. 

Os artefatos desenvolvidos atingem os objetivos propostos no 

trabalho, a fim de demonstrar isto, foram apresentados resultados 

de testes que mostram a viabilidade de identificar diferenças entre 

atitudes intencionais dos sujeitos testados bem como comprovam 

a eficiência do sistema proposto como ferramenta de teste de 

atenção. 

Ambos os artefatos estão disponíveis para uso irrestrito na forma 

de software livre, com código aberto, podendo ser utilizados, 

alterados e adaptados as necessidades de qualquer pesquisador. 

Como trabalhos futuros o sistema deve ser adaptado para o uso de 

diferentes equipamentos de EEG, bem como é indicado um maior 

número de testes envolvendo diferentes OEAs. 
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ABSTRACT 
This paper aims to discuss the use of the Tablet PC as a tool for 

pedagogical support in Schools, showing the challenge of using 

this for the students, and also score positive aspects of this tool in 

the teaching learning process. Besides pedagogical contribution, 

this work presents contributions in the computational field. Turn 

undergraduate students in Computer IF Hinterland campus 

Petrolina-PE were a state school in search of how you are 

developing this technology in the classroom, surveys were 

conducted at a state school in the city of Petrolina-PE. 

 

RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo discutir sobre a utilização do 

Tablet-PC como uma ferramenta de apoio pedagógico na 

Educação Escolar, mostrando o desafio da utilização deste pelos 

alunos, e ainda pontuar aspectos positivos deste instrumento no 

processo de ensino aprendizagem. Além da contribuição 

pedagógica, o trabalho apresenta contribuições no campo 

computacional. Por sua vez alunos de licenciatura em 

Computação do IF Sertão-PE campus Petrolina foram a uma 

escola estadual em busca de como está se desenvolvendo essa 

tecnologia em sala de aula, as pesquisas foram realizadas em uma 

escola estadual do município de Petrolina-PE. 

Categories and Subject Descriptors 

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

K.4.2 [Computers and Society]: Social Issues 

 
General Terms 

Human Factors; 

 

Keywords 
Education, Technology, Tablet-PC, School, Student. 

 

Palavras Chaves 
Educação, Tecnologia, Tablet-PC, Escola, Aluno. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Para Lemos [2] Vive-se na era da informação e das novas 

tecnologias. A propagação de informações acontece num ritmo 

incrivelmente veloz e, nesse cenário de intensas mudanças 

tecnológicas, muitas coisas são agregadas à nossa vida diária. 

Novas ferramentas, acessórios e instrumentos são incorporados e 

continuamente somos modificados por eles, na medida em que 

precisamos nos adaptar e reconhecer essas novas formas de 

comunicação. 

O tema aqui abordado surge de uma necessidade que existe em 

uma escola pública estadual do município de Petrolina - PE, onde 

a escola dispõe de várias ferramentas tecnológicas, mas, 

diariamente sua utilização é precária, com pouca utilização na sala 

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. 
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Copyright 2010 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 
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de aula, por exemplo, os Tablet’s–Pc, que tanto os professores 

quanto os alunos dispõem, mas ainda assim não são utilizados 

como uma ferramenta de apoio pedagógico na Educação Escolar. 

 

De acordo com a Gerência Geral de Tecnologia da Informação do 

Estado de Pernambuco [6], iniciado em julho de 2012 o programa 

Aluno Conectado, amparado por uma Lei Estadual, permitindo 

que cada estudante do 2º e 3º anos do Ensino médio tenha seu 

próprio laptop - cerca de 170 mil estudantes foram contemplados. 

Foi certamente a maior inclusão digital já realizada no estado, e se 

considerarmos que para metade destes estudantes este é o 

primeiro computador em casa, cerca de 500 mil pessoas se 

beneficiaram. O equipamento é um modelo desenvolvido pela 

Intel, o classmate, específico para Educação.  

Segundo o Portal Educação [4], o uso das tecnologias na 

Educação foi descrito como algo irreversível. A Fundação Victor 

Civita [1], divulgou uma pesquisa na qual se revela que “a falta de 

tecnologia afasta o estudante do Ensino médio.” Os estudantes 

pesquisados foram claros em dizer que não faz sentido um projeto 

pedagógico que não contemple o uso da tecnologia. Outro dado 

faz alusão à falta de preparação adequada dos Professores no uso 

das tecnologias como ferramenta pedagógica foi também 

percebida na pesquisa. 

O Tablet-PC disponibilizado pelo governo de Pernambuco, vêm 

com diversos conteúdos educacionais, tanto para o aluno como 

para o professor, dentre eles está o “Escritório e Mídia” que é 

uma Coleção de aplicativos para facilitar o dia a dia. 

Comunicadores, editor de desenhos vetoriais, editor de imagens, 

editor de áudio, editor e visualizador de vídeos, gerenciador de 

livros digitais.  

É possível encontrar também, o “Intel Learning Series” que é 

um Aplicativo de pintura intuitiva, visualizador de arquivos PDF, 

laboratório de observação da natureza com base em webcam para 

estudantes, crianças e ou naturalistas adultos, aplicativo para 

tomadas de notas escritas a mão, aplicativo que converte texto 

escrito com caneta e tela sensível ao toque em documento ativo, 

aplicativo que interage e controla som e imagem do Tablet-PC, 

ferramenta de backup e restore do sistema, programa de interação 

com a web cam. Além de vários outros conteúdos que 

pontuaremos a seguir: 

• Aplicativos Educacionais: Aplicativo para desenho de 

mapas conceituais, software educacional sobre poluição, 

aplicativo para o ensino de geografia, editor de histórias 

em quadrinhos, aplicativo para confecção de exercícios 

(múltipla escolha), tutorial de digitação, aplicativo de 

geometria plana; 

• British Council Learn English - Cursos de Inglês: 

Biblioteca disponibilizada pelo Consulado Britâncio 

para atividades interativas contendo audio, texto, 

vídeos; 

• Khan Academy off-line: É uma organização não 

governamental que tem como objetivo contribuir para a 

melhoria da educação por meio de videoaulas online de 

matemática, disponibilizadas gratuitamente. Além dos 

vídeos, o site conta com um módulo de exercícios e um 

painel que permite ao usuário acompanhar seu 

desempenho; 

• Acervo de Literatura Brasileira em PDF: 28 títulos da 

literatura brasileira provenientes do site Domínio 

Público; 

• Coleção História Geral da África da UNESCO em PDF: 

8 volumes provenientes do site Domínio Público; 

• Professor Autor: São 897 aulas em Power Point do 

Ensino Fundamental e Médio. Disponibilizadas nas 

disciplinas: Artes, Biologia, Ciências, Educação Física, 

Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, 

Matemática, Português, Química e Sociologia. 2ª edição 

2012; 

• Links Educacionais 

 

2. METODOLOGIA 

Diante deste contexto, o presente trabalho apresenta os resultados 

do Subprojeto de Computação do PIBID IF Sertão PE 

desenvolvido em uma escola pública estadual do município de 

Petrolina-PE, durante o primeiro semestre de 2014. Em um dos 

contatos iniciais com a escola foi diagnosticado a necessidade de 

investigar a utilização das novas tecnologias em sala de aula, já 

que na escola todos foram contemplados com os Tablets-PC. 

Posteriormente fora solicitado a assinatura da carta de anuência e 

termo de consentimento de livre esclarecido para garantir a 

integridade dos envolvidos. 

 

A pesquisa foi realizada com as turmas do terceiro ano do ensino 

médio, com os professores e a equipe gestora, perfazendo um total 

de 45 entrevistados. Foram feitas perguntas de acordo com o 

contexto da pesquisa, sobre como os discentes utilizam a 

tecnologia na instituição de ensino e se essa utilização ajuda ou 

não no desempenho escolar dos mesmos.  Para Ramos [3], 

quando a tecnologia é utilizada como forma de entretenimento 

pode atrapalhar a concentração dos alunos na sala de aula.  

 

Para colher os dados do presente estudo foram realizadas 

conversas com os alunos na escola, além disso, eles responderam 

a um questionário com  perguntas referentes à utilização do 

Tablet-Pc, tanto na sala de aula como em casa. No geral obteve-se 

uma pesquisa bibliográfica e exploratória com caráter didático. Na 

ocasião os alunos utilizaram câmera fotográfica, papel ofício A4 e 

caneta para coleta de dados. 

3. RESULTADOS 

A compreensão de que os recursos tecnológicos ainda são poucos 

utilizados na escola e que a chegada da tecnologia não mudou 

apenas o ensino-aprendizagem, mas, influenciou também o 

comportamento tanto dos alunos quanto dos professores na 

medida com que formam interagindo com a mesma. Como vemos 

no gráfico realizado com os resultados das pesquisas os alunos 

pouco utilizam o Tablet-PC na escola. 

 

Figura 1. Você Utiliza o Tablet-PC na Escola? 
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A partir disso surge a renovação da pratica docente que não 

consiste apenas na presença de equipamentos na sala de aula, mas 

na forma que eles estão sendo utilizados para melhorar o 

desempenho dos docentes e discentes na sala de aula. Não é só o 

professor saber usar a ferramenta, mas usar da forma 

pedagogicamente correta pra que o conteúdo possa ser abordado 

de uma forma correta para melhorar a compreensão dos alunos. 

 

Figura 2. Você costuma utilizar o Tablet-pc em sala de aula? 

 

A pesquisa tem um resultado diferente quando os alunos são 

questionados se fazem pesquisas em relação às disciplinas da 

grade curricular, a maioria informou que mesmo sem poder 

utilizar o Tablet-PC em sala de aula utilizam essa tecnologia como 

auxilio ao aprendizado que na escola. Novamente, os alunos 

afirmam que não podem usar os tabletes em sala de aula, o que  

chama a atenção pois o equipamento é disponibilizado para uso 

escolar e a escola proíbe o uso em sala, o que demonstra a falta de 

reconhecimento da escola sobre a importância do recurso. 

 

Figura 3. Você utiliza o Tablet-PC para Pesquisa? 

 

Quando questionados se o Tablet-PC ajuda ou atrapalha no 

desempenho em sala de aula a maioria informou que ajuda, pois, 

aumenta a eficiência do aprendizado proporcionando a pesquisa 

de conteúdos ministrados na escola. Por outro lado alguns 

informaram que atrapalha, pois, por essa tecnologia não ser 

controlada pelos professores em sala de aula alguns alunos 

acabam acessando redes sociais que dificulta a atenção e o 

aprendizado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com este trabalho foi possível constatar que mesmo que o 

governo disponibilize Tablet’s para as escolas públicas é 

fundamental significar a utilização desta ferramenta nos processos 

de ensino e aprendizagem dos alunos.  

Por outro lado, também devemos destacar que a própria 

comunidade escolar pode refazer seus significados e estudar as 

diversas aplicabilidades deste equipamento na educação. 

Assim, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência, Subprojeto de Computação, objetiva atuar neste 2º 

semestre de 2014, na ressignificação da utilização das tecnologias 

como ferramenta que propicia uma melhora na aprendizagem dos 

alunos e consequentemente na melhora da qualidade na educação 

básica. 
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RESUMO 
O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa 

realizada com professores de escolas do ensino fundamental e 

ensino médio, para isso, utilizou-se o FACEBOOK na sala de 

aula. Foram abordados conceitos sobre interdisciplinaridade e 

pesquisa científica como metodologias para tornar o ensino-

aprendizagem mais reflexivo e colaborativo. Os resultados 

indicam que novas investidas devem ser realizadas, buscando, 

assim, alternativas para os diferentes letramentos multimodais 

existentes na relação educacional. Como sugestão, o estudo 

mostra que as alternativas devem ser adotadas pelas Instituições 

de Ensino, pelos professores e pelos alunos do ensino fundamental 

e ensino médio.  

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Redes Sociais, Facebook. 

ABSTRACT 
This article presents the results of the research carried out with 

primary and secondary school teachers. For this research, 

FACEBOOK was used in the classroom. Concepts of 

interdisciplinarity and scientific research as methodologies to turn 

both teaching and learning into more reflective and collaborative 

processes were discussed. The results indicate that new attempts 

should be made in order to find alternatives for the different 

multimodal literacies in place in the educational system. As a 

suggestion, the study shows that alternatives should be adopted by 

educational institutions, teachers and students in primary and 

secondary education. 

Keywords: interdisciplinarity, social networks, Facebook. 

1. INTRODUÇÃO 
No cenário nacional, desde a década de 70, se discute as 

interdisciplinaridades e transdisciplinaridades no contexto do 

surgimento das novas ciências e nas mudanças de paradigmas 

educacionais. Alguns expoentes como os trabalhos de Ivani 

Fazenda [4], PUC-SP, Hilton Japiassu [7], PUC-RJ, e em 

Portugal, Olga Pombo, University of Lisbon, deixam bem claro 

que a discussão está apenas começando, embora alguns frutos já 

estejam sendo colhidos.  

Mais e mais cientistas, pesquisadores, professores universitários e 

docentes dos ensinos básico, fundamental e médio, buscam o 

estudo dos fenômenos, misturando conceitos, epistemologias, 

hibridização e mestiçagem de métodos e teorias, ultrapassando as 

fronteiras dicotômicas disciplinares, para considerar contextos 

mais totalizantes e globalizantes, num movimento de 

desinsularização das disciplinas. Mesmo que muitas vezes 

ocorram incoerências científicas, ambigüidades nos pareceres é 

uma prática que se avoluma e se aprofunda dentro de perspectivas 

epistemológicas transdisciplinares e interdisciplinares e de 

possíveis práticas pedagógicas capazes de responder aos anseios 

das hipóteses e questões de pesquisa. 

Inúmeros trabalhos de artigos científicos vêm se intensificando na 

comunidade educacional mostrando que ainda existe forte 

resistência das Instituições de Ensino que inibem o uso de 

equipamentos eletrônicos, internet, redes sociais e o 

FACEBOOK em sala de aula. Dentre os trabalhos existentes, a 

maioria deles busca estudar indícios de que a rede social apresenta 

pontos positivos quanto ao seu potencial para a aprendizagem 

significativa. 

2. PENSAMENTO CIENTÍFICO 
DISCIPLINAR 
O conceito do que é disciplinar é tão antigo quanto cartesiano, e 

implicava necessariamente em fragmentar a realidade em 

segmentos onde a ciência pudesse se tornar objeto de observação 

científica cada vez mais fragmentada e conseqüentemente o objeto 

de conhecimento erigido por leis e teorias epistemológicas cada 

vez mais reduzidas. E este conhecimento racional, sob o ponto de 

vista da análise e da síntese, segundo Locke [9], numa 

simplificação reducionista, conceberia o conhecimento como uma 

especialização, caminhando contra a ideia da visão totalizadora 

das ciências. 

Desta maneira, a estratégia utilizada pela metodologia baseada 

fundamentalmente na experiência foi o desenvolvimento paulatino 

e crescente da noção de especialização, privilegiando a 

“perfuração vertical” e epistemológica em detrimento da abertura 

das análises e sínteses mais abrangentes e totalizadoras nos 

estudos dos fenômenos observáveis. 

Na contramão do movimento de criação cada vez mais delimitado 

das ciências, os grandes cientistas, tanto na fase renascentista (Da 

Vinci), quanto no período iluminista do enciclopedismo 

(movimento filosófico-cultural que buscava catalogar o 

conhecimento humano), onde se permitiam formações tão 

adversas quanto contraditórias como filosofia, física, química, 

matemática, astronomia, biólogos, artistas plásticos, e até literatos, 

serviam como exemplo de como os saberes podiam ser vistos 

como parte de uma totalidade mais ampliada da produção do 

conhecimento. [18] [12] 

As ciências advindas do hibridismo e da mestiçagem começam a 

provocar mudanças em seus enunciados epistemológicos 

fundamentais, recorrendo aos fundamentos da abordagem 

analítica. Nesta perspectiva, produzir conhecimento não era mais 

possível tendo em vista que a fragmentação exposta, cartesiana, 

disciplinar, não permitiria a composição ou montagem de seus 

construtos epistemológicos. Desta maneira, este trabalho busca 

demonstrar como é possível unir tecnologia e metodologia para 

produzir resultados, tanto do ponto de vista do ensino, 

melhorando consideravelmente as práticas pedagógicas, quanto do 

lado da aprendizagem, tornando-a significativa. [14] [3] 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

608

3. NOVAS CIÊNCIAS, NOVAS 
DOCÊNCIAS 
No cenário entre as mutações das várias ciências ocorrendo em 

nosso tempo, a preocupação que parece unânime em todos os 

contextos é, sem dúvida alguma, a questão do domínio dos 

métodos e das práticas educacionais para utilização das novas 

ciências que emergem na sociedade e nos meios acadêmicos mais 

precisamente. As universidades para dar conta dessa relação 

ensino-aprendizagem submetem os docentes aos constantes cursos 

de educação continuada, pois que sempre haverá uma nova ideia, 

técnica ou metodologia para ser apreendida pela docência, em 

qualquer nível e série analisada. [10] 

Noutras ciências, ditas puras como: física, biologia, química, 

engenharias, educação, sociologia, psicologia, e tantas outras, são 

por excelência campos do saber que pouco ou quase nada 

interagem com o mercado, podendo desenvolver seus estudos em 

laboratórios próprios ou em parcerias com institutos de assuntos 

correlatos. As áreas mais afetadas pelas mudanças de paradigmas 

são aquelas que, unidas numa só, buscam refazer seus construtos 

epistemológicos. [11] 

Nas escolas de ensino básico, fundamental e médio, os 

professores passam pelas mesmas alterações nos programas e 

ementários das Secretarias de Ensino. Pressionados pelos 

programas nacionais advindos da perspectiva enunciada nas novas 

diretrizes e bases para educação, onde a interdisciplinaridade é 

vista como um avanço necessário para uma nova compreensão do 

mundo, os gestores de escolas públicas e privadas se sentem 

pressionados pelo corpo docente e pelos alunos, a realizarem 

mudanças drásticas na composição dos saberes para se adequarem 

a uma nova realidade. 

Também pressionados pelo alunato que chega à escola com uma 

avançada tecnologia de informação e comunicação, necessitando 

compreender os avanços tecnológicos e tentando encontrar razões 

de inserção desta tecnologia, para que o aluno encontre o sentido 

de querer aprender (sensemaking), este professor sente 

dificuldades inerentes a sua docência, posto que não fora 

preparado para tais realidades, e se vê, de repente, com duas 

verdades distintas, alterando seu universo docente: 

interdisciplinaridade e pesquisa científica em sala de aula. 

Surge neste contexto ambiental escolar o desejo de toda a 

comunidade de professores, profundas reformulações que os 

habilitem a recomporem seus redutos epistemológicos, em 

detrimento de uma nova ordem, que privilegie uma aprendizagem 

mais autêntica, expoente, significativa, rico em questionamentos, 

baseada na pesquisa feita pelo aluno, que já tem o domínio da 

tecnologia e que precisa encontrar uma utilização mais eficaz para 

os propósitos educacionais. [1]  

Os gestores de escolas e universidades possuem o desafio da 

mobilização de suas equipes para vivenciar as mudanças que 

precisam ocorrer, frente à prevalência, no âmbito escolar, de 

superações reducionistas que fragmentam a realidade e engessam 

as ciências. Mas para lidar com essas contradições, é preciso o 

apoio do olhar da complexidade sobre a escola, posto que a gestão 

precise lidar com níveis de imprevisibilidade e incertezas, mas 

que encontra no seu corpo docente o apoio e a estrutura adequada 

para a transição ou transposição das práticas pedagógicas vigentes 

para metodologias. [15] 

Esta é uma questão que ainda não sabemos quais são suas 

implicações mais a frente. O que se pode afirmar, contudo, é que 

alguns sintomas de melhoria começam a se vislumbrar, quando se 

analisam os resultados dos alunos que tiveram estes enunciados na 

educação. Escolas que já implantaram este modelo educacional se 

vangloriam dos resultados dos seus alunos nas entradas das 

universidades, com índices bastante representativos de aprovação.  

Certo ou errado, quanto à metodologia ou objetivos, é que a 

quebra dos paradigmas advindos da necessidade de se ver o 

mundo com olhos mais totalizantes e menos especialistas, 

impulsionadas pelas próprias necessidades oriundas das ciências, 

que migrando para situações menos especialistas e cartesianas, 

juntam-se às alternativas de campos disciplinares que se somam 

para construírem um novo saber ou visão mais sistêmica da 

observação e produção de conhecimento  

4. CÍRCULO DE 
INTERDISCIPLINARIDADE 
Apesar de já estar sendo estudada desde a década de 70 no Brasil, 

a Interdisciplinaridade, vem timidamente, sendo inserida nos 

contextos universitários, procurando discutir a experiência 

educacional de “navegar” ou “trafegar” pelas linhas divisórias 

entre os saberes, no qual se denomina de Ciência de Fronteira. 

No Ensino Superior, a Interdisciplinaridade pode ser mais bem 

observada, em uma de suas características, a junção de duas ou 

mais áreas de conhecimento, numa disciplina só. Alguns 

exemplos são: a química e a biologia, originando a bioquímica; 

biologia e mecânica, surgindo a biomecânica; a psicologia e a 

pedagogia, analisando um aspecto singular, dando origem a 

psicopedagogia, e, assim por diante. 

Desta maneira, surge como conceito nesta pesquisa, a definição de 

CÍRCULO DE INTERDISCIPLINARIDADE, termo 

alcunhado pelos pesquisadores da pesquisa, para explicar como as 

disciplinas se relacionam entre si em um ambiente virtual de 

construção de conteúdos como o FACEBOOK. 

O CÍRCULO DE INTERDISCIPLINARIDADE permite, 

portanto, a integração e a colaboração das disciplinas da escola. 

Ao se promover exercícios e atividades de pesquisa, é possível 

navegar na linha divisória entre os saberes, onde a ciência de 

fronteira não é muito percebida pelos professores, de uma maneira 

geral. 

Esta linha divisória entre os saberes possui conteúdos 

programáticos que muitas vezes os professores não gostam de 

abordar em suas aulas, pois precisariam de mais detalhes da outra 

disciplina. Como estão impossibilitados de chamar o outro 

professor na sala de aula para lhe ajudar com o entendimento 

desses conteúdos, eles muitas vezes ficam de fora da explicação 

do professor ou até mesmo são retirados do programa. 

O CÍRCULO DE INTERDISCIPLINARIDADE permite a 

visualização das disciplinas numa circunferência. Mostra os 

recursos de comunicação como: chats e grupos de estudos. E na 

circunferência mais afastada são mostrados todos os recursos que 

permitem a interação entre os saberes. Como letramentos 

multissemióticos [21] têm-se: Textos, Notas, Figuras, Fotos, 

Áudios, Vídeos e Enquetes. [8] [17] 
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Figura 1. Círculo de Interdisciplinaridade – Ciência de 
Fronteira – fonte: do\autor 

 

A CÍRCULO DE INTERDISCIPLINARIDADE sendo 

utilizada no FACEBOOK NA SALA DE AULA possibilitou 

essa integração e ofereceu as possibilidades de diversas aplicações 

para estratégias de ensino, permitindo visualizar todas as 

disciplinas, e quais os recursos que serão utilizados para cada 

pesquisa e atividade proposta. 

5. UTILIZANDO O CÍRCULO DE 
INTERDISCIPLINARIDADE 
Uma vez escolhido o tema, os alunos começam a pesquisar e 

produzir mensagens, utilizando os recursos disponíveis no 

FACEBOOK, e postando nas fan pages e nos grupos de estudos. 

Todas as contribuições devem contemplar aspectos que estão 

justamente na linha divisória entre duas ou mais disciplinas.  

Para utilizar a CÍRCULO DE INTERDISCIPLINARIDADE é 

necessário primeiro um tema proposto. Em seguida, qual a 

disciplina que irá coordenar todas as contribuições. No exemplo 

da figura anterior, a disciplina GEOGRAFIA coordena a 

pesquisa e a análise das contribuições de ciência de fronteira. É 

muito importante que o professor entenda a coordenação na 

Interdisciplinaridade. O tema Desertificação, como exemplo, 

sugere a interdisciplinaridade com a Física, Matemática, História, 

Português, Biologia e Química. As escolhas das disciplinas 

participantes vão depender dos questionamentos e das 

contribuições que a pesquisa busca investigar. 

Ao se analisar na GEOGRAFIA, um tema qualquer, os aspectos 

inerentes ao tema, serão investigados pelos ângulos de outras 

disciplinas, no tocante a GEOGRAFIA. Isto é, as análises e as 

colaborações devem estar afinadas com este aspecto e esta 

perspectiva das observações. Em princípio, qualquer disciplina 

possui ciência de fronteira com outra disciplina, embora algumas 

disciplinas possuam maior aproximação. 

 

 

Figura 2. Tema Interdisciplinar – Disciplina coordenadora 
 

6. PENSAMENTO INTERDISCIPLINAR 
Encontrar razões que levem os alunos a se interessarem pela 

pesquisa científica e pela aprendizagem significativa é o grande 

desafio docente de nossa era. Não se trata de metodologias, 

técnicas ou práticas pedagógicas e sim de posturas docentes diante 

da praticidade do saber e da praxiologia tão necessária ao 

aprendizado, conforme salientam Fazenda [4] e Japiassu [7]. Os 

alunos vêem de uma cultura onde tudo é explicado na forma de 

regras de um jogo eletrônico bem definido, ou de armadilhas que 

eles precisam conhecer para vencer tais inimigos virtuais. 

Segundo Morin [13], como as ciências se protegem diante de seus 

construtos epistemológicos e buscam fortalecer seus pareceres 

para continuarem a existir, também os alunos precisam de uma 

regra distinta, de senso prático, do que, do como, e pra que, 

aprender, a ciência precisa fazer sentido, ou não será apreendida. 
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O maior desafio à docência é trazer o aluno para querer aprender, 

depois é buscar um método ou mídia a que ele se adapte, goste, 

contemple e participe. E por fim, que o aluno aprenda a dizer o 

que aprendeu e da maneira mais científica possível, o que achou 

do aprendizado que teve e o que pretende fazer com ele. Se o 

aluno puder vivenciar estas três dimensões do saber, o docente 

terá realizado sua função de facilitador da aprendizagem, mas se 

falhar em uma ou duas ou nas três, então os seus paradigmas 

precisam ser revistos, modificados, reavaliados. 

7. FACEBOOK COMO REDE SOCIAL 
De acordo com importante manual que circula oficialmente no 

FACEBOOK, os autores Linda Fogg Phillips [16], Derek E. 

Baird e o Dr. BJ Fogg, da Universidade de Stanford, estabelecem 

o FACEBOOK como ambiente de rede social e aplicações 

educacionais. São unânimes em afirmar que esta rede social se 

caracteriza por uma participação massiva de todos os seus 

utilizadores e entre as qualidades que o manual descreve sobre 

esta rede, estão: construção da cidadania, responsabilidade digital, 

adoção de estilos de aprendizagem digital e social, e também não 

menos importante, o desenvolvimento profissional. 

O FACEBOOK é considerado um dos mais importantes 

programas construídos desde que a Internet iniciou. Considerado 

um ambiente virtual de construção de conteúdos, ele permite que 

seus usuários participem ativamente do ambiente, postando 

mensagens, figuras, fotos, áudios e vídeos.  

Em seu uso pedagógico, o FACEBOOK proporciona uma série 

de vantagens na relação ensino-aprendizagem: construção de 

conteúdos, exposição das pesquisas, curtir e compartilhar, 

avaliação feita pelos próprios alunos, periodicidade dos trabalhos, 

trabalhos interdisciplinares, quantidade de produção de 

mensagens e produção científica de artigos. 

O ambiente FACEBOOK possui ainda, ambientes restritos 

intitulados GRUPOS, onde é possível a realização de trabalhos 

fechados, sem a possibilidade da visitação pública. Existem três 

possibilidades: todos os internautas podem ver e participar, todos 

podem ver, mas não podem participar, só podem ver os membros 

aprovados. 

A criação de GRUPOS no FACEBOOK permite ao professor 

uma série de aplicações. A seguir algumas sugestões: 

a) Criação de GRUPO DE ESTUDOS para cada nova 

turma iniciada no semestre. Para isso, o professor 

deverá solicitar que todos os alunos sejam membros do 

GRUPO. 

b) Criação de GRUPO DE ESTUDOS para uma 

determinada disciplina, onde fazem parte todas as 

turmas e professores. Desta maneira, é possível realizar 

trabalhos de pesquisa, dividindo as pesquisas por turma 

e no final, cada turma apresenta o trabalho para as 

outras. 

c) Criação de GRUPOS DE ESTUDOS 

INTERDISCIPLINARES, envolvendo mais de uma 

disciplina para realizar pesquisas científicas e pesquisas 

experimentais. 

Quanto à estrutura do FACEBOOK, é aconselhável que cada 

professor crie um email profissional, para este fim. Com este 

email cria um perfil dentro do FACEBOOK. Dentro do perfil é 

possível criar varias páginas. Em cada página é possível associá-la 

a uma disciplina. Também podem ser criados vários grupos de 

estudos. 

Quanto aos aspectos de necessidades estruturais, as escolas que 

tiverem computadores nas salas de aulas e internet, poderão 

utilizar o FACEBOOK. É aconselhável que uma banda de no 

mínimo 1 MB (Magabyte) esteja disponível em cada máquina. 

Com relação a parte escrita das mensagens e produção de textos é 

aconselhável que sejam discutidos nas aulas de português para 

que sejam concertados os erros de ortografia e gramática. Desta 

maneira, encontra-se aqui uma excelente motivação para tornar a 

pesquisa interdisciplinar, tornando a disciplina da língua 

portuguesa fundamental na construção das mensagens. 

8. METODOLOGIA DA PESQUISA 
A pesquisa buscou evidenciar como diferentes estratégias de 

ensino podem contribuir sobremaneira a forma de se ministrar 

aulas e de como as aprendizagens podem ser significativas quando 

disponibilizamos diferentes letramentos multissemióticos ou 

multimodais. [21] 

A pesquisa foi realizada através de um curso intitulado 

FACEBOOK NA SALA DE AULA, oferecido para todo o 

Brasil. Foram escolhidos aleatoriamente 48 professores que 

realizaram a pesquisa. Foram oferecidas seis estratégias de ensino. 

Cada estratégia teve a duração de duas semanas. Os professores 

deveriam ler um conteúdo fornecido com informações sobre a 

estratégia de ensino e uma atividade foi proposta para mostrar na 

prática como deveria ser utilizado o ambiente virtual de 

construção de conteúdos FACEBOOK.  

No final da atividade de cada estratégia de ensino, os professores 

participantes deveriam preencher um questionário de avaliação e 

de opinião sobre a estratégia proposta. O questionário foi 

construído com questões abertas e fechadas e utilizou-se análise 

de conteúdo segundo Bardin [2]. Foram sugeridas oito questões 

abertas e nove questões afirmativas para serem respondidas 

conforme quadro possível de respostas. Em todas as seis 

estratégias de ensino foram sugeridas atividades no 

FACEBOOK, utilizando os recursos do ambiente virtual de 

construção de conteúdos. Para este artigo foi considerado apenas o 

questionário referente a CÍRCULO DE 
INTERDISCIPLINARIDADE. 

Os professores desenvolveram sete temas interdisciplinares. Para 

cada tema foi utilizado a Círculo de Interdisciplinaridade onde foi 

escolhida a disciplina coordenadora e as disciplinas que iriam 

participar de forma interdisciplinar. Os temas foram: 

desertificação, luz e eletricidade, oxigênio, frações, alimentos, 

idiomas e movimento do corpo. 

Para cada tema foram colocados alguns questionamentos que os 

alunos deveriam realizar pesquisas na Internet, através de textos, 

figuras, fotos, vídeos, sobre os pontos abordados. 

9. RESULTADOS DA PESQUISA 
Participaram 48 professores; 22 do sexo masculino e 26 do sexo 

feminino. Foram professores da 6ª, 7ª e 8ª séries do ensino 

fundamental e dos três anos do ensino médio. A distribuição por 

tipo de escola, particular ou pública, não foi considerada relevante 

para a pesquisa, embora o resultado tenha apresentado uma 

quantidade homogenia, 20 professores de escolas particulares e 28 

professores de escolas públicas. Ao serem perguntados pelo 

conceito de Interdisciplinaridade, apenas seis professores (12,5%) 

descreveram que tinham algum conhecimento sobre a 
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metodologia e o conceito interdisciplinar, embora não haviam 

praticado em suas instituições de ensino.  

No questionário foram disponibilizadas algumas frases das quais 

os professores deveriam responder segundo um grau de 

concordância que variava conforme as respostas possíveis: 1 - 

Discordo totalmente 2 - Discordo parcialmente 3 - Indiferente 4 - 

Concordo Parcialmente 5 - Concordo totalmente. 

“A exposição dos trabalhos aos demais colegas é um ponto 
positivo desse ambiente, pois constrói um senso comum de 
valor do esforço utilizado por cada aluno ou grupo na 
elaboração dos conteúdos.” 

Com relação a essa afirmativa, os professores responderam com 

70% no item (4), concorda parcialmente e 30% com o item (5) 

concordam totalmente. Perguntado aos professores, a justificativa 

de tais respostas, a maioria respondeu se tratar de uma 

metodologia já conhecida pelos alunos. 

“O critério de deixar os próprios alunos se auto-avaliarem 
com relação à publicação dos conteúdos pesquisados, dá a eles 
a responsabilidade de melhorarem as apresentações 
constantemente.” 

Nesta afirmativa os professores responderam com 60%, com o 

item (4) concordam parcialmente, 10% discordam parcialmente, 

item (2), e o restante escolheu o item (5) concordam totalmente. 

Esta resposta revela que os professores ainda possuem o 

paradigma da correção dos trabalhos e provas como sendo 

atribuições do professor. 

“As diferentes contribuições das disciplinas a um determinado 
tema escolhido proporcionam uma visão mais geral, holística e 
globalizante sobre os fenômenos observáveis.” 

Nesta afirmativa todos os professores responderam o item (5) 

concordam totalmente. Após a leitura dos textos e da 

compreensão da CÍRCULO DE INTERDISCIPLINARIDADE 

ficou evidenciado à maioria que o estudo da Interdisciplinaridade 

no currículo escolar é fundamental e que o PPP (Plano Político 

Pedagógico) da Escola deveria rever seus conteúdos no sentido de 

inserir tais práticas. 

“Outra grande contribuição do FACEBOOK como ambiente 
pedagógico de ensino e aprendizagem é a oportunidade dos 
alunos de lerem e curtirem todas as publicações e isso ficar 
registrado no ambiente.” 

Nesta afirmativa 85% dos professores concordam totalmente que 

ao CURTIR ou COMPARTILHAR os trabalhos dos colegas, os 

alunos estão avaliando o grau de importância das pesquisas e que 

esse exercício é altamente benéfico para a qualidade dos trabalhos 

apresentados. Quanto mais “curtidos” são os trabalhos maior grau 

de significação causa à eles todos. 

“A produção de conteúdos pelo próprio aluno é uma 
metodologia que incentiva o aluno a produzir, mas não dá a 
certeza de construção de conhecimento, havendo necessidade 
de outras estratégias em conjunto.” 

Nesta afirmativa todos os professores responderam o item (4) 

concordando parcialmente. Perguntados pelas respostas, a maioria 

afirma que muitos alunos não fazem a sua parcela de produção no 

grupo, recaindo sobre poucos a responsabilidade de terminar a 

tarefa. Esta análise deixa bem claro que a mudança de 

mentalidade e de comportamento dos alunos frente a produção 

intelectual é um caminho a ser perseguido por todos os 

professores e que é necessário introduzir cada vez mais iniciativas 

como esta da pesquisa para que os professores tomem consciência 

da importância da Interdisciplinaridade como metodologia que 

melhora o entendimento das disciplinas e torna a aprendizagem 

mais significativa. 

Perguntados pela utilização das redes sociais e, em especial o 

FACEBOOK NA SALA DE AULA, a maioria afirmou buscar 

implantar o método apreendido, mas que isso implicaria 

inicialmente em providenciar as questões técnicas necessárias tais 

como computadores em sala de aula, acesso a Internet, permissão 

da Instituição de Ensino e dos pais para utilização do 

FACEBOOK na sala de aula. 

E, por fim, numa análise final, a possibilidade de colocar os 

alunos numa predisposição para trabalhos em grupo, pesquisa na 

Internet, e elaboração de conteúdos na plataforma FACEBOOK. 

A pesquisa, segundo alguns professores, “deu aos alunos um novo 

ânimo, pois as atividades são visíveis a todos os alunos no 

ambiente e puderam CURTIR e COMPARTILHAR, como eles 

mesmos dizem, referindo-se aos trabalhos dos colegas”. 

10. CONCLUSÕES 
O uso das Redes Sociais de forma pedagógica em sala de aula 

precisa ainda passar por desafios ainda muito maiores do que o 

seu uso propriamente dito, que é a estrutura física de 

computadores nas escolas, que em geral encontra-se sucateada, e 

da elaboração de um novo PPP (Projeto Político Pedagógico) que 

insira tais metodologias e tecnologias no currículo educacional. 

Associado a isso, uma nova estrutura contratual financeira, que 

permita aos professores se estabelecerem numa única escola, para 

poderem desenvolver estratégias de ensino entre as diferentes 

disciplinas, tornando o ensino menos fragmentado. 

A pesquisa mostrou que o uso das redes sociais em sala de aula 

ainda é visto pelas Instituições de Ensino como um tabu e que o 

uso de celulares e tablets em sala de aula, sem um projeto 

pedagógico, mais atrapalham do que ajudam. Se por um lado, os 

alunos vão para a escola com uma pedagogia social muito mais 

apurada do que aquela que se tinha anteriormente ao advento dos 

computadores e das redes sociais, conforme assegura Freire [5] 

[6] em relação ao uso de outras mídias, quando diz que “aprender 

não a ler apenas as palavras, mas aprender a ler o mundo. 

Devemos compreender as habilidades de leitura e escrita, mas 

também os domínios e recursos das tecnologias da comunicação 

digital”, por outro lado, os alunos exercem pressões diárias para 

que a escola encontre rapidamente pedagogias que contemplem o 

uso dos equipamentos móveis em sala de aula. Na visão dos 

professores, os alunos querem aprender, mas admitem que falta 

ludicidade no ensino e que a escola precisa se modernizar quanto 

as suas práticas pedagógicas, tornando o ensino contemporâneo, 

diversificado, com metodologias plurais de ensino, com 

estratégias de ensino variadas, e que se busque desenvolver nos 

alunos estratégias individuais de aprendizagem, posto que existam 

diferentes mídias e que por algumas delas, o aluno irá gostar mais 

de estudar e aprender. 

O que se evidenciou na pesquisa foram às necessidades de se 

combinar habilidades cognitivas dos alunos com estratégias de 

ensino que privilegiem diferentes letramentos multissemióticos 

[21] e que a contribuição de tecnologias, como as redes sociais e o 

FACEBOOK, possam oportunizar condições ideais de ensino e 

aprendizagem, necessitando para isso que a Escola repense seus 

métodos, suas estruturas físicas e tecnológicas, a formação 

continuada de professores, as condições dos atores de elaborarem 

projetos de pesquisas e experimentações, bem como metodologias 
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e práticas pedagógicas interdisciplinares e que vislumbrem a 

Escola como um novo cenário de formação de cidadãos sociais e 

políticos, ativos e reflexivos, e, sobretudo, com aprendizagens 

significativas e duradouras. 

De todas as idiossincrasias de nosso tempo, também chamada de a 

era do conhecimento, que possam ocorrer diante dos conflitos 

cognitivos, das construções das estruturas intelectuais, da 

habilidade de lidar com a complexidade e os objetos complexos, a 

mais controvertida delas é sem dúvida alguma, a resolução 

acadêmica de julgar que os guetos epistemológicos possam dar 

conta de uma multiplicidade de análises e sínteses, de hipóteses 

cujas problemáticas necessitam de expoentes em várias ciências. 

Se o momento é de unir esforços nas habilidades e capacidades de 

ações transformadoras e de colocar sujeitos diante de objetos em 

observação capazes de ver além da visão especializada do 

tecnicismo e pragmatismo das disciplinas e das dispersões dos 

saberes, também é o momento de propor soluções novamente 

iluministas e renascentistas, unindo não só as ciências, mas os 

olhares amplificados, renovados, humanísticos, que o movimento 

enciclopedista volte e pinte as ciências com matizes de todas as 

epistemologias, metodologias e práticas pedagógicas que se 

locupletem. 

Se o que se busca é um novo aluno, também se quer um novo 

docente, se a sociedade precisa de um novo cientista, também 

deseja pesquisas que nos levem a compreender os ecossistemas, as 

economias de mercado para matar a fome de todos os habitantes 

da Terra, que as inteligências possam se unir para erradicar as 

doenças fabricadas pelo homem a fim de vender curas, e que os 

povos, de diferentes ideologias, idiomas e religiões se unam para 

entender as crenças e a ciência, como lados de uma mesma 

costura planetária.  

Se as novas ciências que nascem todos os dias, mudarem a face da 

pesquisa e levar o Homem para o entendimento maior dos objetos 

complexos, dos avanços promovidos pelo uso da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade como processo e 

estratégia de ação e não como dicotomias unidisciplinares, 

possibilitando uma rede de intrincados campos científicos, 

alterando o modo de produção e construção do conhecimento, 

então se estará avançando para uma sociedade menos materialista-

histórica. Porque assim como uma só ciência não explica a menor 

partícula do universo, também uma só ciência não explica os 

intrincados segredos escondidos do universo. E como as 

mudanças e alterações nos construtos epistemológicos e 

pedagógicos são lentas e graduais, é necessário discutir muito a 

situação atual, na observação da decadência, obsolescência e 

declínio de um modelo cartesiano que não serve aos propósitos 

das sociedades contemporâneas. As próprias ciências se levantam 

contra o atual sistema e se unem para responder ou adaptarem-se 

as exigências do mercado, da sociedade e do universo científico 

das novas descobertas. O grande avanço das metodologias e 

práticas pedagógicas para o uso de experiências científicas em 

sala de aula está no cerne das discussões da interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade enquanto abordagem sistêmica, não mais 

como discurso, posto que já se conheça suas implicações, mas 

como praxiologia urgente para continuar avançando, a 

velocidades cada vez maiores no entendimento das ciências e das 

sociedades, exigindo dos pesquisadores um tratamento mais 

sintético, totalizante, holístico e globalizante. 
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ABSTRACT 
Access the graphical interface of an immersive virtual 

environment occurs from a software, called viewer. Currently 

there are some of those viewers available throughout the World 

Wide Web, independent from complex facilities and 

configurations: the web viewers. Against this backdrop, this study 

aims to develop a proposal for an evaluation framework, 

according to the identified characteristics of the web viewers 

raised on this research, in order to assist educational institutions 

on choosing the one that best suits their context.  

RESUMO 
O acesso a interface gráfica de um ambiente virtual imersivo 

ocorre a partir de um software, denominado viewer. Atualmente 

existem diversos desses viewers disponibilizados através da Rede 

Mundial de Computadores, independente de instalações e 

configurações complexas: os web viewers. Diante desse cenário, 

este trabalho buscou desenvolver uma proposta de framework de 

avaliação, considerando as características identificadas nos web 

viewers levantados na pesquisa, a fim de auxiliar os usuários na 

escolha do que melhor se adapte ao seu contexto.  

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3.2 [Computer and Information Science Education]:  

Information systems education – Computer Science Education  

and Information Systems Education 

Termos Gerais 

Documentation, Design, Experimentation.  

Palavras Chaves 
Evaluation of web viewers, viewers, virtual worlds, immersive 

virtual environments 

1. INTRODUÇÃO 

A utilização de tecnologias digitais na educação está se tornando 

cada vez mais frequente. Ferramentas como jogos sérios, mundos 

virtuais (MVs) e ambientes virtuais de aprendizagem estão sendo 

inseridos em instituições educacionais, como forma de 

oportunizar um modo de estudar mais dinâmico e interativo, por 

meio de um ambiente comum à maioria dos estudantes, os jogos 

digitais. 

Nesse contexto, os mundos virtuais, descritos por [1], são 

“ambientes online persistentes gerados por computador” e 

utilizados para interação entre pessoas como se elas estivessem no 

mundo real, podendo ser para trabalho, lazer, conhecimento, 

treinamento, entre outras funcionalidades. Neles “não existem 

barreiras ou fronteiras”, esses ambientes fazem fluir a informação, 

construindo e partilhando conhecimentos [2]. 

Contudo, para que o mundo virtual possa ser visualizado, é 

necessária a utilização de um viewer, ou visualizador, que, 

segundo [3] mantém a conexão entre o usuário e o ambiente 

virtual tridimensional, permitindo a interação com objetos e 

demais elementos existentes nele, sendo que essa interação 

acontece a partir de avatares.  

Até o presente momento existem vários viewers desktop, ou seja, 

que requerem instalação local, já difundidos no mercado de jogos 

digitais e mundos virtuais, como o FireStrom Viewer [4], 

Imprudence [5] e o Singularity [6], porém, como já mencionado, 

esses softwares necessitam de instalação e configuração no 

computador e, a partir deste requisito, surgiu a necessidade de 

facilitar o uso de mundos virtuais através de visualizadores web.  

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. 

XXXXXXXXXXXXX – As informações serão preenchidas no proceso de 

edição dos Anais. 
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Para usar a tecnologia web viewer, é necessário apenas um 

computador de pequeno porte com conexão à internet. Além 

disso, as interligações geográficas em tempo real são otimizadas 

quando o acesso é realizado dessa forma. 

Com essa nova perspectiva de utilização, surgiu a necessidade de 

avaliar essa tecnologia que pode ser melhor aproveitada no âmbito 

educacional. Para tanto, o objetivo deste trabalho é propor um 

framework para avaliação de web viewers, auxiliando no apoio à 

decisão, podendo permitir tanto uma análise comparativa entre 

eles, quanto a identificação daquele que melhor se enquadra no 

contexto do usuário. 

O artigo está estruturado da seguinte maneira: na seção 2 é 

apresentada a conceitualização sobre ambientes virtuais 

imersivos. Na seção 3, são expostos os web viewers explorados 

por esta pesquisa e elencadas as suas principais características. Já 

na seção 4 está estruturada a proposta de framework de avaliação 

e discussão dos critérios abordados e na seção 5 o artigo é 

finalizado com as considerações finais. 

2. AMBIENTES VIRTUAIS IMERSIVOS 

Ambientes virtuais imersivos, são espaços virtuais tridimensionais 

onde o usuário pode mover o avatar, que é uma figura que simula 

o ser humano [7]. Esses ambientes também são chamados de 

mundos virtuais (MVs) ou metaversos como o Second Life [8], o 

OpenSim [9] e OpenWonderland[10]. 

O Second Life (SL) é um mundo virtual online que foi 

disponibilizado para os usuários em junho de 2003 pela Linden 

Labs, registrando até 2008, 13 milhões de contas [11]. [12] 

comenta que o SL é “uma das plataformas pioneiras no 

desenvolvimento de mundos virtuais 3D” e para [13], é uma 

“plataforma de virtual de realidade digitalizada em 3D”, porém 

não é uma plataforma livre, sendo esse um ponto negativo no 

âmbito educacional, segundo [14], envolve o pagamento de 

mensalidades. 

O OpenSimulator é um servidor open source multiplataforma e 

multiusuário, utilizado para criar mundos virtuais com acesso por 

vários clientes em vários protocolos [9]. Segundo [15] ele é 

formado por dois componentes principais: um servidor que 

hospeda o mundo virtual e um programa cliente que é executado 

no computador do usuário e que se comunica com o servidor. Para 

[12], é uma ferramenta compatível com o SL e com “protocolos 

de comunicação com outras plataformas”. Os autores ainda 

comentam que, a pesar do OpenSim não ser a única plataforma 

com código aberto, ele se destaca por ter uma grande quantidade 

de desenvolvedores e usuários, além de possuir uma “rica 

interface gráfica e funcionalidades de comunicação e modelagem 

simples e interativas” [12]. 

O OpenWonderland é outra ferramenta de código aberto, 

desenvolvida com o objetivo de permitir a colaboração de forma 

síncrona, “colocando em prática a infraestrutura para federação 

para permitir a Web 3D” [16]. Uma das características que 

favorecem a sua utilização dentro do ambiente educacional é a 

integração do MV com o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Moodle, muito difundido nas instituições de ensino, como 

instrumento de apoio pedagógico. 

Para atender às expectativas destes usuários, os viewers para 

ambientes educacionais devem estar alinhados aos objetivos da 

proposta pedagógica a ser desenvolvida, de forma contribuir com 

o contexto disciplinar. 

3. VIEWERS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Os viewers são ferramentas que, entre outros propósitos, 

estabelecem o vínculo entre os usuários e o mundo virtual, 

permitindo, inclusive configurá-lo, para melhor atender às 

necessidades de seus usuários. Conforme [17], os viewers 

oferecem uma interface entre o usuário e o metaverso. 

Dessa forma, ao se trabalhar com MVs, a escolha de um viewer é 

tarefa imprescindível e, portanto, requer muita atenção, pois é 

através destas ferramentas que os usuários, representados por seus 

avatares, irão navegar no ambiente tridimensional imersivo e 

realizar suas interações. Neste sentido, [3] e [18] citam como 

características relevantes de um viewer: 

• Seleção e gerenciamento de grid: diz respeito às opções de 

mundos virtuais disponíveis para conexão e às configurações 

que podem ser realizadas no visualizador, conforme as 

preferências dos usuários; 

• Tipo de licença: diz respeito à licença utilizada pelo viewer 

(BSD, GLP...); 

• Sistemas operacionais suportados: refere-se aos sistemas 

operacionais suportados ou compatíveis com o visualizador 

(Windows, Linux...);  

• Importação de objetos de repositórios online (em XML): 
permite importar objetos de repositórios online na extensão 

XML; 

• Importação de objetos modelados (DAE): possibilita a 

importação de objetos modelados na extensão DAE; 

• Visualização de objetos (DAE e XML): permite visualizar 

os objetos importados nas extensões XML e DAE; 

• Importação de objetos multimídia: aceita a importação de 

objetos multimídias, e.g., imagens, sons e vídeos; 

• Criação de objetos: que permitem criar objetos dentro do 

mundo virtual; 

• Suporte a linguagens de programação (e.g. OSSL): 
suporte ao uso de linguagens de programação; 

• Ajustes ao nível de detalhamento dos gráficos: admite ao 

usuário ajustar o nível de detalhamento gráfico, conforme sua 

preferência; 

• Ajustes da largura de banda e cache utilizadas: o usuário 

pode ajustar a largura de banda e de cache a ser utilizada 

durante os acessos. 

3.1. Web Viewers 

Além dos viewers instaláveis explanados na seção anterior, 

existem as alternativas web, que vem sendo desenvolvidas nos 

últimos anos. Um dos benefícios de utilizar um web viewer é que 

o mesmo não requer instalações adicionais, já que o serviço é 

hospedado na web ou na cloud computing. Assim, é possível 

reduzir custos e otimizar recursos tecnológicos, pois pode-se 

utilizar computadores com baixa capacidade de processamento. 

Nessa perspectiva, a seguir são apresentados os web viewers que 

foram utilizados para compor a proposta de framework avaliativo. 

3.1.1. TipoDean 
Além das regiões de teste acessadas neste estudo, o web viewer 

TipoDean disponibiliza uma ferramenta de conversão de mundos 

virtuais desenvolvidos em OpenSim e Second Life para Unity 3D 

[19]. Essa conversão permite aos desenvolvedores acrescentar 
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objetos dentro do ambiente sem perder as informações que ele já 

possuía. Para isso, passa pelos desenvolvedores da empresa. No 

site oficial não há especificação de valor cobrado por esse serviço 

[20]. 

No contexto educacional, este web viewer permite, além da 

interação entre estudantes geograficamente distantes através de 

um ambiente tridimensional acessado pelo computador, permite às 

instituições de ensino a utilização de seu próprio mundo virtual na 

web, pela conversão em Unity 3D, desde que ele tenha sido 

desenvolvido nos formatos do OpenSim ou Second Life. 

3.1.2. SandBox 
O SandBox é um sistema open source baseado em computação na 

nuvem, que propõe um ambiente colaborativo com características 

de multi-usuários, permitindo inclusive a criação de mundos onde 

os usuários podem interagir e jogar [21]. 

Também possibilita a construção de jogos e simulações, e o 

compartilhamento dos mesmos, sendo esta uma característica 

muito importante na utilização para fins educacionais. Assim, com 

esse visualizador web é possível criar e configurar um mundo 

virtual personalizado e pervasivo, com a identidade de uma 

instituição educacional e a aparência de um local específico, como 

laboratório, sala de aula, ou campus universitário. 

3.1.3. 3D Xplorer 
A ferramenta 3D Xplorer é um visualizador 3D interativo e 

baseado na web, ou seja, não requer download ou instalação de 

plugins e softwares, podendo ser executado em qualquer 

navegador de computador ou dispositivo móvel [22]. 

No campo educacional, o web viewer 3D Xplorer pode ser 

utilizado na realização de webconferências em um ambiente 

tridimensional, entre professores, alunos e comunidade de forma 

interativa, pois o usuário dispõe de uma tela para apresentação de 

slides ou transmissão de áudio e vídeo em tempo real, e os 

estudantes podem conversar entre si por meio de chat de texto ou 

voz, além de poder fazer indagações ao conferencista. 

3.1.4. Cube3 
O Cube3 é uma ferramenta que faz uso do Unity3D [19] e 

possibilita acesso a regiões já implementadas. Dentre elas, duas 

destacam-se: Officepodz, para apresentações de mundos virtuais 

corporativos e reuniões online; e Campuspodz, simulando as 

instalações físicas de uma universidade ou instituição acadêmica 

[23].  

Este web viewer possui configurações funcionais e de aparência 

pré-estabelecidas. Sendo assim, é indicado para aqueles que 

desejam utilizar um mundo virtual para um fim rápido, que não 

necessita de grande personalização ou interatividade. No contexto 

acadêmico, ele pode ser utilizado em uma aula demonstrativa de 

imagens 3D, computação gráfica, tecnologias educacionais, jogos, 

entre outros.  

3.1.5. ReactionGrid 
O ReactionGrid é outra ferramenta que faz o uso do plugin de 

Unity3D, possibilitando assim, criar, publicar e gerenciar seu 

próprio mundo virtual e incorporá-los em páginas web ou acessá-

los a partir de dispositivos móveis [24]. Além disso, viabiliza o 

acesso a versões de teste, de modo restrito. Por meio do kit Jibe é 

possível criar, publicar e gerenciar seu próprio mundo virtual. O 

desenvolvedor pode hospedar sua região na ReactionGrid ou em 

servidores próprios. Os preços variam de 30 a 2.245 dólares 

mensais [24].  

Esse visualizador web também oferece, de forma gratuita para 

teste, ambientes virtuais imersivos pré-configurados, que podem, 

por exemplo, proporcionar momentos de interatividade entre 

alunos. 

3.1.6. Pixie Viewer 
O web viewer PixieViewer desponta como uma potencial 

ferramenta educacional, pois viabiliza o acesso a mundos virtuais 

e ambientes 3D que podem apoiar o processo ensino-

aprendizagem [25]. Além disso, possibilita a visualização de 

simulações, entre outras atividades que podem ser 

disponibilizadas por meio deste recurso, enriquecendo a proposta 

pedagógica de uma disciplina ou curso. Isso é válido 

especialmente em aulas práticas, onde a realização de testes é algo 

que requer muito investimento devido ao alto custo para a 

aquisição e manutenção de equipamentos e instalações de 

laboratórios específicas. 

4. PROPOSTA DE FRAMEWORK 

AVALIATIVO 

O poder computacional limitado ou reduzido é a realidade de 

muitas instituições educacionais, o que pode desestimular o 

investimento em inovações tecnológicas que possibilitem uma 

melhora no processo ensino-aprendizagem, como Mundos 

Virtuais.  

Os web viewers despontam como uma alternativa para ambientes 

educacionais que pretendem acessar a MVs, externos ou internos 

às instituições, porém não contam com infraestrutura 

computacional suficiente para disponibilizá-los nos seus 

laboratórios ou servidores.  

A metodologia deste trabalho, visando a criação de uma proposta 

de framework de avaliação de web viewers, teve como roteiro as 

etapas a seguir: 

• Revisão bibliográfica sobre web viewers; 

• Busca de web viewers existentes e análise de suas principais 

características e funcionalidades. 

• Formulação dos parâmetros de avaliação com base nos 

trabalhos de [3], [25] e [17]. 

• Elaboração de uma proposta de avaliação qualitativa e 

tecnológica de web viewers. 

Para realizar a avaliação das ferramentas selecionadas e com base 

em [3] e [26], elencou-se dez critérios julgados como importantes 

e que devem ser contemplados por web viewers para ambientes 

virtuais imersivos. Esses critérios são apresentados na Tabela 1. 

De forma a facilitar a compreensão da qualidade e eficiência de 

cada web viewer, as possíveis respostas para cada critério foram 

convertidas em valores. Definiu-se “Sim”, “Parcialmente” e 

“Não”, às quais foram atribuídos os valores, 10, 5 e 0, 

respectivamente, baseando-se na escala Likert [27] para 

computação dos dados e avaliação dos resultados.  

Por meio desses dados, é possível atribuir uma nota global para o 

web viewer. Quando somados de forma simples, a menor nota 

possível é zero (0), e a maior nota possível é cem (100). Isso 

 facilita na identificação rápida dos web viewers que mais atendem 

aos critérios avaliados, bem como, dos que menos atendem aos 

critérios avaliados. 
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Tabela 1 – Framework avaliativo de web viewers 

Ordem Critério Descrição Avaliação 

1 Compatibilidade 
Permite aos usuários realizarem conexão em outros mundos 

virtuais de sua preferência, e.g. OpenSim e SecondLife. 

Sim 

(10 pontos) 

Parcialmente 

(5 pontos) 

Não 

(0 pontos) 

2 
Regiões com 
Livre acesso 

Oferece regiões para que os usuários testem e verifiquem o 

serviço antes de outras ações. 

Sim 

(10 pontos) 

Parcialmente 

(5 pontos) 

Não 

(0 pontos) 

3 Serviços 
Oferece alguma funcionalidade inovadora, e.g. conversa por 

chat e áudio, NPCs (Non-player Character), melhor experiência 

com gráficos tridimensionais. 

Sim 

(10 pontos) 

Parcialmente 

(5 pontos) 

Não 

(0 pontos) 

4 
Integração com 
as Redes Sociais 

Possibilita a integração com redes sociais, e.g. Twitter e 

Facebook. 

Sim 

(10 pontos) 

Parcialmente 

(5 pontos) 

Não 

(0 pontos) 

5 
Visualização do 

Ambiente 

Possibilita a visualização do ambiente virtual imersivo 

corretamente, sem falhas durante o uso de diferentes 

navegadores e dispositivos, como também na importação de 

objetivos de diferentes extensões. 

Sim 

(10 pontos) 

Parcialmente 

(5 pontos) 

Não 

(0 pontos) 

6 
Acesso em 

Navegadores 

Possui fundamentos de um web design responsivo diante de 

diferentes navegadores, oferecendo os mesmos serviços, com a 

mesma qualidade, independente do navegador utilizado pelo 

usuário para efetuar o acesso. 

Sim 

(10 pontos) 

Parcialmente 

(5 pontos) 

Não 

(0 pontos) 

7 
Acesso em 

Dispositivos 
Móveis 

Possui os fundamentos necessários para se adaptar às 

características do dispositivo móvel, e.g. tamanho de tela, 

capacidade de processamento, entre outras. 

Sim 

(10 pontos) 

Parcialmente 

(5 pontos) 

Não 

(0 pontos) 

8 
Importação de 

Objetos 

Funcionalidades que a ferramenta oferece, como permitir 

importação de objetos modelados em 3D ou de objetos 

encontrados em repositórios online, e.g. Google SketchUp [37] 

e Zadaroo [38]. 

Sim 

(10 pontos) 

Parcialmente 

(5 pontos) 

Não 

(0 pontos) 

9 
Criação de 

Objetos 
Capacidade de criação de objetos 3D relacionados ao conteúdo 

proposto no ambiente. 

Sim 

(10 pontos) 

Parcialmente 

(5 pontos) 

Não 

(0 pontos) 

10 
Download e 

Instalação de 
Plugin 

Capacidade de ser independente de outros softwares ou plugins, 

não exigindo instalações ou configurações por parte do usuário. 

Não 

(0 pontos) 

Parcialmente 

(5 pontos) 

Sim 

(10 pontos) 

 

As características elencadas para esta análise são as principais 

funcionalidades que um web viewer deve possuir. A seguir são 

exemplificados alguns aspectos e seu uso no âmbito educacional. 

O critério 1 “Compatibilidade”, diz respeito à integração com 

outros MVs, como os comerciais SecondLife e The Palace, 

possibilitando extensões nos ambientes. 

O critério 2, “Regiões com Livre acesso”, reflete a possibilidade 

de teste de uma versão “demo”, antes da instalação da versão 

completa. Essa facilidade permite analisar rapidamente alguns 

aspectos do MV, como aparência e resolução. 

Os Aspectos como boa visualização do ambiente e poder de 

interação com objetos, como descritos nos critérios 3 e 5, 

respectivamente “Serviços” e “Visualização do Ambiente”, 

podem ser um diferencial para a escolha do web viewer. Quanto 

mais completo o cenário, possibilitando maior sentimento de 

imersão dentro do ambiente tridimensional, melhor poderá ser a 

satisfação do usuário no uso, o que implicará ou não no retorno ao 

MV para utilização futura. Os Ambientes imersivos 

tridimensionais que possuem alto grau de detalhes, como o 

SecondLife, são muito utilizados por pessoas de todo o mundo, 

pela sua aproximação com cenários reais. 

O critério 4, “Integração com as Redes Sociais”, reflete a 

vantagem facilitada pelo resgate dos dados já informados na conta 

de rede social. Além disso, permite o compartilhamento de 

informações como estatísticas, preferências, círculo de amizades, 

entre outras, personalizando o MV. 

O item 6, “Acesso em Navegadores”,  refere-se ao web viewer que 

melhor se adapta a um maior número de browsers. Essa 

característica possibilita maior chance de ser escolhido para uso, 

pois reflete a versatilidade do web viewer, dando a ele maior 

pervasividade e, consequentemente, ubiquidade. 

Sabendo que a sociedade está cada vez mais conectada e que os 

dispositivos móveis estão em todos os lugares, o critério 7, 

“Acesso em Dispositivos Móveis”, se torna fundamental. A busca 

é crescente pelas facilidades de acesso a qualquer hora e lugar, 

através de aparelhos ligados à internet. Segundo [28], até a 

metade de 2013 a internet móvel alcançou 77,4 milhões de 

acessos. 

Os critérios 8 “Importação de Objetos” e 9 “Criação de Objetos”, 

refletem a possibilidade de manipulação de objetos dentro do MV, 

incorporando arquivos modelados externamente para dentro do 

MV, ou criando e personalizando objetos diretamente no ambiente 

tridimensional imersivo. A capacidade de criação de objetos 3D 

relacionados ao conteúdo proposto no ambiente pode ocorrer tanto 

por parte do professor quanto dos estudantes, incentivando a 

construção do conhecimento. 

No item 10 da tabela “Download e Instalação de Plugin” os 

valores referentes às respostas “Sim” e “Não” foram invertidos, 

visto que a resposta positiva para o item é um aspecto negativo do 

web viewer. Busca-se a flexibilidade de um serviço portável, que 

não necessite de ferramentas e mecanismos adicionais para 

funcionar.  

A principal vantagem dos web viewers é a redução de exigência 

de infraestrutura computacional, pois não necessitam de grandes 

instalações e configurações de hardware e software. O 

processamento fica a cargo de servidores web ou servidores que 

utilizam a cloud computing.  

A proposta apresentada de framework avaliativo de web viewers 

sintetiza os principais critérios e suas possibilidades de 

julgamento. As análises e comparações realizadas por meio da sua 

aplicação podem permitir identificar prós e contras de web 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

617

viewers para utilização no âmbito educacional, servindo como 

metodologia de apoio à decisão.  

A escolha da ferramenta a ser utilizada deve refletir as demandas e 

a realidade de cada contexto acadêmico, de acordo com as 

principais funcionalidades que se pretende utilizar. A realidade 

em que o curso está inserido deve ser considerada, visando 

proporcionar uma melhor experiência ao usuário. Além disso, o 

web viewer adequado, ou seja, escolhido, deve refletir o nível de 

conhecimento do usuário, para que se obtenha o  melhor 

aproveitamento da ferramenta de ensino disposta no MV, ou da 

própria experiência de imersão tridimensional. 

5. CONCLUSÕES 

Os mundos virtuais estão sendo incorporados no ambiente 

acadêmico com o intuito de otimizar as metodologias do processo 

ensino-aprendizagem, aproximando a tecnologia dos estudantes e 

estendendo o aprendizado para além das salas de aula físicas.  

Para que seja possível o acesso a esses ambientes tridimensionais 

imersivos é necessário um software denominado viewer, que por 

sua vez, requer instalação em computador. Entretanto, como 

alternativa a esses viewers instaláveis, ferramentas web para 

acesso aos MVs são alternativas, devido as vantagens fornecidas 

como serviços ofertados, disponibilidade para acesso em 

dispositivos móveis, entre outras características que promovem a 

pervasividade e ubiquidade.  

Diante disso, este estudo objetivou desenvolver uma proposta de 

framework para a avaliação de web viewers, que permite 

estabelecer uma comparação de forma objetiva, possibilitando 

aperfeiçoar a escolha de acordo com o contexto de cada 

instituição. Com a aplicação do framework é possível atribuir um 

valor numérico a um web viewer em questão, servindo como 

metodologia de apoio à decisão. 

A proposta de framework desenvolvida é composta por dez 

critérios, identificados a partir dos web viewers apresentados na 

pesquisa. Dentre os critérios estão os diferentes tipos de serviços 

disponibilizados pelos visualizadores web, o acesso por diferentes 

navegadores e através de dispositivos móveis. 

Como trabalhos futuros, pretende-se aplicar o framework nos web 

viewers aqui apresentados, identificando suas vantagens e 

desvantagens, bem como possíveis aplicações no âmbito 

educacional. Além disso, pretende-se remodelar a proposta de 

framework com o intuito de abranger mais características 

passíveis de julgamento e que podem ser consideradas critérios de 

avaliação. 
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ABSTRACT 

In behavior analysis, two paradigms are useful for development 

programs of teaching reading and writing: the stimulus 

equivalence, which search for identify relationships between 

stimuli in the teaching of reading, and the smaller units than the 

word, from the Skinner concept of control by minimal units. In 

this context, computer systems can help in use these paradigms 

through the collection, storage and presentation of data in an 

automated way. This article meant to present the proposed of the 

application m-EQUIV for mobile devices, which has the purpose 

of support the teaching of reading based on control by minimal 

units. The main purpose of m-EQUIV environment is take to the 

classroom a gamification environment that can be used from 

mobile devices to support the teacher in the task of teach children 

to read. 

Keywords: Reading, Gamification, Equivalence Research. 

RESUMO 
Na análise do comportamento, dois paradigmas têm sido úteis 

para a elaboração de programas de ensino de leitura e escrita: o de 

equivalência de estímulos que busca identificar relações entre 

estímulos no ensino da leitura e o de unidades menores do que a 

palavra, a partir do conceito de Skinner de controle por unidades 

mínimas. Neste contexto, sistemas computacionais podem ajudar 

no uso desses paradigmas realizando a coleta, armazenamento e 

apresentação dos dados de forma automatizada. Este artigo tem 

por objetivo apresentar a proposta de ambiente computacional m-

EQUIV, que tem por finalidade apoiar o ensino de leitura baseado 

no controle por unidades mínimas, utilizando elementos de 

gamificação. O principal propósito do ambiente m-EQUIV é levar 

para a sala de aula um ambiente gamificado, que possa ser 

utilizado a partir de dispositivos móveis, de modo a apoiar o 

professor no ensino de leitura para crianças. 

Palavras-Chave: Leitura, Gamificação, Pesquisa em 

Equivalência. 

Categories and Subject Descriptors  

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Computer-assisted 

instruction 

General Terms Design, Applications 

1. INTRODUÇÃO 
A leitura é um dos elementos cruciais para a prática consciente da 

sociabilidade e do desenvolvimento de um individuo. Possui 

fundamental importância para a vida das pessoas, estando 

presente na maior parte das atividades cotidianas. Através da 

leitura é possível o exercício da cidadania, permitindo que o leitor 

tenha o raciocínio lógico, a reflexão crítica e a mudança de 

atitude, pois a leitura é uma porta aberta para uma melhor 

compreensão do mundo.  Ler é saber interpretar e reconhecer os 

sentidos das palavras é saber diferenciar o contexto do que foi 

lido. De acordo com Martins [12] a leitura se realiza a partir do 

diálogo do leitor com o objeto lido – seja escrito, seja um gesto, 

uma imagem ou um acontecimento. Para Kleiman [10] a leitura é 

um processo que se evidencia por meio da interação entre os 

diversos níveis de conhecimento do leitor: o conhecimento 

linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento de mundo, 

ou seja, a leitura é adquirida com o tempo, de forma sistematizada 

e com a prática. 

Na análise do comportamento, dois paradigmas têm sido úteis 

para a elaboração de programas de ensino de leitura e escrita: o de 

equivalência de estímulos que objetiva identificar relações entre 

estímulos no ensino da leitura e o de unidades menores do que a 

palavra, a partir do conceito de Skinner de "controle por unidades 

mínimas” [19].  Através do modelo da equivalência de estímulos 

proposto por Sidman e Tailby [17] foi possível estabelecer 

critérios operacionais permitindo a identificação de relações 

simbólicas e simular a aquisição destas em laboratório, como por 

exemplo: uma criança escolher um entre dois ou mais estímulos 

de comparação condicionalmente à apresentação de um estímulo 

modelo. Com o objetivo de tentar melhorar o processo de ensino 

da leitura, foram criadas algumas ferramentas com este propósito, 

dentre elas os softwares EQUIV [15], EQUIVIUM [16], e o 

MESTRE [7]. Pois de acordo com Bernardi [1] softwares para 

alfabetização auxiliam o processo de aprendizado de crianças, 

assim o computador torna-se um agente facilitador, atraindo a 

atenção delas fazendo com que fiquem voltadas para o 

computador e interessadas em seu trabalho. Atualmente as 

crianças crescem manuseando tecnologia, neste contexto estão os 

dispositivos móveis, que podem ser um importante apoio 

pedagógico na escola, tornando as aulas mais atraentes, com 

aspectos positivos, estimulando a curiosidade, criatividade e 

socialização da criança. Assim a aprendizagem, por meio de 

dispositivos móveis, é um campo fértil para investigação no meio 

educacional, que explora essencialmente a mobilidade, a 
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interatividade, e a facilidade de uso que é outro aspecto de grande 

influência [21]. 

Com a redução dos custos e a popularização dos dispositivos 

móveis, assim como a disseminação da gamificação é possível 

apresentar novas perspectivas para a informática educativa, pois 

para a criança o aprendizado na forma de jogos desenvolve suas 

habilidades e conhecimentos, e torna o aprendizado mais 

prazeroso.  

Assim com a evolução dos dispositivos móveis e a facilidade de 

acesso aos mesmos, especialmente pelas crianças, o 

desenvolvimento de aplicativos, em destaque os jogos, esta cada 

vez mais comum. Diante deste cenário está em fase de 

desenvolvimento o m-EQUIV, um software que pretende ser uma 

plataforma computacional gamificada para dispositivos móveis 

objetivando auxiliar o ensino da leitura em crianças através da 

pesquisa em equivalência e controle por unidades mínimas.  

Este artigo está organizado conforme segue: a seção 2 apresenta a 

fundamentação teórica para a elaboração este trabalho. Na seção 3 

está descrito os trabalhos correlatos. Na seção 4 está descrito a 

proposta preliminar do desenvolvimento do software m-EQUIV. 

E na seção 5 está descrito as considerações finais. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os estudos iniciais apoiaram-se no levantamento de literatura para 

identificar as ferramentas com propósitos semelhantes ao software 

que está em desenvolvimento. O objetivo desta seção é atribuir 

referenciais teóricos para a compreensão da proposta apresentada 

neste trabalho, onde inicialmente é apresentado sobre leitura, e em 

seguida gamificação. 

2.1 Leitura 
A leitura é a capacidade que vai da decodificação do sistema de 

escrita até a compreensão e a produção do sentido para o texto 

lido, como objetivo principal de compreendê-lo. 

A leitura torna possível ao homem construir seu próprio 

conhecimento, na medida em que proporciona o acesso ao acervo 

de conhecimento acumulado pela humanidade por meio da escrita. 

Segundo Martins [12], a leitura pode ser considerada como um 

processo de compreensão de expressões formais e simbólicas. 

Assim a leitura não é apenas a decifração e decodificação de 

sinais gráficos, é além disso, a necessidade da participação efetiva 

do individuo na sociedade, levando-o a construção do 

conhecimento. 

De acordo com Foucambert [6], o aprendizado da leitura é um dos 

desafios da escola e, talvez, o mais valorizado e exigido pela 

sociedade. Cagliari [2] afirma que a leitura é a atividade mais 

importante e que serve de base para as outras atividades escolares, 

pelo fato da ligação da mesma com tudo que é ensinado na escola. 

Assim, deve-se ter em mente que formar leitores não é somente 

ensinar a decodificar os signos, é dar condições de ir mais além, 

ajudando no desenvolvimento de estratégias que os possibilitem 

alcançarem uma aprendizagem significativa. 

Para Foucambert [6], a escrita é o instrumento do pensamento 

reflexivo e só o contato com ela pode favorecer o 

desenvolvimento de um pensamento abstrato, complexo e de 

natureza diferenciada daquele permitido pela linguagem oral. A 

escrita é que permite a construção de pontos de vista, de uma 

visão de mundo, e a atribuição de sentido a este mundo. Já a 

leitura é aquela que vai em busca desses pontos de vista, 

verificando, questionando e investigando os meios de sua 

elaboração. Assim sendo, o melhor método de ensino é aquele que 

vai do conhecido, no caso, as palavras proferidas que a criança já 

sabe falar, ao desconhecido - as palavras figuradas que ela ainda 

não decifra. Para Solé [20] o desenvolvimento da leitura envolve 

a linguagem em sua totalidade, como o falar, o ouvir, o sentir, 

pois essas são vivenciadas pela criança em sua vida cotidiana, 

essas linguagens que dão o aprendizado convencional da leitura. 

Para que um indivíduo torne-se capaz de ler praticamente 

qualquer palavra, é necessário apenas a aprendizagem de um 

pequeno conjunto de unidades mínimas (letras e silabas), e a 

aprendizagem do desempenho de combinação e recombinação 

destas unidades mínimas em unidades maiores (palavras e 

sentenças). O sistema alfabético possibilita o desenvolvimento de 

um repertório de unidades mínimas [19] que podem ser 

recombinadas na leitura de novas palavras. A formação e o 

encadeamento deste repertório de unidades mínimas requerem que 

o estudante aprenda a responder sob controle dos caracteres 

específicos e de sua disposição relativa. O procedimento proposto 

por Sidman [18] pode desenvolver o controle de unidades 

mínimas por meio de treino e ensino de algumas palavras, 

proporcionando dessa forma, a aquisição da leitura com 

compreensão pela criança, sob controle de alguns de seus 

componentes. Assim as unidades mínimas textuais (letras e 

sílabas) são importantes fatores de controle no repertório do 

aprendiz iniciante [4] [8]. 

Essas relações não são ensinadas direta ou explicitamente, mas 

emergem a partir do ensino de relações condicionais que lhes dão 

suporte. Os estímulos são formados por A (som) B (imagem) e C 

(escrita), assim é possível estabelecer a reflexividade se o 

participante relacionar cada estímulo a ele mesmo, sem treino 

explícito: A com A, B com B, C com C. A simetria é demonstrada 

quando o participante, após aprender a selecionar o estímulo de 

escolha C, diante do estímulo-modelo B (relação BC), faz também 

o inverso, sem treino específico para tal: diante do estímulo-

modelo C, escolhe o estímulo B (relação CB). Já a transitividade é 

demonstrada se o participante, após aprender as duas relações 

condicionais AB e AC, é capaz de demonstrar a relação BC ou 

CB [13]. De acordo com Matos et al. [13], através do pareamento 

entre estes estímulos uma criança consegue ler com compreensão, 

pois consegue fazer relações entre a palavra escrita, o desenho de 

um objeto (ou até mesmo o próprio objeto) e a palavra ouvida. A 

figura 2.1 mostra as relações de equivalência, onde as linhas 

contínuas são as relações ensinadas, e as linhas tracejadas são as 

relações emergentes testadas. 

 

Figura 2.1. Estudo de leitura recombinativa 

Aprimorando esse estudo, Matos et al. [13] decidiram por 

fragmentar as palavras dos treinos em elementos silábicos, e em 

seguida, recombinar estes elementos gerando novas palavras, e 
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associando a estas as novas figuras correspondentes, conforme 

figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Estudo de leitura recombinativa após a 
fragmentação e recombinação 

O modelo de equivalência de estímulos trouxe notáveis avanços 

para o tratamento empírico da formação e manipulação de 

símbolos, fornecendo critérios que permitem uma definição 

empírica de "compreensão". Desta maneira o processo de 

ensino/aprendizagem é baseado nas mesmas intervenções: 

avaliação, observação, análise e o uso dessas informações para 

delinear programas fundamentados na motivação e 

individualização.  

2.2 Gamificação  
Atualmente estamos vivenciando o surgimento de um novo 

acontecimento denominado gamificação [22], que se baseia na 

utilização dos componentes dos jogos de videogames, fora do 

ambiente de jogos, com o intuito de motivar as pessoas à ação de, 

auxiliar na solução de problemas e estimular a aprendizagem [9]. 

De acordo com Medina [14] o termo foi utilizado pela primeira 

vez em 2002 por Nick Pelling, programador de computadores e 

pesquisador britânico, para descrever o uso de mecânicas, 

elementos, dinâmicas e técnicas dos games com o objetivo de 

incrementar a participação, gerar engajamento, comprometimento 

e enriquecer contextos diversos normalmente não relacionados a 

jogos.  

O objetivo da gamificação é criar um ciclo de expectativa de 

recompensa comum em jogos para manter o usuário engajado com 

o produto. Diversos objetivos são apresentados ao usuário como 

recompensas associadas, mantendo assim o usuário utilizando o 

sistema gamificado com o desejo de conseguir recompensas. 

Aplicações gamificadas usam alguns elementos de design de 

jogos, ou seja, são inclusos apenas elementos de jogos e não um 

jogo completo em si.  Para Werbach, Hunter [22] a aplicação de 

uma gamificação eficiente necessita do uso dos elementos 

fundamentais a seguir: i) Elementos de jogo: pequenos pedaços de 

um jogo; ii) Técnicas de design de jogos: combinação e 

funcionamento dos elementos; iii) Contextos de não jogo: 

Envolvem situação do mundo real, relativa a negócios, ou a 

objetivos sociais e pessoais. Ainda de acordo com Werbach, 

Hunter [22] existe quatro pontos importantes para se considerar a 

gamificação com o objetivo de suprir as necessidades de um 

sistema:  

• Motivação: Se é possível ter benefícios estimulando e 

engajando usuários a utilizarem o sistema; 

• Escolhas significativas: Se as atividades pretendidas no 

sistema são suficientemente interessantes; 

• Estrutura: Se é possível obter os comportamentos 

desejados através de uma estrutura de algoritmos; 

• Conflitos Potenciais: Se, utilizando elementos de jogos, 

é possível evitar conflitos na estrutura motivacional 

existente. 

Na área da educação a gamificação possui grande potencial para 

ser aplicado, pois de acordo com Lee [11], é possível não apenas 

ensinar com jogos ou através deles, mas sim usar elementos destes 

como forma de promover a motivação e o envolvimento dos 

alunos. Assim escolas estão incorporando jogos educacionais na 

sala de aula com o objetivo de atrair mais a atenção dos alunos. 

Neste sentido Fardo [5] diz que a sala de aula pode ser equiparada 

a um jogo, pois a gamificação é um fenômeno que consiste no uso 

de elementos, estratégias e pensamentos dos games fora do 

contexto de um game, com a finalidade de contribuir para a 

resolução de algum problema. Assim a gamificação é uma 

tendência e pode ter uma grande eficiência na educação, pelo 

rápido feedback e boa atratividade para as crianças que estão 

imersas cada vez mais nas tecnologias digitais. 

3. TRABALHOS CORRELATOS 
Atualmente já existem softwares para auxiliar o ensino de crianças 

baseados na Pesquisa em Equivalência como o EQUIVIUM [16] 

e o Mestre [7]. Porém não foi identificado nenhum que utilize a 

gamificação em dispositivos móveis com este propósito. 

3.1 Software Equivium 
O EQUIVIUM [16] é um software que foi desenvolvido para o 

Grupo de Pesquisa Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

(INCT) - Estudos sobre o comportamento, cognição e ensino 

(ECCE) Coordenado pela Professora Dra. Martha Hubner sob 

orientação do Prof. Dr. Edson Pimentel, com o objetivo de 

realizar a coleta de dados e dar suporte as etapas relacionadas ao 

ensino de leitura com compreensão baseado na pesquisa em 

equivalência e Controle por Unidades Mínimas. Este software 

possui sua utilização consolidada, devido a sua utilização pela 

equipe de pesquisadores [3], atendendo assim seu propósito, de 

auxiliar o ensino da leitura através da automatização da coleta dos 

dados e aumento da produtividade nas etapas envolvidas no 

ensino de leitura com compreensão baseado na pesquisa em 

equivalência e controle por unidades mínimas.  

Durante a realização de atividades em equivalência o processo de 

coleta dos dados é realizado de forma manual, ou seja, é 

necessário que o professor observe o aluno, anote os resultados e 

fique atento para não cometer vícios na condução dos passos e das 

fases. Através da utilização do sistema EQUIVIUM [16] o 

registro das informações é realizado de forma automática, ou seja, 

o software coleta, armazena, seleciona e realiza a tabulação dos 

dados sem a necessidade de intervenção manual. Desta maneira é 

possível armazenar o número e a porcentagem de acertos e erros 

por fase e por passos; indicar a quantidade e porcentagem de 

acertos por estimulo escolhido em relação ao estimulo modelo 

apresentado; indicar os acertos e erros por palavra, ou seja, 

identificar qual palavra foi escolhida; registrar o tempo de 

resposta entre o modelo apresentado e a resposta, pois estas são 

informações importantes para uma pesquisa. 

Dentre outros benefícios deste software tem-se a parametrização 

que é muito bem definida, ou seja, pode ser configurado conforme 

as necessidades que o professor precisa para atender seus 

requisitos sem a obrigatoriedade de uma intervenção direta, 
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permitindo assim realizar variações nas pesquisas. O sistema 

EQUIVIUM [16] foi desenvolvido em linguagem Java sendo 

altamente portável, ou seja, é possível utiliza-lo em diferentes 

sistemas operacionais, como o Windows ou Unix sem a 

necessidade de realizar alterações. Além disso, possui uma 

interface gráfica amigável, e possibilita a utilização de recursos 

multimídia, como imagens e sons. 

Assim com a utilização do EQUIVIUM [16] é possível trazer 

benefícios para a pesquisa em equivalência e controle por 

unidades mínimas, permitindo a organização dos dados, pois este 

software oferece flexibilidade para realizar as configurações, 

cadastrar novos estímulos, coletar dados de forma segura e sem 

erros, e realizar armazenamento e apresentação dos dados na 

forma de relatório. 

3.2 Software mestre 
O software Mestre [7] foi desenvolvido para auxiliar a 

alfabetização de crianças, onde o educador pode criar os 

exercícios com níveis de dificuldades que vão aumentando 

conforme o desempenho da criança. Utiliza a associação entre 

figuras, som e texto. Este software é baseado no método de 

equivalência de estímulos, que utiliza segmentos maiores que 

palavras, e utiliza o computador para funções mais significativas. 

Tem a possibilidade de personalizar tarefas para diferentes 

crianças, assim caso uma criança tenha dificuldade com fonemas, 

pode-se criar um exercício baseando na associação de sons e 

figuras. Assim através da utilização de frases torna-se um recurso 

valioso para o ensino e aperfeiçoamento da leitura, onde o 

professor possui recursos para inserção de figuras e sons, criando 

uma combinação entre imagens, sons, palavras impressas, e letras, 

podendo formar uma rede de relações entre estes elementos, para 

que o professor utilize acordo com suas necessidades. É possível 

ainda ler relatórios criados pelo software mostrando os pontos em 

que a criança tem dificuldades. 

4. m-EQUIV 
O ambiente m-EQUIV está em desenvolvimento, com o objetivo 

de ser um aplicativo compatível com dispositivos móveis 

(smartphones e tablets), para auxiliar o ensino da leitura 

utilizando como base a educação, tecnologia, e a gamificação.  

Tornando-se uma ferramenta de apoio que utiliza textos, sons, 

imagens e animações para motivar o aluno na aprendizagem da 

leitura. A figura 4.1 apresenta a arquitetura do sistema proposto. 

 

Figura 4.1 – Arquitetura do Software  

4.1 Levantamento de requisitos 
A compreensão dos requisitos é a atividade que possui um papel 

importante na construção de um sistema de informação, pois é o 

início para toda a atividade de desenvolvimento do software. Esta 

atividade tem como objetivo compreender o problema, dando a 

visão do que deve ser construído. O levantamento de requisitos 

para a criação do m-EQUIV foi realizado através do estudo do 

software EQUIVIUM [16] e de seus requisitos, com o intuito de 

entender seu funcionamento e sua modelagem.  

4.1.1 Requisitos  
Os principais requisitos funcionais do m-EQUIV são listados a 

seguir: 

• Professor: compreende os dados dos professores 

cadastrados para utilizar o ambiente; 

• Aprendiz: são os dados referentes ao aprendiz, 

incluindo nome, projeto e dados pessoais, como 

endereço, filiação; 

• Reforço sonoro: recurso sonoro apresentado ao final de 

cada fase e/ou sessão para motivar o aprendiz; 

• Reforço visual: recurso visual apresentado ao final de 

cada fase e/ou sessão para motivar o aprendiz; 

• Estímulo: objetos manipulados pelo software para 

aplicação da atividade; 

• Tentativa: são as combinações de estímulos-modelo e 

estímulos-escolha; 

• Fase: é o conjunto de tentativas, e através das fases que 

o professor monta a sequencia da atividade; 

• Sessão: é o conjunto de fases que a serem aplicadas aos 

aprendizes; 

• Histórico: é o conjunto de dados referentes às sessões 

realizadas; 

Os principais requisitos não-funcionais do m-EQUIV são: 

• O m-EQUIV deverá ser acessado a partir de dispositivos 

moveis como smartphones e tablets, tanto pelo professor 

como pelos aprendizes; 

• O m-Equiv também deverá ser acessado em desktops e 

notebooks, para facilitar a realização de cadastros e 

configurações pelo professor; 

• Ao professor deverá ser possível distribuir as atividades 

para os aprendizes através de conexão sem fio. Da 

mesma forma deverá ser possível recuperar as 

informações de cada aparelho para armazenar, tratar e 

apresentar as informações relacionadas aos aprendizes;  

4.1.2 Modelo Lógico 
Através da diagramação de todos os respectivos componentes, é 

possível ter a real ideia do papel exercido por cada integrante, 

tanto para a elaboração das atividades, quanto na execução das 

mesmas. Assim a figura 4.2 demonstra o diagrama de caso de uso 

indicando a participação de cada ator envolvido na utilização do 

software.  
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Figura 4.2 – Diagrama de caso  

4.2 Modelo preliminar 
No modelo preliminar do m-EQUIV o professor é responsável por 

realizar todos os cadastros, criar as atividades, realizar a avaliação 

da criança, e enviar e receber os dados para os dispositivos 

móveis. Ficando para a criança a responsabilidade de realização 

das atividades.  

Com o design de telas amigáveis e sensíveis ao toque, conforme a 

figura 4.3, é possível tocar e arrastar as figuras, letras ou sílabas 

para a realização das atividades, pois a utilização da tela sensível 

ao toque, e a ação de acessa-las ou move-las utilizando apenas o 

dedo, tornar a tarefa de aprendizado simples e rapidamente 

assimilada pela criança. 

 

Figura 4.3 - Demonstração da execução de uma sessão 

A sequência para a realização das atividades será baseada na 

gamificação, ou seja, após definido as fases pelo professor o 

software irá montar um jogo com as atividades definidas, assim ao 

final de cada atividade será apresentado uma tela, figura 4.4, 

mostrando ao aluno a conclusão da fase e também seu avanço com 

uma gratificação. Pretende-se com este novo recurso incentivar a 

criança a continuar realizando seu aprendizado de forma mais 

prazerosa, pois conforme o tipo de atividade que será realizada 

poderá executar diversas fases, conforme o exemplo da pesquisa 

de Coelho (2013) que utilizou 12 fases. 

 

Figura 4.4 - Demonstração tela de finalização de fases 

O m-EQUIV terá ainda novas funcionalidades, sugeridas por 

pesquisadores que utilizaram o EQUIVIUM [16] em suas 

pesquisas [3], melhorando desta forma a interação da criança com 

os dispositivos computacionais.  

Devido a sua complexidade o m-EQUIV é divido em dois 

módulos distintos: a) Módulo Professor e Módulo Aprendiz, 

conforme segue. 

4.3 Módulo Professor 
No módulo do professor será possível realizar todos os cadastros 

necessários para a utilização do software, selecionar atividades e 

verificar a evolução da criança. 

4.3.1 Cadastro 

Neste módulo serão realizados os oito cadastros básicos: 

professores, crianças, reforços, estímulos, tentativa, fase, sessão e 

anagrama, onde os seis primeiros cadastros são imprescindíveis, 

pois sem eles não será possível realizar uma sessão. Outro cadastro 

importante é o cadastro de estímulos, sendo este um dos itens 

principais para o m-EQUIV, pois nele estão contidos os elementos 

que o software manipula para a realização das atividades. Estes 

estímulos são de três tipos: áudio, imagem, e formação de 

componente para fragmentação este estímulo.  

4.3.2 Evolução 
Nesta parte será possível para o professor avaliar a evolução da 

criança. Através deste módulo o professor consegue identificar o 

avanço do aluno através do gráfico de pontos obtidos, e através 

dos relatórios, onde ambas as formas de avaliação serão baseadas 

dos dados coletados durante as atividades realizadas. 

4.4 Módulo Aprendiz 
O módulo aprendiz é parte do software onde se realizará as 

atividades, sessão e anagrama cadastrado pelo professor. Este 

módulo é o motor principal do software, pois é neste módulo que 

as atividades serão realizadas, ou seja, é neste módulo que as 

atividades serão apresentadas ao aluno e as respostas serão 

armazenadas, para posterior análise do processo de aprendizagem.  

Nesta etapa o software substituirá as tarefas que o professor 

realizava de forma manual como escolha de uma fase, 

aleatorização de estímulos, apresentação e ordenação visual destes 

estímulos, anotação de qual foi o conjunto de estímulo-modelo e 

estímulos-escolha formado em cada iteração de uma instância, 

anotação da escolha do participante, marcação de tempo entre a 

exibição do estímulo-modelo e a efetiva escolha de um estímulo-

escolha, além de totalizações de porcentagem de acerto e decisão 

da necessidade de reapresentar uma fase caso não tenha sido 

satisfatoriamente completada. Desta maneira a coleta dos dados 

será realiza em “segundo plano”, ou seja, enquanto a atividade é 

realizada os dados são armazenados sem nenhuma interferência. 

4.5 Tecnologias 

As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do m-EQUIV 

são softwares de código aberto (open source, em Inglês), ou seja, 

são softwares de utilização livre, cuja licença não é cobrada. As 

linguagens utilizadas são: HTML5 (Hyper Text Markup 

Languagem), CSS3 (Cascading Style Sheets) e JavaScrip. Pois 

com a utilização destas tecnologias é possível executar o m-

EQUIV em diferentes sistemas operacionais, incluindo o Android, 
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iOS, e Windows para desktops, contribuindo para que o ambiente 

torne-se uma ferramenta de aprendizagem, disponível para todos.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O desenvolvimento de softwares educativos para dispositivos 

móveis é um campo de pesquisa em expansão, que acompanha a 

evolução das tecnologias para utilizar cada vez mais recursos e 

oferecer maior flexibilidade para o processo de ensino-

aprendizagem. Desenvolver softwares educativos para 

dispositivos móveis não é uma tarefa trivial, já que há necessidade 

de identificar métodos de interação e soluções computacionais 

com a utilização de tecnologias que se encontram em constante 

atualização e evolução.  

O ambiente m-EQUIV, descrito neste artigo encontra-se em fase 

de desenvolvimento inicial. Pretende-se através da utilização deste 

ambiente criar uma ferramenta que auxilie os professores para que 

estes possam criar oportunidades educacionais para todas as 

crianças. Pois a flexibilidade que o m-EQUIV irá proporcionar 

ajudará o professor a construir tarefas de acordo com as 

necessidades individuais de cada criança, além de otimizar o 

tempo gasto para elaboração e análise das mesmas. Pretendendo-

se assim agregar valores como ferramenta didática contribuindo 

para uma aprendizagem mais significativa da leitura, pois a 

utilização do m-EQUIV gamificado em dispositivos móveis 

aumentará o interesse das crianças, ajudando-os a aprender 

enquanto se divertem. 
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ABSTRACT 
Listening and speaking are essential skills in learning a foreign 

language for international tourism workers so that they can 

welcome and serve international tourists at an international 

standard of hospitality. This article aims at discussing a research 

which has been designing a methodology for an English for 

Specific Purpose program of for restaurant.  Implementing and 

evaluating program for a restaurant staff mediated by different 

media: printed materials, applications for web and mobile devices, 

using media convergence and formal, non-formal and informal 

learning. The resources available in the program will be 

contextualized according to the socio-cultural reality of a touristic 

region: vocabulary and language functions actually used by 

restaurant staff in their daily activities with international tourists, 

thus providing hospitality. It aims at defining a program 

methodology which can be applied to other professionals and also 

to other languages. 

RESUMO 
Para os profissionais que atuam no turismo internacional a 

compreensão oral e a fala são as habilidades essenciais em uma 

língua estrangeira para que os mesmos possam interagir com os 

turistas internacionais de forma hospitaleira e acolhedora. Este 

artigo irá apresentar a pesquisa que vem sendo desenvolvida que 

se dedica à elaboração, aplicação e avaliação de uma metodologia 

para um programa de aprendizagem de língua inglesa para fins 

específicos, voltado aos profissionais que atuam em restaurante 

mediado por diferentes mídias, isto é, a elaboração de materiais 

impressos, aplicativos para web e dispositivos móveis, numa 

convergência de mídias, seguindo a integração de aprendizagem 

formal, não formal e informal no contexto de trabalho. Os 

recursos disponibilizados no programa serão contextualizados de 

acordo com a realidade sociocultural de uma região turística, o 

vocabulário e as funções linguísticas efetivamente utilizadas pelos 

profissionais em sua atuação diária com os turistas estrangeiros, 

propiciando consequentemente a hospitalidade.  Espera-se definir 

uma metodologia de programa que possa ser aplicada a outros 

profissionais como também outras línguas. 
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1. INTRODUÇÃO 
Segundo dados do Benchmarking Travel & Tourism in Brazil

1 

realizado pela World Travel & Tourism Council (WTTC), o setor 

de turismo no Brasil em 2013, somando o impacto direto, indireto 

e induzido contribuiu com 9,3% do PIB (Produto Interno Bruto). 

Em termos de empregos diretos e indiretos o setor gerou 8,6% dos 

empregos no Brasil em 2013, segundo a WTTC. O setor absorve 

mais pessoas em comparação com outros setores, como por 

exemplo, automobilístico, serviços financeiros, comunicações, 

entre outros. Tendo a perspectiva de crescimento para a próxima 

década de 5,8%, sendo 1% a mais que outros setores da economia, 

segundo a WTTC. 

As pesquisas resultantes da Copa do Mundo 2014 divulgadas na 

web, como por exemplo, G12, DataFolha3, Diário do Turismo4, 

UOL5, O GLOBO6, mostram que os turistas estrangeiros 

consideraram como maior ponto positivo a hospitalidade do povo 

brasileiro.  

Na literatura da área de turismo e hotelaria com frequência nos 

deparamos com o conceito de hospitalidade, que segundo Chon e 

Sparrowe [6] pode ser definido como “satisfazer e servir”. 

Castelli [4] define que:  

“o processo da hospitalidade está fortemente imbricado 

com o processo de comunicação... dificilmente se exerce a 

hospitalidade sem que haja, concomitantemente, uma 

excelente comunicação”.   

                                                                 
1 http://goo.gl/KMGvTz 
2 http://goo.gl/H847RP 
3 http://goo.gl/7mh7ia 
4 http://goo.gl/yBIs21 
5 http://goo.gl/hfGO4n 
6 http://goo.gl/mIbaf8 
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Logo, para Castelli [4] a hospitalidade é percebida pelo cliente 

especialmente pela comunicação, seja ela na forma verbal ou não. 

Desta forma, o Brasil deve definir estratégias para qualificar os 

profissionais da indústria do turismo para receber de forma 

adequada os turistas internacionais no que se refere a 

comunicação em língua estrangeira. Isto porque as pesquisas 

mostraram que uma das reclamações recorrentes dos turistas 

internacionais durante a Copa do Mundo 2014 foi que a 

população não se comunicava em uma língua estrangeira, inglês 

ou espanhol, ou quanto tentava fazê-lo não era compreensível e a 

falta de informações também em outro idioma em algumas 

cidades sede do mundial. Isto pode gerar uma falha no processo 

de hospitalidade, impactando diretamente na qualidade dos 

serviços prestados pelo setor de turismo e na venda de outros 

produtos turísticos, como por exemplo, visitas aos atrativos 

turísticos da região, serviços de alimentação e transporte.  

Em relação à comunicação busca-se qualificar os profissionais 

que exercem atividades de alto contato (ou linha de frente – front 

office), ou seja, atividades em que necessariamente o turista 

participa interagindo com o professional [3], delimitando o 

escopo de colaboradores que devem ter qualificação nesta área de 

comunicação. 

Este artigo irá apresentar a pesquisa que vem sendo desenvolvida, 

de forma interdisciplinar, que se dedica primeiramente à 

elaboração, aplicação e avaliação de uma metodologia para um 

programa de aprendizagem de língua inglesa para fins específicos, 

voltado aos profissionais que atuam em restaurante mediada por 

diferentes mídias, isto é, a elaboração de materiais utilizando as 

diversas tecnologias já desenvolvidas, de materiais impressos aos 

atuais dispositivos móveis, perpassando pela web, numa 

convergência de mídias, seguindo a integração de aprendizagem 

formal, não formal e informal no contexto de trabalho. Buscando 

contextualizar os recursos disponibilizados no programa de 

acordo com a realidade sociocultural da região de Foz do Iguaçu 

(cidade na qual inicialmente o programa piloto será realizado), o 

vocabulário, as funções linguísticas e agrupamentos semânticos da 

língua inglesa efetivamente utilizada pelos profissionais em sua 

atuação diária com os turistas estrangeiros, propiciando 

consequentemente a hospitalidade tão desejada pelos mesmos. O 

segundo ponto da pesquisa será a análise da metodologia proposta 

inicialmente para o programa, sob a ótica da Teoria da Atividade 

no que se refere aos aspectos de logística, motivação e política 

(em suas várias esferas, da empresa ao município). Tem-se o 

objetivo de redefinir as diretrizes do programa para que o mesmo 

se torne um modelo de referência no Brasil para aprendizagem de 

inglês voltado aos profissionais que atuam em restaurantes. 

As seções 3, 4 e 5 apresentam os temas que fundamentam a 

proposta do projeto que desenvolvemos para a qualificação dos 

profissionais do turismo no que tange a língua inglesa. Na seção 6 

descrevemos a estrutura do programa inicialmente proposto e que 

será aplicado. E a seção 7 apresenta algumas considerações, o 

estado atual do projeto e propostas de trabalho futuro.  

2. APRENDIZAGEM NÃO-FORMAL E 
INFORMAL NO CONTEXTO DE 
TRABALHO 

A educação formal, em alguns aspectos, não é suficiente para 

preparar um profissional para o mercado de trabalho. Por 

exemplo, ela não consegue acompanhar de forma rápida os 

avanços sociais, tecnológicos e econômicos do mundo de hoje e 

que são exigidos pelo mercado de trabalho. Isso pode impactar na 

aprendizagem dos profissionais, pois eles escolhem aprender o 

que esta diretamente relacionada com suas necessidades 

profissionais, segundo [17].  

Outro aspecto que deve ser levado em consideração e que pode 

estabelecer uma barreira para qualificação profissional é o 

financeiro, pois os custos de cursos de curta ou longa duração, 

pós-graduações, sejam presenciais e/ou à distância para qualificar 

um profissional são algumas vezes elevados e em alguns casos o 

profissional fica ausente do seu local de trabalho por um 

determinado período e dependendo da empresa não é considerado 

viável. 

Além disso, conforme descrito na seção 2.1, a qualificação 

profissional, de diferentes formas, dentre elas se destaca a 

constituída no cotidiano diário do local de trabalho e fora dele. 

Por estes motivos pesquisas [17][22] estão sendo realizadas no 

sentido de compreender, definir estratégias, reconhecer e explorar 

o potencial da aprendizagem gerada e conduzida no local de 

trabalho. 

A Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(OECD)[22] afirma que é necessário reconhecer que no cotidiano 

de atuação profissional as pessoas estão acumulando 

conhecimento, desenvolvendo habilidades, competências e 

experiências que possuem grande valor para o mercado de 

trabalho, como também, pode contribuir para a geração de novos 

conhecimentos que serão futuramente incluídos no conteúdo de 

educação formal.  

Nesse sentido há a ampliação dos tipos de aprendizagem 

chamadas não-formal e informal que estão alinhadas e focadas no 

que os profissionais tem interesse em aprender e ligadas as 

necessidades das empresas e do mercado de trabalho. Esses tipos 

de aprendizagem promovem a qualificação dos profissionais no 

próprio ambiente de trabalho, o que para as empresas torna-se 

mais atrativo. 

Além disso, a aprendizagem não-formal e informal pode auxiliar 

na solução de problemas como: motivação dos profissionais a 

aprenderem, a falta de qualificação para algumas categorias 

profissionais, a falta de qualificação formalmente certificadas, 

reestabelecer a auto confiança para que o profissional volte à 

aprendizagem formal [22]. 

Este projeto se baseia nas três categorias de aprendizagem, 

conceituadas da seguinte forma de acordo com a Werquin [22]: 

• Aprendizagem formal: ocorre em um ambiente organizado e 

estruturado, com objetivos, tempo e recursos explicitamente 

definidos. Sendo que ao final do processo uma validação e 

certificação são obtidas. 

• Aprendizagem não-formal: aprendizagem obtida por meio de 

atividades planejadas não estabelecendo explicitamente os 

objetivos, duração e recursos de apoio. 

• Aprendizagem informal: resulta de atividades diárias 

relacionadas ao cotidiano de trabalho, família ou lazer. Não é 

organizada ou estruturada em relação a objetivos, tempo ou 

recursos de apoio. 

A aprendizagem não-formal, conforme Figura 1, está inserida 

entre a aprendizagem formal e informal. A Figura 1 apresenta 

algumas características que podem ajudar a distinguir melhor os 

tipos de aprendizagem. 
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Em se tratando da aprendizagem não-formal e informal é possível 

encontrar na literatura algumas condições que podem influenciar 

na aprendizagem dentro do ambiente de trabalho. Segundo Kyndt 

et al [17], por exemplo, definem as seguintes condições: feedback 

e aquisição de conhecimento, novos métodos para promover a 

aprendizagem e ferramentas de comunicação, capacitar pessoas 

para auxiliar no processo de aprendizagem, entre outros.  

Estas e outras condições podem auxiliar na identificação de 

estratégias, atividades, ferramentas e ambiente a qual a educação 

não-formal e informal pode acontecer. No projeto que estamos 

desenvolvendo tomaremos como base essas condições para definir 

a forma como se dará a aprendizagem não-formal e informal 

estabelecida no programa de aprendizagem de língua inglesa para 

os profissionais do turismo. 

3.  ABORDAGEM DE ENSINO DE 
LÍNGUAS PARA FINS ESPECÍFICOS  

Considerando que não é de interesse do profissional e nem de sua 

empresa que o mesmo se torne proficiente em todas as habilidades 

linguísticas (ouvir, falar, escrever e ler), neste caso apenas as 

habilidades de ouvir e falar são essenciais para os profissionais do 

turismo, assim como, se faz necessária uma abordagem sensível às 

suas necessidades e realidade local.  

Logo, uma abordagem que se constitui adequada neste caso é o 

ensino de língua estrangeira denominado ensino de línguas para 

fins específico ou English for Specific Purpose (ESP). Segundo 

Celani [5] esta abordagem segue uma ou mais das características a 

seguir: 

• considerar as razões de aprendizagem dos alunos e as suas 

necessidades de aprendizagem; 

• construir capacidades básicas e habilidades específicas; 

• usar o conhecimento prévio ou o conhecimento que os 

alunos possuem para situações de aprendizagem; 

• dar voz aos alunos, fazendo uso da linguagem significativa, 

permitindo aos alunos entender as razões da aprendizagem; 

• ajudar os alunos a desenvolver individualmente estratégias 

para a aprendizagem e promover uma mudança de hábitos de 

estudo. 

Para a abordagem ESP a análise de necessidades é o que norteia a 

aprendizagem. Dentre as diferentes formas de se estabelecer essas 

necessidades os autores Hutchinson & Waters[13] propõe a 

análise de necessidades da aprendizagem e da situação foco.  

Para realizar a análise de necessidades utilizaremos o 

levantamento das tarefas realizadas pelos profissionais, 

estabelecendo os objetivos e conteúdos ligados diretamente a sua 

atuação profissional diária. No caso deste projeto a aprendizagem 

será direcionada aos profissionais do setor de turismo, o que se 

deseja é desenvolver as habilidades de compreensão oral e fala, 

focados no contexto de uso da linguagem, ou seja, nas situações 

em que o profissional deve interagir com o turista internacional 

fornecendo ou recebendo informações ou questionamentos dos 

mesmos. Assim temos o contexto de uso de um conjunto de 

funções linguísticas e expressões próprias utilizadas pelos 

profissionais na execução das suas tarefas profissionais diárias, 

como também um vocabulário para expressar características 

socioculturais da região turística a qual ele está inserido.  

A análise de necessidades foi inicialmente realizada com base em 

múltiplas fontes, a saber, na literatura de análises de necessidades 

já realizadas para o público alvo[2], literatura da área de turismo e 

hotelaria utilizada para desenvolver as habilidades profissionais 

exigidas pela profissão[14][18][10] e em materiais da área de 

aprendizagem de inglês voltado ao público alvo[8][9][12][20]. 

4. APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA MEDIADA PELAS 
MÍDIAS 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão 

permeando várias áreas das nossas vidas, sendo a educação uma 

delas. Diferentes pesquisas anualmente são realizadas no intuito 

de incorporar as TIC no processo de ensino e aprendizagem de 

diferentes disciplinas. O ensino de língua estrangeira é uma das 

áreas que vem sendo mediada pelas TIC. 

Com a evolução tecnológica e a rápida expansão do mercado dos 

dispositivos móveis, mais recentemente os smarthphones e 

tablets, propiciaram o surgimento de uma outra modalidade de 

aprendizagem mediada pelas tecnologias móveis. Denominada em 

inglês por mobile learning (m-learning) que de acordo com a 

Unesco [21] e Ally [1] envolve o uso de tecnologias móveis, 

sozinha ou combinada com outras TIC, para o acesso a 

aplicativos, informações e materiais para aprendizagem a qualquer 

hora e em qualquer lugar. Sendo esta característica fator 

potencializador para o uso na educação continuada de 

profissionais, segundo Gu et al [11], face a sua flexibilidade de 

acesso a qualquer hora e em qualquer lugar. 

De acordo com a Unesco [21] o m-learning pode contribuir de 

forma expressiva no processo de ensino e aprendizagem, dentre as 

várias contribuições algumas são: ampliar o alcance e a equidade 

da educação; facilitar o aprendizado personalizado; fornecer 

 
Figura 1. Contínuo de aprendizagem do formal para o 

informal. Fonte [22] 
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feedback imediato e avaliação; garantir o uso produtivo do tempo 

nas salas de aula; construção de novas comunidades de 

aprendizes; conectar a aprendizagem formal e informal; minimizar 

a interrupção de ensino em áreas de conflito e desastres; auxiliar 

alunos com deficiência. 

No contexto da aprendizagem de língua o uso dos dispositivos 

móveis é denominado Mobile Assisted Language Learning 

(MALL). Podendo apoiar na aquisição de vocabulário, gramática, 

para as práticas de leitura e pronúncia [15], ou seja, promover o 

desenvolvimento de diferentes habilidades linguísticas. 

O desenvolvimento de projetos de m-learning apresentam alguns 

desafios, como o custo e a conectividade limitada [19]. Elias[7] 

elenca outros fatores a serem considerados: variedade de 

dispositivos; velocidade de download e acesso limitado a Internet; 

tela de pequenas dimensões com uma baixa resolução, cor e 

contraste; difícil entrada de dados via texto e dispositivos com 

memória limitada. 

Na literatura encontramos o Universal Instructional Design (UID) 

que são princípios utilizados para os sistemas de gestão de 

aprendizagem. De acordo com Elias [7] estes princípios para o m-

learning são: oferecer conteúdo no formato mais simples possível; 

fragmentar o conteúdo em pequenos pedaços; procurar maneiras 

originais de uso dos recursos multimídia dos dispositivos para 

compensar as limitações de hardware; manter a interface simples; 

usar sistemas de SMS disponíveis e outras tecnologias assistivas 

específicas para dispositivos móveis; estimular o uso de diferentes 

métodos de comunicação; enviar regularmente lembretes, pedidos, 

questionários e perguntas aos alunos, dentre outros. 

No programa desenvolvido, que será apresentado na seção5, a 

proposta é a integração de diferentes plataformas para apoiar o 

processo de aprendizagem formal, não-formal e informal de 

língua estrangeira pelos profissionais do turismo, por isso 

utilizamos o termo convergência de mídias, por se tratar do uso de 

computador, smartphones, tablets e material impresso, entre 

outros. Este conceito está baseado na definição de Jenkins [23]: 

“Por convergência refiro-mse ao fluxo de conteúdos através 

de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre 

múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação...” 

5. PROGRAMA DE LÍNGUA INGLESA 
PARA O TURISMO (PLITur) 

A proposta do projeto PLITur fundamenta-se nas definições da 

literatura da área de turismo e hotelaria que estabelecem que a 

qualidade dos serviços prestados pelo setor de turismo é medida 

pela diferença entre a expectativa que o turista tinha quando 

comprou o serviço e a experiência que ele vivenciou ao usufruir 

do serviço.  

O turista espera hospitalidade e acolhimento na experiência, ou 

seja, é necessário satisfazê-lo e servi-lo de acordo com a 

expectativa que ele tem. Nesse processo de satisfazer e servir é 

necessário que o profissional do turismo interaja de forma clara, 

objetivo e ao mesmo tempo acolhedora com o turista. Estes 

profissionais do turismo que realizam a interação direta e 

frequente com o turista são chamados de profissionais de alto 

contato. Sendo estas interações chamadas de momentos da 

verdade. 

Portanto, no momento da verdade é fundamental que o 

profissional de alto contato tenha domínio da comunicação verbal 

para satisfazer e servir o turista da melhor forma possível, a fim de 

que o turista possa definir um alto padrão de qualidade do serviço 

adquirido, ver Figura 2. 

 
Figura 2. Ciclo da qualidade nos serviços prestados pelo 

turismo 
 

O PLITur propõe definir uma metodologia para promover a 

qualificação dos profissionais de alto contato para interagirem 

com o turista internacional por meio da aquisição das habilidades 

linguísticas de compreensão oral e fala em língua inglesa. Para 

isso estabelece três pilares para a definição do PLITur os tipos de 

aprendizagem (formal, não-formal e informal), abordagem de 

ensino de línguas para fins específicos e o uso da convergência de 

mídias mediar o processo de aprendizagem. Cada pilar deste foi 

apresentado nas seções 3, 4 e 5. Na seção 6.1 será detalhada a 

estruturação do PLITur. 

5.1. Estrutura do PLITur 
O programa tem como objetivo promover a aprendizagem de 

inglês utilizando a abordagem de ensino de línguas para fins 

específicos para os profissionais de alto contado dos hotéis e 

restaurantes (recepcionistas e garçons, respectivamente) que 

atuam na cidade de Foz de Iguaçu/Paraná. Utilizamos o termo 

programa porque não se trata somente de um curso presencial nos 

moldes tradicionais, mas agrega objetos de aprendizagem 

contextualizados a realidade social, cultural e econômica da 

cidade de Foz do Iguaçu/Paraná e as necessidades dos 

profissionais, que vão de materiais e atividades impressas as 

digitais com o computador, Internet e dispositivos móveis (tablets 

e smartphones). 

A proposta inicial do programa (ver Figura 3) é composta por 

atividades classificadas como formais, não-formais e informais, 

seguindo os tipos de aprendizagem apresentadas na seção 2. 

 
Figura 3.  Estrutura do PLITur. 
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5.1.1. Atividades formais 
Seguindo os moldes da educação formal, será oferecido um curso 

presencial aos profissionais que atuam na recepção de hotéis e 

como garçons em restaurantes. As turmas serão divididas pela 

atuação profissional e terão no máximo 15 profissionais com um 

professor.  

O conteúdo será apresentado no formato de histórias em 

quadrinhos (HQs), com diálogos pequenos e simples, conforme 

definido nas premissas do CEF “keep it simple and short”, sendo 

seus conteúdos referentes a situações do cotidiano de atuação do 

profissional. 

Como o foco do programa é a aquisição das habilidades de 

compreensão oral e fala, todo o conteúdo será inicialmente 

apresentado por meio da fala e de imagens que representem 

situações ou objetivos associados ao conteúdo e posteriormente 

na forma escrita. 

Como estratégia para conquistar autonomia de pronuncia os 

profissionais serão constantemente estimulados a usar o gráfico de 

fonética proposta por Adrian Underhill7 

 
Figura 4.  Gráfico fonético de Adrian Underhill 

 

Algumas questões serão frequentemente relembradas aos 

profissionais como, por exemplo, que não se devem transferir os 

sons do português para a língua inglesa, pois não são os mesmos, 

como no caso das vogais no português para o inglês e que a 

pronúncia de apenas um som de forma equivocada ou entonação 

pode comprometer a comunicação. 

O conteúdo do curso será dividido em 16 (dezesseis unidades), 

que correspondem às principais tarefas dos garçons, conforme 

seção 3. A cada unidade será apresentado um conjunto máximo de 

20 (vinte) a 40 (quarenta) novas palavras, sempre ligadas à 

atuação profissional, situações ou questões referentes à realidade 

social, econômica e cultural da região de Foz do Iguaçu. 

Durante o curso presencial serão apresentados aos participantes os 

objetos de aprendizagem digitais que podem ser utilizados para 

auxiliar na aprendizagem do vocabulário, expressões e pronúncia. 

Desta forma, o participante pode complementar seus estudos fora 

do contexto do curso presencial e em qualquer horário e local que 

desejar. Os objetos de aprendizagem serão apresentados na seção 

que segue. 

A carga horária para esta modalidade ainda será definida 

baseando-se no CEF e no conteúdo estabelecido como essencial. 

Como estratégia para que os participantes possam exercitar a fala 

será utilizada a dinâmica de grupo com encenação de diálogos 

entre os participantes.  

No início de cada aula serão recordados os assuntos da aula 

anterior, a fragmentação e o foco na fala e na compreensão oral 

serão recorrentes ao longo do curso presencial.  

                                                                 
7 http://www.macmillanenglish.com/pronunciation-skills/ 

Antecipando a questão de alguns participantes que possam ter 

dificuldades com o uso dos dispositivos móveis ou computador 

para realizar atividades complementares ao curso presencial, será 

elaborada uma versão impressa do material apresentado em sala 

de aula e complementos para ser usada também em caso de 

dúvidas, há possibilidade de disponibilizar material em mídia CD 

e/ou DVD. No entanto, serão simplificados, pois essas mídias não 

possuem muitos recursos elaborados. 

5.1.2. Atividades não-formais 
Como apresentado na seção 4, a aprendizagem de língua 

estrangeira vem sendo há algum tempo mediada pela tecnologia, 

que proporciona a possibilidade de desenvolvimento das quatro 

habilidades linguísticas.  

No contexto deste programa estaremos tratando apenas da 

compreensão oral e fala, para tanto, estão sendo desenvolvidos 

objetos de aprendizagem digitais que se classificam nas 

modalidades de MALL e CALL (ver Figura 5). 

Os recursos são agrupados em: “Anything else?: Inglês para 

restaurantes”, destinados para os garçons. O conteúdo dos objetos 

de aprendizagem digitais seguirá as mesmas 16 (dezesseis) 

unidades apresentadas no curso presencial. 

 
Figura 5.  Propostas de MALL e CALL para o PLITur. 

 

As atividades na categoria MALL estão sendo desenvolvidas para 

a plataforma Android (smartphones e tablets), a escolha foi 

baseada essencialmente na sua grande popularização e os custos 

tanto para a aquisição de aparelhos que possuem esta plataforma 

como para o desenvolvimento das aplicações.  

Os aplicativos estão sendo sistematizados da seguinte forma: 

• Which word?: disponibiliza atividades para aquisição de 

vocabulário com exercícios que apresentam som e imagem, 

com respostas objetivas de múltipla escolha; 

• Which sound?:apresenta atividades para o desenvolvimento 

da pronúncia. 

• Which expression?: propõe atividades com som e imagem 

para o desenvolvimento da compreensão. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

630

  

5.1.3. Atividades informais 

As atividades informais serão definidas com a participação dos 

profissionais da empresa, elas podem estabelecer grupos de 

trabalhos, visitas de falantes nativos, definir horários específicos 

semanas para troca de experiências, entre outras. De acordo com o 

perfil do grupo de profissionais serão definidas atividades 

informais específicas incorporar uma rotina voltada para 

aprendizagem de inglês. 

6. CONCLUSÕES 
 

O programa esta em fase de validação do conteúdo baseado nas 

tarefas dos garçons. E desenvolvimento dos objetos de 

aprendizagem digitais. 

Espera-se ao final do projeto sistematizar uma metodologia para 

elaboração de programas para aprendizagem de língua estrangeira 

para fins específicos, destinado aos profissionais que atuam em 

restaurantes, utilizando a convergência se mídias para mediar o 

processo de aprendizagem e contextualizando o inglês à realidade 

sociocultural de Foz do Iguaçu, integrando a abordagem de 

línguas para fins específicos e convergências de mídias. 

Espera-se também contribuir de forma efetiva para que os 

profissionais da indústria do turismo se tornem proficientes nos 

níveis A1- A2 em inglês para que possam agregar qualidade na 

sua atuação profissional, desempenhando as tarefas diárias. 

Como trabalho futuro podemos destacar a utilização do programa 

alterando-se apenas a base de informações da realidade 

sociocultural da região turística a que se destina e o idioma. Com 

o intuito de revalidar o programa como modelo de referência para 

a aquisição de língua estrangeira para profissionais que atuam em 

restaurantes. 

7. REFERÊNCIAS 
 

[1] Ally, Mohamed. Mobile learning: transforming the delivery 

of education and training. (2009) Published by AU Press 

(Issues in distance education), Athabasca University. 

[2] Amorim, Telma Pires Pacheco. Uma análise de necessidades 

comunicativas de profissionais do eixo tecnológico 

hospitalidade e lazer: subsídios para um programa de ensino 

de inglês baseado em tarefas. Dissertação. Florianópolis; 

2011 

[3] Caon, Mauro. Gestão estratégica de serviços de Hotelaria. 

(2008) São Paulo: Atlas. 

[4] Castelli, Geraldo. Hospitalidade: a inovação na gestão das 

organizações prestadoras de serviços. (2010) São Paulo: 

Saraiva. 

[5] Celani, Maria Antonieta Alba. When myth and reality meet: 

reflections on ESP in Brazil. (2008) English for Specific 

Purposes 27, pp 412-423. 

[6] Chon, Kye-Sung (Kaye). & Sparrowe, Raymond T. 

Hospitalidade: Conceitos e Aplicações. (2003) São Paulo: 

Pioneira Thomson Leaning. 

[7] Elias, Tanya. Universal Instructional Design Principles for 

Mobile Learning. (2011) International Review on Research 

in Open and Distance Learning (IRRODL). Vol 2. No.2  

[8] Escobar, Albina. English Around- Restaurants. (2012) São 

Paulo: Pearson Education.  

[9] Fenton, Linda. & Mclarty, Penny. & Pohl, Alison. & Stott, 

Trish. (2011) Welcome to Brazil – Level 2. Oxford: Oxford 

University Press. 

[10] Ferreira, Raquel Auzier. (2002) Treinamento de Garçom. 

Viçosa/MG: CPT. 

[11] Gu, X. & Gu, F. & Laffey, J.M. Designing a mobile system 

for lifelong learning on the move. (2011) In: Journal of 

Computer Assisted Learning, 27, 204–215.  

[12] Holden, Susan. Encounters - English Here And Now – 

Elementary. (2012) São Paulo: Macmillan. 

[13] Hutchinson, T. & Waters, A. English for Specfic Purposes: a 

learning-centred approach. (1987) Cambrigde, Cambrigde 

University Press. 

[14] Instituto de Culinária da América. (2004) A arte de servir: 

um guia para conquistar e manter clientes destinado a 

funcionários, gerentes e proprietários de restaurantes. São 

Paulo: Roca. 

[15] Kim, Paul H. Action research approach on mobile learning 

design for the underserved. (2009) Education Tech Research. 

pp 415–435. 

[16] Kwon, Sungho. & Lee, Jeong Eun. Design principles of m-

learning for ESL (2010) Procedia Social and Behavioral 

Sciences 2, pp 1884-1889. 

[17] Kyndt, Eva. & Dochy, Filip. & Nijs, Hanne. Learning 

conditions for non-formal and informal workplace learning. 

(2009) Journal of Workplace Leaning. Vol 21 no5, pp369-

383. 

[18] Pacheco, Aristides de Oliveira. Manual de Serviços do 

Garçom. (2002) São Paulo: SENAC São Paulo, 4ª ed. 

[19] Palalas, A. Mobile-assisted language learning: designing for 

your students. (2011). In S. Thouësny & L. Bradley (Eds.), 

Second language teaching and learning with technology: 

views of emergent researchers (pp. 71-94). Dublin: 

Research-publishing.net. 

[20] Santos, Simone Portes. Table for two - English for restaurant 

and bar workers. (2012) São Paulo: Cambridge University 

Press. 

[21] Unesco. Policy guidelines for mobile learning. (2013) 

Published by United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization. 

[22] Werquin, Patrick. Recognising Non-Formal and Informal 

Learning: outcomes, policies and practices. (2010) OECD 

Publishing. 

[23] Jenkins, Hery. Cultura da convergência. (2008) Alexandria, 

Susana(trad). São Paulo: Editora Aleph. 

 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

631

Modelagem de respostas baseadas no modelo de 
redescrição representacional 

 
Rita De Cassia Tesseroli 
Universidade Federal do 

Paraná 
tesserolirita@gmail.com 

 
 

Andrey Ricardo Pimentel 
Universidade Federal do 

Paraná 
andrey@inf.ufpr.br 

 
 

ABSTRACT 
The aim of this paper is model computationally the 

representational levels of the Model Representational 

Redescription, proposed by Karmiloff-Smith, in structures of 

answers. The correlation between the representational levels and 

structures of responses is based on the characteristics of relation, 

storage and processing of representations. The structures selected 

for mapping responses are alternatives, correlation of items, filling 

gaps and multiple choices with explanations of the choices. 

 

RESUMO 
O objetivo do presente artigo é modelar 

computacionalmente os níveis representacionais do Modelo de 

Redescrição Representacional, proposto por Karmiloff-Smith, em 

estruturas de respostas. A correlação entre os níveis 

representacionais e as estruturas de respostas é baseada nas 

características de relação, armazenamento e processamento das 

representações.  As estruturas de respostas selecionadas para o 

mapeamento são alternativas, correlação de itens, preenchimento 

de lacunas e múltiplas escolhas com explicações das escolhas. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 

Computer science education. 

General Terms 

Design, Theory.  

Keywords 

Modelo de Redescrição Representacional, níveis 

representacionais, resposta, alternativas, correlação de itens, 

preenchimento de lacunas, e múltiplas escolhas. 

1. INTRODUÇÃO 
Dentre as teorias que estudam o processo de aprendizagem 

destacam-se para o desenvolvimento desse trabalho a corrente 

inatista, a qual acredita que o cérebro é composto por módulos 

geneticamente determinados e que funcionam de forma 

independente e para fins especiais, e a corrente construtivista, esta 

postula que a aprendizagem é produto de um sistema de auto-

organização sendo diretamente afetado pela interação com o meio 

ambiente [9]. 

 Emergindo dessas teorias Annete Karmiloff-Smith 

propõe o Modelo de Redescrição Representacional (RR) [3]. Esse 

modelo alia a flexibilidade e criatividade, da teoria construtivista, 

com as pré-disposições inatas da mente, da teoria inatista, 

demonstrando que o domínio específico atribui processos ou 

estruturas inatas ao indivíduo relevando as funções cruciais físicas 

e socioculturais do ambiente [6]. 

O processo de aquisição do conhecimento segundo o 

Modelo RR ocorre em três fases: fase 01, fase 02 e fase 03. Na 

primeira fase a informação ou representação é adquirida e 

armazenada na mente do indivíduo no formato de representação 

de nível Implícito 1. Na segunda fase a representação já 

armazenada na mente sofre o primeiro processo de redescrição 

representacional sendo transformada em uma representação de 

nível Explícito 1. Na terceira fase a representação sofre dois 

processos de redescrição, em um primeiro é transformada em 

representação de nível Explícito 2 e em um segundo momento 

transformada em representação de nível Explícito 3. O processo 

de redescrição representacional é uma hipótese sobre a 

especificidade das capacidades humanas de se enriquecerem por si 

próprias, isto é, para explorar conhecimentos previamente 

estabilizados na memória [1]. 

 Em cada fase do aprendizado o Modelo RR delimita 

como a informação é armazenada na mente do indivíduo, através 

de representações com características específicas. Visto a 

oportunidade de identificar estruturas que avaliam o nível 

representacional do indivíduo sugerimos um modelo de respostas 

para cada um dos quatro níveis representacionais modelando suas 

características específicas. 

2. MODELO DE REDESCRIÇÃO 
REPRESENTACIONAL 
Annette Karmiloff-Smith descreve o desenvolvimento do 

indivíduo como resultado de dois processos distintos e paralelos 

ocorrendo simultaneamente: o processo de modularização 

progressiva e o da explicitação progressiva das representações do 

conhecimento [7]. 

 A modularização proposta por Karmiloff-Smith [2] 

assume que a mente possui uma quantidade limitada de 

predisposições inatas que restringem o processamento a entradas 

específicas. Sendo assim, os níveis de ativação são inicialmente 

distribuídos por todo o cérebro e somente com o tempo os 

circuitos específicos serão ativados em respostas a estímulos 
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externos. A explicitação progressiva das representações é um 

processo cíclico, onde a informação já presente no organismo 

torna-se mais flexível e manipulável por meio do processo de 

redescrição representacional, possibilitando o acesso consciente e 

verbalização do conhecimento. [8] 

 Logo, a modularização potencializa o desenvolvimento 

aceitando como entrada apenas os dados que o indivíduo é capaz 

de computar de forma específica e a redescrição representacional 

permite que o indivíduo redescreva a informação até atingir o 

estado de dominar e teorizar os conceitos. O processo de 

redescrição representacional ocorre em três fases, onde a 

passagem de uma fase para outra superior leva em consideração 

características especificas de explicitação da representação. 

 

3. FASES DO MODELO DE 
REDESCRIÇÃO REPRESENTACIONAL 
Na Fase 01 a resposta do indivíduo ao ambiente é condicionada 

somente pelos estímulos externos. Ocorre o processo de 

assimilação e relação entre o comportamento do indivíduo e o 

comportamento alvo para determinado estímulo [10]. O 

comportamento alvo é o comportamento dito correto em resposta 

a estímulo externo.  

Se não houver relação entre o comportamento do 

indivíduo e o comportamento alvo, o indivíduo recebe um 

feedback negativo. Se houver correlação entre o comportamento 

do indivíduo e o comportamento alvo, uma nova representação é 

adicionada na memória e compilada, caracterizando o sucesso 

procedural [4]. 

As representações na Fase 01 estão estruturadas na 

forma de pares uni-funcionais [forma/função] onde “forma” é o 

conteúdo da representação e a “função” é como a representação 

será utilizada. Nesta Fase não há relação entre conceitos 

semelhantes. Mesmo no caso da adição de uma nova 

representação idêntica a uma já existente, esta será armazenada na 

mente do indivíduo independente da outra. 

 A mudança da Fase 01 para a Fase 02 ocorre quando a 

nova representação estabiliza-se no sistema. Na Fase 02 o 

objetivo é a organização das representações internas, o indivíduo 

agora ignora o estímulo externo e concentra-se em analisar 

possíveis analogias e diferenças entre as representações. Caso 

existam duas representações uni-funcionais que abordam o mesmo 

conteúdo, ou forma, estas serão redescritas em uma única 

representação multifuncional que conterá a forma e as duas 

funções, ou procedimentos. Exemplo: Sejam [forma X/função f] e 

[forma X/função g] duas representações uni-funcionais que 

abordam o mesmo conteúdo. A redescrição compacta as duas 

representações em apenas uma, [forma X/função f e função g], 

transformando-as em uma única representação contendo sua 

forma e as duas funções. 

 A passagem da Fase 02 para a Fase 03 é caracterizada 

pela estabilidade das relações entre as representações internas. Na 

Fase 03 os estímulos externos ignorados na segunda fase são 

incorporados às representações, ocorre o equilíbrio entre os 

estímulos externos e as conexões entre as representações internas 

estabelecidas durante a Fase 02. Nota-se que o critério de 

mudança entre as fases é o reconhecimento da estabilidade das 

representações na mente do indivíduo, indicando ele está no 

controle e pronto para avançar de fase [4].    

 A Figura 1 apresenta os pré-requisitos para as passagens 

de fases do modelo. A passagem da Fase 01 para a Fase 02 

depende do sucesso procedural, quando o comportamento do 

indivíduo é bem-sucedido. Para a passagem da Fase 02 para a 

Fase 03 é necessário o sucesso meta-procedural, ou seja, a 

consolidação e estabilidade das conexões das representações 

internas [4]. 

 
Figura 1 Pré-requisitos da passagem de fases do modelo 

 

4. MODELAGEM DAS RESPOSTAS 
SEGUNDO O MODELO RR 
As três fases do Modelo RR relatam como o processo de 

aquisição do conhecimento ocorre, descrevem como o indivíduo 

reage a estímulos externos e delimitam o critério de mudança 

entre as fases. A base da teoria prevê que nas três fases a 

representação já armazenada na mente do indivíduo é redecrita em 

quatro níveis representacionais, através do processo de 

redescrição representacional, tornando as representações 

progressivamente mais manipuláveis e flexíveis até o surgimento 

do acesso consciente ao conhecimento [5]. 

 Os quatro níveis representacionais descritos no Modelo 

RR são parâmetros de seleção das estruturas de respostas. Para 

cada um dos quatro níveis representacionais: Implícito 1, 

Explícito 1, Explícito 2, Explícito 3, escolheu-se um método de 

resolução de acordo com as características especificas dos 

processos cognitivos de cada nível. 

 Como exemplo para modelagem das respostas, 

selecionamos o processo de desenvolvimento da linguagem, mais 

especificamente a criação da representação do artigo indefinido 

“um”, descrito pelo autor Troadec [10]. Nas próximas sessões 

serão apresentadas as estruturas de respostas escolhidas, 

contextualizadas com o exemplo do artigo indefinido “um”. 

4.1 MODELAGEM DAS RESPOSTAS 
NÍVEL IMPLÍCITO 1 (I1) 
Na fase 01 a criação da forma linguística “um” surge em resposta 

a estímulos externos, o indivíduo identifica formas linguísticas e 

seu contexto de utilização. As representações nessa fase estão no 

nível representacional Implícito (I1), caracterizadas pelo 

armazenamento na forma de procedimentos e não é possível 

relacionar conceitos semelhantes e acessar conscientemente a 

informação.  No caso dos artigos indefinidos a forma “um” tem 

várias funções, dentre elas a função de referência e a função de 

numeração. Ao longo da fase 01 pares uni-funcionais, no formato: 

[um/referência] e [um/numeração], são armazenados 

independentemente um do outro, o sucesso procedimental é o 

fator que conduz o armazenamento em memória [10]. 

Uma das características que marcam esse nível 

representacional é a resposta rápida aos estímulos externos. O 

mapeamento da resposta na forma de alternativas, como mostra a 

Figura 2, justifica-se pelo processo cognitivo que o indivíduo 

realiza nesse nível. Procura-se simular o raciocínio rápido e 

automático sobre a representação ao selecionar a alternativa 

correta. 
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Figura 2 Estrutura de resposta Nível Implícito 1 (I1) 

 

4.2 MODELAGEM DAS RESPOSTAS 
NÍVEL EXPLÍCITO 1 (E1) 

Na Fase 02 as representações passam pelo primeiro 

processo de redescrição representacional transformadas em 

representações no nível Explícito 1 (E1). Esse processo 

reorganiza as representações identificando possíveis analogias e 

diferenças, são estabelecias as relações potenciais entre as 

representações. As representações do nível E1 relacionam-se entre 

si, mas não estão disponíveis para relato verbal. Essa nova 

organização permite a substituição das formas uni-funcionais em 

multifuncionais. No caso do artigo indefinido “um” as formas uni-

funcionais [um/referências] e [um/numeração] são integrados 

numa única representação que possui as duas funções 

[um/referência e numeração].  

A estrutura de resposta escolhida para este nível é a 

ligação entre conceitos e a sua descrição, ou utilização. Na Figura 

3, a coluna da esquerda apresenta os conceitos de “numeral” e 

“artigo indefinido”, já a coluna da direita apresenta a definição 

desses dois conceitos. O campo de seleção permite preencher o 

número do conceito para determinada definição, busca-se associar 

o processo cognitivo de relação entre conceitos com a estrutura 

proposta. 

 

Figura 3 Estrutura de respostas Nível Explícito 1 (E1) 

4.3 MODELAGEM DAS RESPOSTAS 
NÍVEL EXPLÍCITO 2 (E2) 
Na fase 03 os elos estabelecidos durante a fase 02 são 

considerados em funções de fatores externos. A passagem para 

essa fase advém da necessidade de controle intencional sobre os 

conhecimentos estáveis presentes no final da fase 02. A primeira 

redescrição que ocorre nessa fase transforma a representação no 

nível Explícito 2 (E2). A nova representação é acessível 

conscientemente mas, está em código representacional semelhante 

aos das representações E1. No exemplo, o artigo “um” é acessado 

conscientemente pelo indivíduo mas, não está disponível para 

relato verbal.  

 A figura 4 apresenta a estrutura de resposta para esse 

nível, as lacunas em branco são preenchidas arrastando as 

alternativas apresentadas até o campo desejado. O objetivo é 

responder a estrutura proposta simulando os processos cognitivos 

de relação e acesso consciente a representação. 

 

Figura 4 Estrutura de respostas nível Explícito 2 (E2) 

4.4 MODELAGEM DAS RESPOSTAS 
NÍVEL EXPLÍCITO 3 (E3) 
Ainda na fase 03 ocorre a última redescrição represetacional 

transformando as informações no nível representacional Explícito 

3 (E3). As representações agora são relacionadas entre si, 

passíveis de acesso consciente e relato verbal. O artigo indefinido 

“um” agora pode ser acessado conscientemente e utilizado em 

relato verbal em resposta ao ambiente externo. 

A estrutura escolhida para esse nível é a resposta por 

múltipla escolha com a possibilidade de explicação do porquê a 

alternativa escolhida está correta ou incorreta. Os processos 

cognitivos a serem simulados pelo indivíduo são o acesso 

consciente a representação e a possível verbalização através do 

campo de descrição, descrevendo o porquê da escolha. 

 
Figura 5 Estrutura de respostas nível Representacional 3 (E3) 

 

5. CONCLUSÃO 
O presente estudo contextualizou o modelo de redescrição 

representacional, suas diferentes fases e níveis representacionais, 

descrevemos os processos cognitivos realizados em cada fase e 

quais os níveis representacionais que a informação é redescrita. 

Baseado nessas características propomos um modelo de respostas 

onde cada nível representacional: Implícito 1, Explícito 1, 

Explícito 2, Explícito 3, possui uma estrutura especifica. A 

modelagem é realizada através dos níveis representacionais e não 

por meio das fases propostas pelo modelo. A intenção é identificar 

o nível representacional do conceito armazenado na mente do 

indivíduo, através das estruturas de respostas.  

 A aplicação de questionamentos é um dos métodos mais 

comumente utilizados pelos professores na avaliação de aluno, 

onde cada questão objetiva avaliar conceitos específicos e 

necessários para sua resolução. A partir das repostas de estudantes 
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às questões, o professor analisa e identifica o grau de perícia do 

aluno sobre os conceitos avaliados. Em seguida, infere uma 

porcentagem ou nota relativa ao domínio do conhecimento. 

 A modelagem de resposta proposta permite identificar a 

partir da resposta do aluno, seja por meio de analises do professor 

ou de um sistema computacional, em qual nível representacional 

estão os conceitos do aluno, referentes a resolução da questão 

apresentada. Segundo esse resultado é possível identificar quais 

processos cognitivos o estudante realiza e qual a melhor 

remediação ou tática pedagógica a ser escolhida e aplicada no 

método de ensino. 
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ABSTRACT 
This article is a reflection on how culture network enables and 

promotes the socialization of information and knowledge building 

in virtual learning communities. Understands that these acts stem 

from interactions between individuals and the connections 

established by them, key elements in the establishment of learning 

networks. Order to reflect on how people, organized in networks, 

produce knowledge and disseminate information, the route of 

analysis of the composition of learning communities on the social 

network Facebook which the authors participate, permeates the 

Pedagogical Architectures and Digital Inclusion which group are 

also members, and triad lies in the composition of their authors. 

RESUMO 
Este artigo se constitui uma reflexão sobre como a cultura da rede 

possibilita e promove a socialização de informações e a 

construção de conhecimento em comunidades virtuais de 

aprendizagem. Compreende que estes atos derivam das interações 

entre os indivíduos e as conexões por eles estabelecidas, 

elementos-chave na constituição de redes de aprendizagem. 

Objetivando refletir sobre como as pessoas, organizadas em redes, 

produzem conhecimento e disseminam informações, o percurso de 

análise parte da composição das comunidades de aprendizagem na 

rede social Facebook das quais as autoras participam, perpassa o 

grupo Arquiteturas Pedagógicas e Inclusão Digital do qual 

também são integrantes, e recai na composição tríade de suas 

autoras.  

Palavras-chave 
Redes sociais. Teoria das redes. Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
Objetivamos neste estudo refletir sobre como a cultura da rede 

possibilita e promove a construção de conhecimento e 

socialização de informações em comunidades virtuais de 

aprendizagem, mais especificamente, na rede social Facebook. 

Com este objetivo investigamos como os sujeitos, organizados em 

rede e na rede, constroem conhecimento e disseminam 

informações. Para compor a fundamentação teórica, foram 

estudados autores clássicos da área de redes e redes sociais, como 

[1], [2], [3], [4] e [5]. Nossas reflexões se originaram durante a 

disciplina intitulada “Redes, Conectivismo e MOOCs”, oferecida 

em programa de pós-graduação stricto sensu, durante o período 

letivo de 2013/2. Os dados coletados que serviram para nossas 

reflexões são apresentados em três etapas: primeiro, é composto o 

mapa de todas as comunidades de aprendizagem dos quais 

participamos na rede social Facebook; em seguida, de forma mais 

representativa, a comunidade virtual de aprendizagem 

denominada Arquiteturas Pedagógicas e Inclusão Digital 

(https://www.facebook.com/groups/arquiteturapedagogica/), da 

qual somos integrantes, e finalmente, a comunidade de 

aprendizagem que se institui na tríade das autoras. Ressaltamos 

que não é objetivo deste artigo constituir-se como crítico ou 

defensor do uso das redes sociais na internet como fomento à 

produção de conhecimento e compartilhamento de informações, 

mas buscar respostas possíveis às indagações de suas autoras: De 

que forma a organização dos sujeitos em rede e na rede colabora 

com a construção de conhecimento e potencializa o acesso e a 

socialização de informações no contexto das redes sociais na 

internet? As nossas reflexões têm como objetivo principal 

evidenciar a necessidade e as potencialidades do estudo sobre 

redes e suas relações com a educação. 

2. A SOCIEDADE EM REDE E A 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM 
REDE 
No fim da década de 1990 e início dos anos 2000, o sociólogo 

espanhol Manuel Castells, um dos cientistas sociais mais citados 

no mundo, publica a trilogia A Era da informação: Economia, 

sociedade e cultura, composta por três volumes: A Sociedade em 

Rede, O Poder da Identidade (vol. 2) e o Fim do Milênio (vol. 3). 

Estas obras delimitam um marco que se reflete na sociedade, a 

sociedade antes e depois da internet. As análises se desdobram na 

identificação de uma nova estrutura social, marcada pela presença 

e o funcionamento de um sistema de redes interligadas. Esta nova 

estrutura social abrange mudanças nas esferas políticas, 

econômicas, sociais e culturais que são tendências de 

transformação social no século XXI.  

A ideia de que estamos vivendo em uma sociedade organizada em 

rede, não é novidade. Há muitos anos pessoas e instituições são 

organizadas em redes. A rede é um padrão de organização de algo 

que pode ser concebido a partir de diferentes recursos. As redes 

não surgiram com as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC). As redes existem há muitos anos na sociedade. No entanto, 

uma mudança de paradigma provocada por uma revolução 

tecnológica centrada, inicialmente, nas TIC, e mais recentemente, 
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nas tecnologias de rede (TR), reorganizou toda a sociedade. O 

sociólogo [5] previa transformações sociais na sociedade a partir 

do acesso facilitado às tecnologias afirmando que não é a 

tecnologia que determina a sociedade e nem é a sociedade que 

escreve o curso da transformação tecnológica. Segundo ele a 

tecnologia é a sociedade e a sociedade não pode ser entendida ou 

representada sem as suas ferramentas tecnológicas. Bem como, o 

que observamos hoje é uma mudança tecnológica de dimensão 

histórica similar à invenção do alfabeto, integrando múltiplos 

modos de comunicação em uma rede interativa. Está surgindo 

“uma nova cultura: a cultura da virtualidade real” [5, p.364]. A 

internet, as redes de computadores, as tecnologias de rede e as 

redes sociais na internet, estão influenciando, não somente a 

cultura e o comportamento social, de toda uma sociedade, mas 

também, as relações de negócios, na sociedade em rede. Na rede 

das redes, a internet, a sociedade está conectada, estudando, 

trabalhando, produzindo, interagindo, colaborando, participando 

de ações sociais, vivendo e convivendo, em rede e na rede. Para 

Manuel Castells, “a comunicação mediada pela internet é um 

fenômeno social recente demais para que a pesquisa acadêmica 

tenha tido a oportunidade de chegar a conclusões sólidas sobre o 

seu significado social” [5, p. 442]. O autor explica que a rede é 

“especialmente apropriada para a geração de laços fracos 

múltiplos. Os laços fracos são úteis no fornecimento de 

informações e na abertura de novas oportunidades a baixo custo. 

A vantagem da rede é que ela permite a criação de laços fracos 

com desconhecidos, num modelo igualitário de interação, no qual 

as características sociais são menos influentes na estruturação, ou 

mesmo, no bloqueio, da comunicação” [5, p.445]. 

Sob uma perspectiva educacional, os professores pesquisadores 

canadenses [6] e [7] afirmam que estamos falando de “uma época 

onde o conhecimento está distribuído através de uma rede de 

conexões e que a aprendizagem consiste na capacidade de 

estabelecer ligações em rede e de circular nessas redes” [7, p. 2 

tradução nossa] Esta fala dos autores nos remete a pesquisar as 

possíveis relações que possam existir entre a nova ciência das 

redes e a educação. 

As teorias de aprendizagem clássicas não contemplam as 

especificidades da aprendizagem com o uso das tecnologias. O 

autor afirma que “ao longo dos últimos vinte anos, a tecnologia 

reorganizou o modo como vivemos, como nos comunicamos e 

como aprendemos” [6, p.1 tradução nossa]. Quarenta anos atrás, 

os estudantes necessitavam completar a escolaridade para então 

iniciar uma carreira promissora, que muitas vezes durava a vida 

inteira. A produção de informação e de conhecimento era muito 

lenta. Nessa época, a vida útil de um conhecimento novo era 

medida em décadas. Na sociedade atual, esses princípios 

fundamentais foram alterados devido à chegada das tecnologias da 

informação e comunicação e das tecnologias de rede, o 

conhecimento cresce exponencialmente, todos os dias.  

Essas mudanças trazem impactos para a aprendizagem e para a 

educação. Algumas tendências significativas para a aprendizagem 

são apontadas por [6] afirmando que muitos estudantes vão atuar 

profissionalmente em diferentes áreas ao longo de suas vidas, e 

para isso será necessário que as pessoas estejam em constante 

processo de aprendizagem. Reforça que a aprendizagem será um 

processo contínuo por toda a vida do estudante, sendo que a 

aprendizagem e as atividades profissionais não estarão mais 

separadas. Salienta que a aprendizagem informal estará cada vez 

mais presente na vida dos estudantes porque a educação formal já 

não compreende a maior parte do aprendizado necessário para a 

resolução de problemas reais, ela acontecerá de diversas maneiras: 

seja por meio de comunidades de prática, redes pessoais ou 

através da conclusão de tarefas relacionadas ao trabalho.  

Acreditamos que as comunidades virtuais nas redes sociais na 

internet podem ser consideradas como novos espaços educativos a 

partir do momento em que reúnem pessoas, geralmente 

identificadas como laços fracos [2] e [3] com objetivos em 

comum. 

3. TEORIA DAS REDES 

Inicialmente, o conceito de rede é revisitado por vários autores 

clássicos que teorizam sobre o tema. Este conceito é central na 

caracterização da sociedade na era da informação [5] e [8]. Sob 

uma perspectiva sociológica, Manuel Castells afirma que “uma 

rede é um conjunto de nós interconectados [...] que nó é o ponto 

no qual uma curva se entrecorta. [...] que um nó é depende do tipo 

de redes concretas [...] A topologia definida por redes determina 

que a distância (ou intensidade e frequência da interação) entre 

dois pontos (ou posições sociais) é menor (ou mais frequente, ou 

mais intensa), se ambos os pontos forem nós de uma rede do que 

se não pertencerem à mesma rede” [5, p. 566-567]. O autor ainda 

afirma que “as redes são estruturas abertas capazes de expandir de 

forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam 

comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem dos 

mesmos códigos de comunicação. Uma estrutura social com base 

em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de 

inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. A morfologia da rede é 

uma fonte de reorganização das relações de poder.” [5, p. 566-

567]. 

Sob uma perspectiva das ciências exatas, o físico Albert-Lászlo 

Barabási afirma que “as redes estão em toda parte e basta observá-

las para reconhecer que a sociedade está organizada como uma 

complexa rede social e que vivemos em um mundo muito 

pequeno” [1, p.7]. O físico Mark Buchanan explica que 

precisamos pensar em padrões, não em pessoas e que “a única 

maneira de compreender uma súbita explosão de nacionalismo 

étnico, uma ligação peculiar entre a educação de mulheres e o 

controle de natalidade, a segregação racial arraigada, e um bando 

de outros fenômenos sociais interessantes, é considerar padrões, e 

não pessoas” [10, p.6]. O autor ainda explica que “o projeto da 

ciência social realmente se assemelha à física, onde primeiro, é 

necessário entender o caráter dos átomos sociais, depois aprender 

o que acontece quando muitos destes átomos interagem, criando 

um mundo rico de padrões coletivos e de resultados” [10, p.10]. 

Nicholas Christakis e James Fowler [4] 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?” 

[4,p.1]  

4. REDES E COMUNIDADES DE 

APRENDIZAGEM 

As redes de aprendizagem se constituem como espaços de 

produção de conhecimento, área privilegiada para discussão de 

temáticas diversas, compartilhamento de dados e informações, 

pesquisa, experiências diversas. Esse fenômeno não ocorre 

simplesmente pela existência de uma rede física que suporta a 

comunicação síncrona e assíncrona entre as pessoas. Para 

compreender os conceitos atribuídos às redes de aprendizagem 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

637

referenciamos a síntese elaborada por [11, p4] que as define como 

“espaços demarcados pela produção do conhecimento, que 

envolvem um número variável de atores e sofrem a influência da 

tecnologia na explicação do mundo”.  

Mark Buchanan [9] traz mais questionamentos sobre as redes e 

nos faz pensar, não em pessoas, mas em padrões dizendo que 

raramente observamos, mas muito do que vemos no mundo ao 

nossos redor, deve-se a padrão e organização. Uma rede é uma 

teia de participantes autônomos, unidos por valores e interesses 

compartilhados. As redes são compostas por pessoas 

autoconfiantes e independentes [12]. Para a autora trabalhar em 

redes significa, pessoas conectando-se com pessoas, unindo ideias 

e recursos. Subentende-se que as redes têm possibilitado uma 

infinidade de situações que abrangem não somente seu uso para o 

acesso às redes sociais na internet, mas a conexão em diversas 

direções e circunstâncias.  Hoje é impossível pensar a sociedade 

sem pensar o que as redes sociais na internet significam a partir da 

popularização da Web e os seus desdobramentos sobre o 

comportamento dos indivíduos. 

No centro das redes, as conexões e interconexões se constituem 

como ponto de reflexão, à medida que é neste espaço que se 

produzem relações, circulam informações, configurando uma teia 

complexa, onde emerge a comunicação entre os usuários, a 

socialização de informações, a troca e o compartilhamento de 

experiências. É nesse ambiente que florescem as comunidades 

virtuais de aprendizagem. De acordo com [13], o termo 

comunidades virtuais foi criado e cunhado por [14], [15] e [16] o 

autor caracterizou algumas das dinâmicas iniciais que envolviam 

essas comunidades.  Segundo a autora foi a partir dos anos 90 e 

do início do século XXI, que as comunidades virtuais 

experimentaram uma evolução exponencial, apoiadas em 

plataformas abertas, tanto no que concerne aos códigos, como a 

conteúdos, permitindo a autoria coletiva e cooperativa, por meio 

de diferentes estruturas como, por exemplo, as wikis. 

Segundo Lévy [17, p.127] “as comunidades virtuais de 

aprendizagem apoiam-se na interconexão. Uma comunidade 

virtual é construída sobre as afinidades de interesses, de 

conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de 

cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das 

proximidades geográficas e das filiações institucionais”. O autor 

ainda afirma que as relações que se dão entre os membros das 

comunidades, são construídas em termos de convivência, respeito, 

códigos, mas que também sofre tensionamentos tais como nos 

grupos presenciais, assim expressos, 

A vida de uma comunidade virtual raramente transcorre sem 

conflitos, que podem exprimir-se de forma bastante brutal nas 

contendas oratórias entre membros ou nas “flames” durante as 

quais diversos membros “incendeiam” aquele ou aquela que tenha 

infringido as regras morais do grupo. Por outro lado, afinidades, 

alianças intelectuais, até mesmo amizades podem desenvolver-se 

nos grupos de discussão, exatamente como entre pessoas que se 

encontram regularmente para conversar. As manipulações e 

enganações sempre são possíveis nas comunidades virtuais, assim 

como o são em qualquer outro lugar: na televisão, nos jornais 

impressos, no telefone, pelo correio ou em qualquer reunião “em 

carne e osso [17, p.20]. Neste sentido, elas também podem se 

configurar como palco de divergências, de discussões, de 

desentendimentos, muitas vezes ocasionados pela quebra de 

condutas, códigos de ética, mas se constituem em espaços também 

de conciliação de opiniões, de construção de laços, observando-se 

que tal como na vida real, os usuários muitas vezes enfrentam os 

mesmos dilemas e problemas que acontecem na vida real. 

Constituídas a partir de interesses comuns, as comunidades se 

organizam em grupos abertos ou fechados, onde são discutidos 

temas pertinentes, informações são compartilhadas e divulgadas, 

onde se constrói conhecimento. Em geral para participar das 

comunidades, o ciberusuário é adicionado por alguém que já faz 

parte da comunidade ou faz opção pela participação em outros 

grupos. As comunidades de aprendizagem se constituem em 

espaços não só para a produção do conhecimento, mas para 

mantê-lo em circulação, envolvendo processos de inovação, 

atualização contínua e flexível. Isto ocorre por meio da 

democratização da internet como espaço onde se possibilita a 

incursão em diferentes ambientes de aprendizagem, onde a 

navegação em espaços não formais cria possibilidades para a 

construção de uma inteligência coletiva. 

Tomando por base a afirmação de Lévy [17] podemos considerar 

que nestes espaços, nas comunidades de aprendizagem, as 

conexões se realizam e ao mesmo tempo concorrem para a 

formação de grupos que buscam por meio de interesses comuns 

promover o avanço científico sobre temáticas diversificadas 

trabalhando e aprendendo de forma colaborativa. Para o autor, “a 

cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço 

social, que não seria fundado nem sobre links, nem sobre relações 

de poder, mas sobre a reunião em torno de centros de interesses 

comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a 

aprendizagem cooperativa, sobre processos abertos de 

cooperação. O apetite das comunidades virtuais encontra um ideal 

de relação humana destorritorializada, transversal, livre. As 

comunidades virtuais são motores, os atores, a vida diversa e 

surpreendente do universal por contato [17, p.130]. 

Desta forma buscamos compreender, no contexto da dinâmica de 

relações e interesses que permeiam a participação dos membros 

do grupo de Arquiteturas Pedagógicas, alocado na Rede Social 

Facebook, e na própria tríade das autoras, como se dá o processo 

de acesso, interação e compartilhamento de informações, assim 

como construção de conhecimento.   

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Tendo como objetivo a investigação de como as pessoas, 

organizadas em redes, produzem conhecimento e disseminam 

informações, optamos, no momento inicial deste estudo, por 

analisar as nossas próprias redes de aprendizagem, constituídas 

nas comunidades de aprendizagem na rede social na internet 

Facebook. Os autores Barabási [1], Granovetter [2] [3], Christakis 

e Fowler [4] e Castells [5], que apresentam estudos científicos 

sobre o desenvolvimento da teoria das redes no mundo real, tratam 

da importância dos laços sociais fracos, e das perspectivas sociais 

em uma sociedade organizada em rede, serviram como aporte 

teórico para nossas reflexões. 

O nosso objeto de estudo está apresentado em três etapas: a 

primeira etapa detalha todas as redes de aprendizagem das quais 

participamos na rede social Facebook; a segunda etapa traça o 

perfil de uma comunidade específica da qual participam as 

autoras; e a terceira etapa apresenta a tríade das autoras. 

Ressaltamos que os dados apresentados se constituem, neste 

artigo, em sua essência mais como ilustradores da potencialidade 

deste estudo. Na primeira etapa realizou-se o mapeamento de 

todos os grupos dos quais fazemos parte, sendo seu produto 
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representado graficamente na Figura 01 visando compreender as 

relações estabelecidas entre seus elementos.  

 

Figura 1. Redes de aprendizagem extraídas dos grupos na 
rede social Facebook [18] 

Inicialmente, definimos que cada uma das autoras, naquele 

cenário, representada pela comunidade a qual pertence, são 

consideradas como um nó da rede e que cada interação com estas 

comunidades são links que constituem as conexões com uma rede 

de aprendizagem macro. Esta rede macro permitiu identificar as 

comunidades às quais cada uma das autoras se conectava 

individualmente ou de forma compartilhada; os objetivos destas 

comunidades; a quantidade de integrantes e sua configuração de 

privacidade, se uma comunidade aberta, secreta, ou fechada.   

É importante ressaltar que a coleta de dados em uma pesquisa 

sobre redes sociais deve estar intrinsecamente relacionada aos 

objetivos de pesquisa que se pretende atingir e então as definições 

e delimitações do objeto de pesquisa devem ser delineadas, a partir 

desses objetivos.  Um problema encontrado no estudo das redes é a 

delimitação dos seus limites, pois, segundo Degenne e Forsé [18, 

p.22], “nenhuma rede tem fronteiras ‘naturais’, é o pesquisador 

que as impõe”. Para Fragoso, Recuero e Amaral [19], a escolha da 

topologia da rede pode determinar diversos aspectos dos resultados 

observados pelo pesquisador. As redes são muito densas, extensas, 

até pelo próprio caráter da nossa sociedade atual ser 

superconectada. Compreendendo que os dados, naquele 

determinado momento, ainda eram insuficientes para atingir aos 

objetivos propostos neste estudo, passamos a segunda etapa da 

constituição de nosso objeto e escolhemos como recorte da 

investigação a comunidade de aprendizagem Arquiteturas 

Pedagógicas e Inclusão Digital, que está representada na Figura 

02. Esta comunidade foi criada com o objetivo de ser um espaço 

de discussão sobre tecnologias emergentes, cibercultura, educação 

a distância, inclusão digital, formação de professores, sistemas 

educativos. Mais recentemente, o grupo tem sido utilizado para 

comunicação entre os pesquisadores doutorandos e mestrandos, 

orientandos dos professores, e para o compartilhamento de 

estudos e informações sobre as nossas pesquisas e de outras 

pessoas interessadas no assunto.  

 

Figura 2. Arquiteturas Pedagógicas e Inclusão Digital 

A comunidade é caracterizada como grupo aberto, democrático, 

que possibilita a postagens de qualquer um dos membros sem a 

intervenção ou análise prévia dos administradores do grupo. Os 

administradores não atuam na mediação das postagens, isto é, se 

alguém publicar alguma postagem que não esteja no contexto dos 

objetivos do grupo, esta postagem não é excluída. O período de 

apuração dos dados foi de três meses e ocorreu entre os meses de 

julho a setembro de 2013 (escolhidos aleatoriamente entre o 

segundo semestre de 2013). Os dados coletados estão 

apresentados na seguinte ordem: panorama geral da comunidade, 

na Figura 03 com a soma total dos membros inscritos e membros 

atuantes, total de postagens, curtidas, comentários e comentários 

com a participação do autor da postagem; e panorama de 

postagens e seus tópicos, na Figura 04, que apresenta a relação 

entre o total das postagens, bem como as relacionadas e as não 

relacionadas ao objetivo de discussão da comunidade. 

 

Figura 3. Panorama Geral da Comunidade Arquiteturas 
Pedagógicas e Inclusão Digital 

 

Figura 4. Panorama de Postagens e seus Tópicos 

Em relação ao intervalo entre as ações dos integrantes da 

comunidade observamos que: a) as postagens ocorreram 

diariamente, b) que os comentários ocorreram no mesmo dia das 

postagens, e c) que as curtidas aconteceram até dois dias após as 

postagens. Foi possível observar também um aumento de 

frequência na participação dos integrantes da comunidade aos 

finais de semana. Sobre a formatação hipertextual das postagens 

identificou-se que somente 6% do total não possuíam hiperlinks 

em sua composição. 

A partir da identificação de que nem todos os inscritos na 

comunidade de aprendizagem Arquiteturas Pedagógicas e 

Inclusão Digital participam de forma efetiva nas interações, 

pareceu-nos necessário analisar mais profundamente a 

participação de seus integrantes. Com este objetivo realizamos um 

levantamento da quantidade de postagens de cada membro, na 

Figura 05. 
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Figura 5. Participação dos Membros na Publicação das 
Postagens 

A curtida (figura 3) reflete a visibilidade da informação que 

circula no grupo; elas, assim como os comentários, são evidências 

das interações entre os usuários do grupo. Esses recursos, 

disponibilizados pela ferramenta do site de rede social, garantem a 

constituição da comunicação em rede. 

A figura 4 evidencia um grupo comprometido com as discussões 

das temáticas por eles estabelecidas o que garante a continuidade 

das discussões e a não interrupção das interações. 

A terceira etapa representa a composição da tríade, na Figura 06, 

da qual as autoras são integrantes. É importante explicar o que é 

uma tríade. Uma tríade é a comunicação recíproca em no mínimo 

três atores, é a base para a formação de uma rede, uma rede 

somente é considerada como tal, a partir da composição de três 

atores em conexão.  

A composição desta tríade surgiu da percepção e reconhecimento 

das autoras de seu deslocamento da comunidade Arquiteturas 

Pedagógicas e Inclusão Digital para outros espaços de interação 

(presenciais ou virtuais) com o objetivo de aprofundar os estudos 

sobre o tema. 

 

Figura 6. Tríade das Autoras 

Quanto à abordagem da rede, optamos por analisar a rede como 

uma rede inteira por compreender que dessa forma conseguimos 

analisar o grupo como uma “rede de aprendizagem” e mapear as 

interações nos “laços fracos” que compõem a tríade formada pelas 

três autoras deste artigo. A composição da nossa “rede de 

aprendizagem” é mapeada pelas nossas interações em tríade.  

6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
As interações entre os sujeitos sociais se (re)configuraram com o 

advento da internet e o acelerado desenvolvimento e disseminação 

de tecnologias de informação e comunicação, que estabeleceram 

novas configurações de relação, comunicação e organização das 

práticas sociais. O ciberespaço compõe uma rede de informação 

digital que possibilita acesso a um grande número de informações, 

e um ambiente estruturado que dá espaço para construções e 

experiências. Neste contexto merecem destaque as redes sociais na 

internet, que são sites na internet criados com o objetivo de 

proporcionar a interação social mediada pela internet. Estes sites 

estão tornando-se um novo espaço digital de aprendizagem 

convergindo para a construção de um novo modelo educacional, 

novo espaço de produção de conhecimento e de democratização 

das informações. Entretanto, assim como Manuel Castells afirma 

em sua obra, também compreendemos que como fenômeno social 

recente, a comunicação mediada pela internet, mesmo sendo objeto 

de pesquisa nas mais distintas áreas do conhecimento, ainda não 

apresenta dados suficientes para a constituição de conclusões 

sólidas.  

As redes sociais na internet representam uma nova tendência de 

partilhar contatos, informações e conhecimentos. Na educação, 

possibilitam diversas oportunidades para a criação de um ambiente 

de aprendizagem cooperativo e colaborativo. Transfiguram-se em 

uma cultura de ambiente, constituindo-se na coletividade de forma 

colaborativa, resultando em uma nova forma de cultura – a nova 

cultura de aprendizagem - na qual o conhecimento é fluido e está 

em constante evolução. A aprendizagem passa de um processo de 

assimilação isolado para tornar-se um processo orgânico, social, 

coletivo; do envolvimento no mundo, das trocas entre pares, com 

base no envolvimento ativo e compartilhamento, e na produção 

coletiva de conhecimento. 

Considerando os objetivos propostos inicialmente, bem como a 

necessária reflexão sobre os limites, potencialidades e 

possibilidades impostos pela cultura das redes na construção do 

conhecimento, a partir das comunidades virtuais de aprendizagem, 

observamos que, em face da construção do conceito de redes e sua 

correlação com as redes de aprendizagem e comunidades virtuais 

de aprendizagem, inferimos que as redes sociais na internet se 

constituem como espaços diferenciados, onde circulam diversas 

informações, interações, trocas que uma vez compartilhadas, 

podem contribuir, ou não, para a formação de novos 

conhecimentos. Este fato levou-nos a perceber que a constituição 

das comunidades virtuais de aprendizagem, aparentemente, se 

organiza a partir de uma cultura de rede, na qual os sujeitos, 

principalmente por meio de seus laços fracos ampliam suas 

conexões, os links responsáveis por estas conexões foram os 

interesses compartilhados pelos sujeitos. Na rede de aprendizagem 

das autoras e na de Arquiteturas Pedagógicas e Inclusão Social foi 

possível perceber o grande consumo e 

compartilhamento/disseminação de informação, que, entretanto, 

não forneceram dados concretos para afirmarmos que houve 

construção de conhecimento 

O que nos instiga a questionar as razões da participação restrita 

dos sujeitos. Ao mesmo tempo demonstra uma dinâmica 

diferenciada, considerando o quantitativo de membros atuantes, o 

total de curtidas, postagens e comentários no período de setembro 

a novembro de 2013, evidenciando que naquele dado momento, 

por motivos diversos e desconhecidos deixaram de participar da 

pesquisa. Foi possível observar na dinâmica de 

composição/formação das redes, na Figura 01, sua estrutura em 

movimento/crescimento e evolução, o que vai ao encontro das 

ideias de Barabasi. No que diz respeito ao acesso e a frequência, a 

pesquisa indicou que 42,86% dos membros acessavam o grupo 

com mais frequência no decorrer da semana, provavelmente pela 

disponibilidade de tempo, acesso à rede e interesse nas temáticas 

tratadas. No tocante, a participação nas atividades disponíveis, 

57,14% dos membros apontou a opção “curtir” como a atividade 
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onde há maior participação, ficando a atividade “compartilhar” 

como segunda opção, demonstrando o nível de interação entre os 

participantes e os interesses comuns ao grupo. 

A pesquisa mostrou que a leitura das postagens se efetivou em  

42,88% para aqueles que realizavam a leitura de todas as 

postagens, (42,%) realizava às vezes e (14,29%) quase nunca 

realizava, o que demonstra o perfil diversificado dos participantes 

bem como o uso democrático do espaço e do acesso às 

informações que circulam no grupo. 

Diante do exposto e considerando a dinâmica das redes sociais, 

como espaço de informação, compartilhamento, troca de 

informações e como possibilidade de construção de 

conhecimentos, como espaço constitutivo de interações, de 

fortalecimento de laços fracos, foi possível identificar que os 

limites desta rede se circunscrevem a disponibilidade de acesso, 

que não é igual para todos, embora se afirme como espaço 

democrático e se credite a ele as possibilidades e potencialidades 

de uso para fins diversificados. É necessário ressaltar que mesmo 

nas comunidades de aprendizagem de formato aberto nas 

dinâmicas de relação há o estabelecimento de relação de poder 

entre os sujeitos, no caso da rede social Facebook o sujeito só 

ingressa se tiver a aprovação de um dos membros (o poder do 

veto). 

É fato que as redes de aprendizagem podem se constituir como 

meio facilitador para a construção de comunidades virtuais de 

aprendizagem, onde se dão as trocas de informação, 

compartilhamento de ideias, divulgação de eventos, embora isso 

não signifique dizer que são espaços de construção do 

conhecimento e que não garante que os sujeitos, mesmo ocupando 

o mesmo espaço, interajam, o que se evidenciou na participação 

nas postagens apresentadas na Figura 05. Isso se constitui como 

um desafio constante, posto ao volume de dados, informações e ao 

que podemos potencialmente realizar a partir deles. É importante 

ressaltar porém que, o acúmulo de informações, entretanto, não 

garante a produção de conhecimento. O conhecimento, neste 

contexto, é resultado das conexões estabelecidas entre elementos 

informacionais, de sua análise, de sua validação e de sua 

organização em sistema. 

Falamos e defendemos uma rede na qual a informação seja acesso 

universal, mas será que a informação é acessível a todos ou só aos 

membros do grupo? Isto pode representar o que acontece no 

macro, nem toda a informação é acessível a todos. O potencial das 

redes de aprendizagem ainda está sendo descoberto, elas ainda não 

atingiram seu máximo. Devemos reconhecer também sua 

fragilidade em relação as informações que por elas circulam: o uso 

indevido de informações, a ausência de veracidade das 

informações, a dificuldade de identificação e reconhecimento de 

autoria.   
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ABSTRACT 
Literature points to several problems on the teaching and learning 

process of introductory programming. As a strategy to facilitate 

this process, this paper presents a computer game, the Plant-Ação, 

whose goal is to serve as an intuitive and motivating environment 

for students that are beginning in computation. 

RESUMO 
A literatura aponta diversos problemas no processo de ensino-

aprendizagem de introdução à programação. Como estratégia para 

facilitar esse processo, foi concebido um jogo computacional 

educacional, o Plant-Ação, cujo objetivo é servir de um ambiente 

intuitivo e motivador para estudantes iniciantes de computação. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Collaborative learning, 

Computer-assisted instruction (CAI), Computer-managed 

instruction (CMI), Distance learning. 

General Terms 

Documentation, Design 

Keywords 

Informática na educação, jogo educacional, introdução à 

programação. 

1. INTRODUÇÃO 
As disciplinas de introdução à programação são componentes 

essenciais nos cursos de ensino superior da área de tecnologia de 

informação, pois são base para outros conhecimentos que 

envolvem a programação, disciplinas como: Algoritmos e 

Estruturas de Dados, Linguagens de Programação, Programação 

Orientada a Objetos, Padrões de Projeto, entre outras, requerem 

que o estudante tenha aprendido conceitos das disciplinas de 

introdução. 

O processo de ensino-aprendizagem de conceitos que introduzem 

a programação é complexo, as principais características que 

contribuem para isso são, principalmente, conceitos intrínsecos à 

habilidade de programar e os métodos de ensino utilizados [9]. 

Os fatores que tornam complexa a habilidade de programar são 

vários, entre eles está a preocupação excessiva com detalhes de 

sintaxe da linguagem sendo usada, a falta de uma visão daquilo 

que se quer solucionar, de idealizar soluções adequadas, de 

mapear essas soluções em passos sequenciais e de abstrair o 

funcionamento dos mecanismos escolhidos [15]. Ainda segundo 

os autores os problemas enfrentados pelos aprendizes podem ser 

notados pelo alto grau de reprovação nas disciplinas de 

introdução à programação e pelas dificuldades nas disciplinas 

subsequentes. 

Uma das abordagens para enfrentar a dificuldade dos aprendizes 

nas disciplinas que introduzem programação é o desenvolvimento 

de soluções computacionais que auxiliem o aluno no 

desenvolvimento da lógica de programação. Podem ser ambientes 

virtuais de aprendizagem, representação de linguagens de 

programação em pseudocódigo, bem como os jogos 

computacionais. Os jogos eletrônicos podem ser considerados um 

conjunto de história, arte gráfica e software, porém, podem 

envolver elementos pedagógicos, como atividades de educação ou 

treinamento, transmitindo conhecimento e habilidades. [16]. 

Segundo [14] os jogos são uma forma de ensino eficiente, pois 

divertem enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumenta a 

retenção daquilo que foi ensinado, exercitando as funções mentais 

do jogador. Dessa forma, os jogos voltados para educação podem 

ser utilizados com o objetivo de construir conhecimentos, treinar 

habilidades já estudadas, aprofundar questões importantes e 

desenvolver estratégias de raciocínio lógico [8]. Nesse sentido, 

esse trabalho tem o objetivo de desenvolver e avaliar um jogo 

educacional que auxilie a aplicação e verificação de aprendizagem 

do aluno e que possa de forma lúdica, estimular a capacidade de 

raciocínio por meio da realização de tarefas que envolvem lógica 

de programação. Busca-se através deste, tornar a representação de 

programação de computadores mais clara e acessível para os 

alunos iniciantes, e facilitar, portanto, sua aplicação. 

2. INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 
O desenvolvimento de novas tecnologias tem provocado a 

modificação na maneira de ensino nas últimas décadas, que agora 

se apresenta de forma interativa e inovadora. Tais mudanças estão 

relacionadas às evoluções culturais que carregam consigo 

modificações na maneira de pensar dos indivíduos, projetando-as 

em ambientes de ensino. Surge nos ambientes escolares, um 

recurso indispensável à educação: o computador [7]. 

 

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 2014

642

Um fator importante que deve ser abordado quando se trata de 

informática na educação, é o advento da Internet. A rede mundial 

de computadores tem sido utilizada de diversas maneiras para 

favorecer seus usuários, facilitando o trabalho dos educadores, no 

tocante a facilidade de acesso a outros órgãos educacionais, 

diminuindo barreiras geográficas e permitindo aos alunos o acesso 

a informações em tempo real, além de propiciar a realização de 

aulas à distância [3]. 

Segundo [2] o ensino através da utilização da informática e seus 

recursos têm diversas utilidades, não só referentes ao 

conhecimento computacional, mas a qualquer outra área do 

conhecimento. Ainda segundo a autora, devido a sua grande 

capacidade de processamento, no qual transforma dados em 

informações e espera-se como produto final o conhecimento, os 

computadores assumem o papel de facilitadores no processo de 

transmissão de conhecimento. 

Com o intuito de aprimorar a experiência dos usuários com o 

computador, são desenvolvidos softwares que facilitam essa 

comunicação. Esses softwares dispõem de utilidades que podem 

ser classificadas tanto pela sua natureza e propriedades quanto 

pela sua finalidade. Dentro do contexto educacional, por exemplo, 

desempenham a função que o educador visa trabalhar com seus 

alunos, seja da obtenção de informação, exercício e aplicação do 

conhecimento, jogos simuladores, entre outros [5].  

Partindo-se dessa análise, podem-se dividir os softwares 

educacionais em duas áreas: genéricos, que dão apoio a várias 

disciplinas ou até mesmo podem ser inseridos em outros contextos 

que não educacionais (editores de texto, planilhas) e ainda os 

softwares por encomenda (simulação, jogos para ensino de 

idiomas, ferramentas de ensino-aprendizagem de programação), 

cujo propósito é desenvolver atividades específicas para cada 

assunto abordado [1].  

Vale salientar que embora a introdução de computadores no 

ensino esteja aprimorando a forma como as informações são 

retidas e trabalhadas, não se pode garantir sem resquícios de 

dúvidas o sucesso de sua implantação, uma vez que, a sua 

existência não eliminaria as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos. Para tanto, faz-se necessário esclarecer que o computador 

trata-se apenas de mais um recurso disponível para aplicação no 

âmbito educacional, que tem sua parcela de contribuição, a qual 

se deve enaltecer, porém seria um equívoco atribuir-lhe a função 

de salvador da educação. 

3. TRABALHOS CORRELACIONADOS 
Tendo como objetivo o levantamento e conhecimento de 

ferramentas que auxiliem no ensino-aprendizagem de 

programação, foram analisadas diversas aplicações que 

compartilham conteúdos similares. 

O Qualifica [10] apresenta um método desenvolvido baseando-se 

na proposta de que um enunciado bem elaborado e interpretado 

(pelo aluno) pode contribuir de forma importante para construção 

de algoritmos. Dessa forma, a ferramenta apresentada tem por 

objetivo facilitar o processo de análise dos enunciados, 

diminuindo as dificuldades de interpretação.  

A ferramenta Pro-Pat [4], de maneira geral, propicia a 

aprendizagem de estratégias de programação úteis, além da 

retenção de dicas referentes a possíveis erros, adquiridas com base 

nas estratégias aprendidas, visando auxiliar o aluno no 

desenvolvimento de habilidades referentes à programação. Os 

autores propõem o uso de Padrões Elementares de Programação, 

no qual se espera que o aluno aprenda a programar a partir da 

apresentação de pequenos trechos de programas, não exigindo dos 

alunos a implementação do mesmo desde sua fase inicial. Os 

padrões tem como objeto fornecer submetas de programas, e 

incentivar o programador a usufruir de suas funcionalidades, 

permitindo adaptações quando necessárias. Funciona basicamente 

como um modelo para solução de problemas.  

Dado seu caráter subjetivo, Qualifica está sujeita às inconstâncias 

individuais, sendo uma ferramenta que abrange o todo, não se 

atendo a limitações de cada indivíduo. 

Uma das barreiras encontradas no PRO-PAT é sua limitação 

quanto à liberdade do programador de criar sua própria lógica de 

programação, atendo-se a modelos pré-existentes. Embora permita 

adaptações, não desempenha a função de incentivar o aluno a 

buscar soluções próprias para os problemas abordados, 

sujeitando-os a interpretações de terceiros.  

4. MATERIAL E MÉTODOS 
Para o desenvolvimento do jogo Plant-Ação foi utilizada a 

linguagem de programação Java, que conta com uma biblioteca 

para manipulação de interface gráfica chamada Swing. Os 

recursos gráficos utilizados no jogo foram obtidos em domínio 

público e podem ser encontrados em [12].  

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, 

desenvolvida por uma pequena equipe de pessoas na Sun 

Microsystems. É uma linguagem de alto nível, e com diversas 

características herdadas de outras linguagens. A maior parte dos 

elementos de um programa Java são objetos e o código é 

organizado em classes, que podem estabelecer relacionamentos de 

herança simples entre si [11]. 

Uma GUI dá ao aplicativo uma ``aparência`` e ``comportamento´´. 

As GUIs são criadas a partir de componentes GUI. Um 

componente GUI é um objeto com que o usuário interage via 

mouse, teclado ou outro formulário de entrada. [6].  

A API (Application Programming Interface) Java possui duas 

bibliotecas contendo diversos componentes que permitem a 

criação de ambientes com GUI, o AWT, e o Swing.  A 

programação de interfaces gráficas com o usuário utilizando Java 

inicia-se com a utilização do AWT. Posteriormente foi criado o 

pacote Swing, que é completamente escrito em Java e substitui, 

em parte, o AWT, fornecendo uma gama nova de componentes, 

sendo considerado mais poderoso e portável. A diferença 

principal entre eles é que aplicativos implementados utilizando 

Swing possuem a mesma aparência quando executado sobre 

diferentes plataformas, o que não acontece ao utilizar o AWT, 

sendo que este utiliza a aparência do sistema operacional em que a 

aplicação é executada [13]. 

5. PLANT-AÇÃO 
O jogo Plant-Ação foi desenvolvido com o intuito de auxiliar o 

ensino-aprendizagem das disciplinas de introdução à 

programação, de modo que o aprendiz, de forma lúdica, sinta-se 

motivado a aprender conceitos básicos de programação e exercitar 

o raiocínio lógico enquanto progride pelas fases do jogo. 

O objetivo do jogo é, através de uma série de ações disponíveis ao 

jogador, montar uma sequência de passos que levem o 

personagem a realizar uma plantação. O ato de plantar no jogo, é 
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refletido em um algoritmo, onde o jogador deve criar uma 

sequência lógica de passos, que o personagem irá seguir, para 

movimentar-se à frente de um quadro de terra, arar a terra, 

tornando-a plantável, jogar uma semente, modificando a 

característica da terra para plantada e regá-la, concluindo a 

sequência de plantação. Quando o jogador consegue plantar em 

todos os quadros de terra dispostos, a fase é concluída e o jogador 

pode prosseguir. 

 
Figura 1.  Primeira Fase do jogo Plant-Ação 

O cenário do jogo é uma fazenda, onde o personagem principal 

deve realizar uma plantação em todos os locais de terra. Nos 

locais de terra podem ser encontrados obstáculos (pedra, madeira 

ou grama). Para isso, é disposto ao jogador uma série de ações. O 

jogo pode ser considerado do gênero puzzle, no jogo são 

dispostos um conjunto de 12 ações que podem formar um 

algoritmo no "Método Principal", as ações são:  

• Andar: o personagem anda um quadrado para a direção em 

que está virado.  

• Virar para baixo, cima, esquerda ou direita: vira o 

personagem para baixo, para cima, para esquerda ou para 

direita.  

• Enxada: é utilizada para arar um quadrado de terra.  

• Semente: é utilizada parar jogar uma semente na terra arada.  

• Regador: é utilizado para regar a terra arada com semente 

plantada.  

• Machado: é utilizado para cortar a madeira que está em cima 

da terra.  

• Martelo: é utilizado para quebrar a pedra que está em cima 

da terra.  

• Foice: é utilizada para cortar a grama que está em cima da 

terra.  

• F1: é utilizado como um bloco de código para função, pode 

ser reutilizada no Método Principal. 

 

 
Figura 2.  Ações do Plant-Ação 

O jogo ainda está em fase de desenvolvimento, e os conceitos de 

programação introdutória que o jogo envolve são os de instruções 

sequenciais, o uso de funções sem retorno e o uso de laços de 

repetições. Pretende-se ainda, abordar outros conceitos, como 

instruções condicionais, entrada e saída de dados e vetores. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O uso do Plant-Ação no ambiente acadêmico pode ser de grande 

ajuda no auxílio ao desenvolvimento de habilidades de 

programação, pois, o jogo tenta tornar o processo de ensino-

aprendizagem mais satisfatório, tanto aos alunos, quanto aos 

professores. 

Após a finalização de todas as etapas do desenvolvimento do 

jogo, pretende-se realizar um experimento que valide a utilidade 

do jogo, em turmas do primeiro período do curso de Bacharelado 

em Sistemas de Informação da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco - UAST, e publicar os resultados obtidos em eventos 

científicos especializados na área de aplicação do projeto. Deste 

modo, espera-se contribuir com a comunidade acadêmica no que 

tange aos problemas correlacionados com ao processo de ensino-

aprendizagem de introdução à programação. 
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ABSTRACT 

This paper has as describing an activity developed with students 

of the sixth grade of elementary school, participating in a project 

of acceleration in a public school in São Leopoldo, Rio Grande do 

Sul, where the age / grade is highlighted the teaching-learning 

process. Seeking perform activities that contribute to the 

enhancement of autonomy and self-esteem of the student, as a 

strategy used in the English class, body and oral expression 

(dramatization) in the development of activities and resources 

with image editing, capture information to be enhanced with 

OpenShot tools. We highlight in this report productive 

engagement of students, seeking to document their knowledge and 

discoveries in the proposed scanning, collaborating with creativity 

and new ideas to the group. 

RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade descrever uma atividade 

desenvolvida com os alunos do sexto ano do ensino fundamental, 

que participam de um projeto de aceleração em uma escola 

pública do município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde 

a distorção idade/série é destaque no processo ensino-

aprendizagem. Buscando realizar atividades que contribuíssem 

com a valorização da autonomia e autoestima do aluno, utilizamos 

como estratégia na disciplina de Inglês, a expressão corporal e 

oral (dramatização) no desenvolvimento das atividades e, com 

recursos de edição de imagens, capturamos informações para 

serem aprimoradas com as ferramentas do OpenShot.  Destacamos 

neste relato, o envolvimento produtivo dos alunos, buscando 

documentar seus conhecimentos e descobertas na proposta de 

digitalização, colaborando com criatividade e novas ideias para 

com o grupo. 

Categories and Subject Descriptors 

Human-computer interaction 

User-interface design, models, user-centered design, user 

experience (UX),  implementation, usability, multi-device 

environments , HCI applications in different fields, HCI and 

learning and cognition, HCI for people with special needs, HCI in 

virtual environments, HCI and the senses, Interacting with audio 

and haptics devices, I/O devices (displays, tablets, cell phones), 

HCI experiences, HCI and the brain. 

Keywords 

Produção de vídeo, Metodologia educacional, Inclusão Digital. 

1. RESUMO ESTENDIDO 
O respectivo trabalho foi desenvolvido pela primeira autora no 

ano de 2014 em uma escola da rede pública do município de São 

Leopoldo, com alunos do sexto (6º) ano do Ensino Fundamental. 

A atividade foi realizada na disciplina de Língua Inglesa (LEM), 

no Espaço Virtual e Ambiente Multimídia (EVAM) da escola.  

Trata-se de uma proposta para o desenvolvimento da 

aprendizagem em uma turma de Aceleração. Este modelo de 

turma teve origem a partir de um projeto idealizado pela escola, 

que juntamente com professores, funcionários, pais e/ou  

responsáveis, colaboraram para que fosse enaltecida a autoestima 

dos alunos, incentivando-os a participar das atividades escolares. 

Em uma turma de Aceleração, a escola, como um todo, busca 

atender às necessidades de aprendizagem dos alunos com 

distorção idade/série. Estudantes que apresentam necessidades 

específicas são estimulados ao desenvolvimento da autoestima, do 

trabalho em grupo, da importância pela busca ao conhecimento e 

do aproveitamento do tempo escolar de forma efetiva, dinâmica e 

produtiva. 

Neste contexto, as disciplinas curriculares possuem a 

obrigatoriedade de propor uma atividade e encerrá-la 

considerando o tempo necessário para concluí-la e avaliá-la com 

os alunos, fazendo com que estes percebam que produziram 

conhecimento.  

A avaliação das competências a serem desenvolvidas neste 

modelo de turma, deve se dar durante o desenvolvimento das 

atividades, visualizando as dificuldades encontradas e 

relacionando os pontos positivos das fases do processo, atingindo 

os objetivos individualmente ou em grupo. Sendo a avaliação 

dinâmica e interativa buscando o potencial de aprendizagem, 

incorporando os princípios Vygotskianos do desenvolvimento e 

da aprendizagem, além do ensino recíproco de diálogo entre 

professor e alunos. 

A partir das características específicas das turmas de Aceleração, 

entende-se que a aplicação do “conteúdo” parte do interesse dos 

alunos, mas colocando as possibilidades de aprendizagem 

incluídas nas propostas de trabalhos em conjunto com cada grupo. 

Assim, também é desenvolvido o crescimento intelectual e de 

atitudes, além de contribuir para as percepções da realidade da 

comunidade a que pertencem. 

No EVAM, o sistema operacional utilizado é o Linux 

Educacional, com o qual entendemos ser possível colocar em 

prática, com o auxílio das tecnologias digitais, os trabalhos 

planejados. 

Na disciplina de LEM-Inglês, acreditamos que antes de iniciar o 

trabalho no EVAM é preciso realizar um esboço da atividade 

(organização), para que os alunos tenham uma ideia geral do que 

realizarão com o auxílio das tecnologias. 

A seguir, trataremos da atividade desenvolvida, relatando e 

analisando os resultados obtidos. Partimos do interesse da turma, 

aproveitando o momento em que todos mostraram-se motivados 

com a ideia de uma dramatização, pois um dos alunos havia 
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trazido uma câmera fotográfica/filmadora para a escola. A 

atividade proposta era praticar pequenas falas em inglês, o que é 

muito difícil para alguns, revisando os conhecimentos de 

“Greetings and Family”. Com a ideia aceita, tivemos outros 

alunos interessados em realizar a filmagem, propondo a utilização 

de seus celulares pessoais. Dada a descontração do momento, o 

clima era de “brincadeira”.  

 

Figura 1.  Alunos atuando para a filmagem 
 

Após a filmagem de cada encenação, visualizávamos a mesma, e 

escolhíamos o melhor enquadramento. Quanto aos atores, três 

tentativas foram suficientes para que se descontraíssem e 

encorajadamente representassem perfeitamente o papel escolhido. 

Foram além da pequena brincadeira, estavam confiantes, 

deslumbrados e sua autoestima muito valorizada pela participação 

no trabalho em sala de aula. 

Concluída a filmagem, propomos uma atividade de digitalização 

das cenas (filme), no EVAM, onde os alunos escreveriam as falas 

em inglês e em português, em duas versões diferentes: a versão 

original em inglês, com legenda em português e uma versão com 

legenda em inglês.  

A proposta foi que cada aluno inserisse as falas escritas (legendas) 

nos vídeos desenvolvidos em sala de aula. Como suporte 

pedagógico para a realização da edição, utilizamos o OpenShot 

(Linux). Neste, foi adicionado o vídeo do trabalho da turma, e em 

seguida inserido o texto adequado e as falas dos personagens. 

Foram utilizados efeitos de edição de vídeo e imagem, trocando a 

cor do plano de fundo das telas, definindo velocidade da 

visibilidade, modificando a fonte, estilo e tamanho e colocando 

um fundo musical. 

 

Figura 2.  Tela de edição do vídeo 
 

Quanto a metodologia utilizada nessa etapa do trabalho, 

organizamos o projeto de forma que todos os alunos tivessem a 

oportunidade de realizar a mesma atividade, facilitando, desta 

forma, a aprendizagem do uso do recurso de edição de vídeos, 

pois um auxiliaria o outro em seu processo de criação e 

colaboração com aqueles que atuaram na dramatização. 

 

Figura 3. Alunos trabalhando no EVAM 

 

O principal objetivo do projeto foi possibilitar a inclusão digital 

dos alunos da turma de Aceleração. No processo de 

aprendizagem, a edição de um vídeo auxiliou na apropriação, 

autonomia e autoria dos alunos, pois desenvolveu a melhoria da 

autoestima e do autoconhecimento. O aluno, ao desenvolver uma 

criação virtual, teve a chance de ampliar seus conhecimentos e 

perder seus “medos”. Ele é o autor e sua obra terá significado, 

pois ele compreenderá o que é apropriação. Criou-se, assim, a 

chance do aluno mostrar suas descobertas e também abriu-se a 

oportunidade para a imaginação propor outros projetos que 

julgasse capaz de realizar ou simplesmente mais um desafio a 

alcançar. 

O trabalho ainda está sendo aplicado e desenvolvido pelos alunos 

no EVAM. Com o passar do tempo a turma percebe que está cada 

vez mais familiarizada com as ferramentas do trabalho. No início 

das atividades, muitos alunos ficavam um tanto desanimados, até 

visualizarem um progresso em sua edição. Um trabalho que partiu 

de uma ideia dos alunos, deixa evidente o desejo de que gostariam 
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de ter mais oportunidades como esta para demonstrar seus 

potenciais. 
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ABSTRACT 
The objective of this work is to show how the application of 

digital games in the school environment can assist in teaching to 

the discipline of mathematics. Therefore we develop a game that 

covers the four basic mathematical operations providing the 

student and teacher both a new way of learning as a new learning 

experience. The game is applied to students of the Municipal 

School (EMEF) Edgar Simões, in the city of Carapicuíba, São 

Paulo, Brazil. The game is developed in Adobe Flash and can be 

run on any computer that has a web browser with the Adobe 

plugin. 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho é mostrar como a aplicação de jogos 

digitais no ambiente escolar podem auxiliar no ensino para a 

disciplina de matemática. Para tanto é desenvolvido um jogo que 

abrange as quatro operações matemáticas básicas fornecendo ao 

aluno e professor tanto uma nova forma de aprendizado quanto 

uma nova experiência de ensino. O jogo é aplicado em alunos da 

Escola Municipal (EMEF) Edgar Simões, na cidade de 

Carapicuíba, São Paulo, Brasil. O jogo está desenvolvido no 

Adobe Flash e pode ser executado em qualquer computador que 

possua um navegador web com o plugin da Adobe. 

Palavras chaves 

Jogos digitais, escola, matemática, aprendizado. 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente a informação e a tecnologia ocupam papel 

fundamental no cotidiano das pessoas através do uso de aparelhos 

celulares, notebooks e tablets. Além disso, o acesso a esta 

tecnologia é comum entre jovens, adolescente e crianças com os 

aplicativos de jogos existentes nestes aparelhos [1]. Desta forma, 

aproveitar o momento da diversão, através dos jogos para 

introduzir um conteúdo educacional permitirá motivar as crianças 

a continuar aprendendo mesmo nas horas de lazer. Esta afirmativa 

parte da definição de [2] que diz que o papel do jogo na 

matemática é destacado, por ser uma forma de tornar o 

aprendizado mais prazeroso e mais próximo das crianças. 

Portanto, aproveitar o interesse das crianças com relação aos 

jogos, e canalizar esse interesse para os estudos pode ser um 

grande instrumento para uma melhora significativa nos estudos 

[3]. 

Baseado nestas premissas, este projeto visa mostrar a relevância 

da utilização de jogos digitais na disciplina de matemática tanto 

para auxiliar quanto se tornar um facilitador na aprendizagem das 

crianças. Estes jogos apresentam de forma divertida as quatro 

operações matemáticas (subtração, multiplicação, divisão, adição). 

Mesmo sendo uma matéria essencial que habita o dia a dia nas 

mais diversas atividades, a matemática foi e continua sendo uma 

das matérias com maior dificuldade de aprendizagem nas escolas 

de ensino fundamental [4]. Assim, no intuito de fornecer um meio 

de ajudar o ensino e aprendizado dessa matéria hoje existe a 

possibilidade de aplicar o uso de jogos, conforme [4], a mesma 

operação que não consegue ser resolvida em sala de aula, é 

resolvida sem maiores dificuldades quando apresentada em um 

jogo. 

Somando o uso de jogos matemáticos com o meio digital podem-

se desenvolver atividades para serem jogadas no computador 

fornecendo aos alunos uma versão mais dinâmica do que é 

ensinado no livro. E no caso da EMEF Edgar Simões, onde são 

ministradas aulas no laboratório de informática, alunos e 

professores possuem o suporte necessário para abordarem uma 

nova forma de aprendizado. 

Assim, esse projeto é desenvolvido com crianças das turmas de 4ª 

e 5ª séries da EMEF Vereador Edgar Simões no município de 

Carapicuíba, no estado de São Paulo, Brasil. Em seguida, após 

sua implantação, é feita uma comparação do antes e depois, com a 

intenção de coletar dados que mostrem como um jogo educativo 

pode ajudar as crianças e “os fazer mergulhar em um ambiente 

que os faça pensar de forma divertida e prazerosa” [2 p.17], além 

de facilitar a compreensão da matemática e fazer com que a 

matemática torne-se agora motivo de diversão. 

2. OBJETIVOS 
O objetivo desse trabalho é construir um aplicativo em formato de 

jogo digital (game) que apresente às crianças da EMEF Edgar 

Simões, de forma lúdica e interativa, a realização prática dos 

exercícios complementares do conteúdo da disciplina de 

Matemática. Isso visa aproveitar a imersão que essas crianças 

apresentam quando estão utilizando algum tipo de jogo eletrônico  

de modo a transformar essa experiência em aprendizado [5]. 

3. METODOLOGIA 
O desenvolvimento do projeto apresenta-se em quatro blocos. E 

são detalhados a seguir: 
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(1°) POPULAÇAO E AMOSTRA: A amostra baseia-se em alunos 

do ensino fundamental da EMEF Vereador Edgar Simões de 4ª e 

5ª séries com idades variadas entre 9 e 11 anos. 

(2°) COLETA DE DADOS: É realizada através de conversas com 

professores do ensino fundamental para identificar quais são as 

necessidades de seus alunos na disciplina de matemática e através 

da aplicação de um questionário para os alunos. 

(3°) ANÁLISE DOS DADOS: A análise dos dados é feita através 

do uso de dois questionários que são entregues aos alunos antes e 

após a utilização do jogo educativo. Estes questionários têm 

perguntas referentes ao conteúdo lecionado pelo professor de 

acordo com o material de ensino utilizado nas aulas e os mesmos 

são utilizados na criação dos jogos. Assim, é aplicado o primeiro 

questionário que visa obter o desempenho do aluno que utiliza 

apenas o material didático, em seguida o jogo é introduzido para 

auxiliar os exercícios do livro, após todos os tópicos do primeiro 

questionário terem sido lecionados novamente com o auxilio dos 

jogos educativos, um novo questionário é aplicado.  

 (4°) COMPARAÇÃO DOS DADOS: Através da comparação dos 

dados do primeiro e segundo questionário quantifica-se se houve 

aumento ou constância no aproveitamento dos alunos, já que não 

é considerado que os alunos podem “desaprender” ou esquecer o 

conteúdo aprendido em sala. Deste modo é possível mensurar a 

importância e a aplicabilidade dessa forma de ensino através do 

uso de uma escala de aproveitamento dos alunos. A escala é 

construída respeitando os seguintes itens: Muito Satisfatório: 40% 

de aumento no aproveitamento; Satisfatório: 10% de aumento no 

aproveitamento; e  Neutro: 0% de variação no aproveitamento. 

4. CONCEITO DO JOGO 
O jogo está classificado no gênero Educacional - Jogos 

matemáticos e a sua classificação etária e público alvo são 

crianças entre nove e onze anos. Constitui de jogos baseados em 

atividades do livro “Ler e Escrever - Livro de Atividades” 

utilizadas pelos professores da EMEF Edgar Simões. Durante as 

aulas regulares os professores observam os alunos com 

dificuldade e os convidam para essas aulas de reforço. São cinco 

atividades matemáticas do livro que são transformados em jogos 

com a intenção de facilitar a aplicação dessas atividades. 

5. HISTÓRIA E NARRATIVA DO JOGO  
O jogo se passa numa sala de aula virtual, onde é apresentado ao 

aluno uma tela inicial que lembra uma carteira escolar. Sobre essa 

carteira são mostrados dois personagens, uma menina e um 

menino. Do lado direito objetos de meninas logo abaixo da 

personagem menina, e do lado esquerdo, objetos de meninos logo 

abaixo do personagem menino. A proposta é que ocorra uma 

identificação da criança quanto ao sexo e ela se sinta a vontade 

para se identificar e utilizar um dos dois personagens. Após a 

criança escolher seu personagem ela é transportada para outra tela 

onde escolhe qual exercício pretende executar, assim, é 

apresentada a ela cinco opções de jogos cada um com seu nível de 

dificuldade e com exercícios completamente distintos.  Por fim, 

ao clicar no jogo escolhido a criança acessa o jogo em si, que é 

apresentado em um ambiente colorido e de fácil compreensão. 

6. GAME DESIGN  
O visual do jogo remete a uma sala de aula e a interação dos 

personagens com o jogador é feita através das frases de incentivo 

ao final de cada fase. A missão do jogador é concluir o jogo, 

acertando todas as questões que lhe forem propostas. O principal 

objetivo do jogo é fazer com que os alunos exercitem o 

aprendizado obtido em sala de aula com os exercícios que 

contemplem as quatro operações básicas da matemática (adição, 

subtração, divisão e multiplicação – conhecidos como Fase 

Brinquedos, Fase Somar, Fase “Mais ou Menos” e Fase Moedas). 

6.1 Mecânica do Jogo 
Nesse jogo as regras explícitas são bem simples, o jogador precisa 

completar as lacunas em branco com a resposta corretas para que 

ele vença a fase e receba do personagem do jogo a liberação da 

próxima fase. Isso é mostrado através da frase “MUITO BEM!”. 

Em seguida é destravada a seta verde com a opção de voltar ao 

menu inicial de jogos para que o jogador possa escolher um outro 

jogo. As regras implícitas são as regras matemáticas, ou seja, o 

jogador precisara utilizar as quatro operações matemáticas nos 

jogos. São ativados todas as vezes que o jogador conseguir 

completar a fase do jogo. Desta forma, assim que a lógica do jogo 

validar que todas as respostas dadas pelo jogador estão corretas o 

jogo ativa um dos personagens, o menino ou a menina, para que 

eles surjam na tela indicando ao jogador que ele concluiu com 

sucesso essa fase e completou o exercício com todas as respostas 

corretas. 

6.2 Projeto de Fases 

6.2.1 Fase Brinquedos 
Nesta fase o jogador tem como objetivo criar combinações com as 

quantidades de notas necessárias para chegar até o valor do 

brinquedo correspondente. A tela responsável por isso possui três 

elementos: uma boneca, um carro e um trem em uma coluna. Na 

linha superior possuem os elementos correspondentes a cédulas de 

um, cinco e dez reais. Na frente de cada brinquedo são exibidos 

três campos de texto referente a cada cédula. Para capturar a ação 

do jogador esta tela possui nove campos de texto que receberão o 

valor digitado. Para concluir a fase é necessário que a soma dos 

valores digitados em cada campo de texto, multiplicado pelo valor 

da cédula, seja correspondente ao valor do brinquedo. A seguir, 

na Figura 1, é mostrado a tela da Fase Brinquedos. 

 

Figura 1. Fase Brinquedos 

6.2.2 Fase Somar 
Nesta fase o jogador tem como objetivo somar ao numero já 

existente na tela um valor que a soma dos dois seja igual ao 

numero do primeiro quadro. Esta tela possui quatro contas, sendo 

que a primeira é apresentada como um exemplo já resolvido, 

portanto cabe ao jogador seguir o exemplo e completar 

corretamente os exercícios posteriores. Para capturar a ação do 
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jogador esta tela possui seis campos de texto que recebera o valor 

digitado. Para concluir a fase é necessário que a soma dos valores 

digitados em cada campo de texto, somado com o valor anterior a 

ele tenha como resultado o valor do primeiro campo que já está 

definido. A seguir, na Figura 2, têm-se a tela da fase Somar. 

 

Figura 2. Fase Somar 

6.2.3 Fase “Mais ou Menos” 

Nesta fase o jogador tem como objetivo utilizar os números do 

primeiro campo de cada exercício e somar quando o exercício for 

de adição, subtrair quando for de subtração, de modo a preencher 

o campo em branco com o resultado correto. A tela possui oito 

contas sendo cinco de adição e três de subtração. Estas contas são 

mostradas ao jogador em forma de lista, com um campo operação, 

que mostra a operação a ser executada e outro campo de 

resultado, onde o jogador deve digitar o resultado da operação. 

Para capturar a ação do jogador esta tela possui oito campos de 

texto que recebe o valor digitado. E para concluir a fase é 

necessário que o valor digitado em cada campo de texto, seja igual 

a soma ou a subtração dos números mostrados no primeiro campo 

do exercício. A seguir, na Figura 3, têm-se a tela da fase Mais ou 

Menos. 

 

Figura 3. Fase Mais ou Menos 

6.2.4 Fase Moedas 

Nesta fase o jogador tem como objetivo indicar quantas moedas e 

de quais valores são necessárias para indicar corretamente os 

gastos de cada pessoa citada, na compra das guloseimas. A tela 

possui quatro nomes de pessoas “consumidores”, quatro valores 

de moedas, quatro valores de gastos e quatro campos para cada 

gasto. Para capturar a ação do jogador esta tela possui dezesseis 

campos de texto que recebera o valor digitado. E para concluir a 

fase é necessário que a soma dos valores das moedas digitadas em 

cada campo de texto, somados os quatro campos, seja igual ao 

valor descrito na coluna “gastos”. Não é necessário preencher 

todos os campos desde que o resultado final seja atingido. Caso o 

valor do gasto for igual a R$ 0,50 o jogador pode selecionar 

apenas uma moeda de R$ 0,50. A seguir, na Figura 4, têm-se a 

tela da fase Moedas. 

 

Figura 4. Fase Moedas 

6.2.5 Fase “Maior ou Menor” 

Nesta fase o jogador tem como objetivo identificar qual das somas 

é maior ou menor, e responder corretamente no campo indicado se 

a soma da primeira conta é maior que a soma da segunda conta ou 

é menor que a soma da segunda conta. A tela possui três colunas, 

a primeira coluna traz quatro campos com somas diversas, a 

segunda coluna é onde o jogador ira indica se a soma da primeira 

coluna é maior ou menor que a soma da segunda coluna, a terceira 

coluna traz mais quatro campos com somas diversas, que serão 

comparados com as somas da primeira coluna. Para capturar a 

ação do jogador esta tela possui quatro campos de texto “maior 

que”, e quatro campos de texto “menor que”. E para concluir a 

fase é necessário que seja indicado corretamente se a soma do 

primeiro campo é maior ou menor que a soma do segundo campo. 

A seguir, na Figura 8, têm-se a tela da fase Maior ou Menor. 

 

Figura 5. Fase Maior ou Menor 

7. PROJETO DE INTERFACE 
Baseado nos elementos de sala de aula o jogo apresenta uma 

interface minimalista, possuindo apenas os elementos necessários 

na tela, para não causar nenhum tipo de distração ao jogador. 
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7.1 Fluxo de Telas  
A primeira tela possui duas opções de escolha em relação ao 

idioma do jogo e, em seguida, uma tela indicando a escolha de 

uma menina ou de um menino. Após essa primeira escolha 

aparecerá um menu de jogos com cinco jogos para serem 

escolhidos pelo jogador. Ao concluir a fase aparecerá na tela uma 

opção de voltar a tela do menu de jogos. A seguir é mostrado na 

figura 6 fluxograma do jogo. 

 

Figura 6. Fluxograma do jogo 

8. ARTE 
O jogo tem dois personagens, que são irmãos, desenhados no 

estilo de cartoon, ou seja, possuem um traçado parecido com os 

traçados utilizados em desenhos animados. O objetivo é deixá-los 

com uma interface mais amigável e apelativa ao publico infantil, 

Estes personagens são mostrados na Figura 7. 

 

Figura 7. Personagens 

A arte do jogo é baseada em elementos encontrados dentro de 

uma sala de aula. Na Figura 8 é mostrada a tela inicial do jogo, 

sendo que a esquerda é a definição de tela para os meninos e a 

direita para as meninas. Ambas possuem os mesmos elementos, 

porém, estilizados de forma diferente e com cores diferentes. 

 

Figura 8. Personagens 

8.1 Animação e Interface 
O jogo possui animações de transições de telas, quando uma nova 

tela é exibida ao jogador é exibido uma animação na troca de 

telas. Entre a tela de menu de jogos e a tela do jogo, quando jogo 

é escolhido apenas o plano de fundo mantem-se na tela, e os 

elementos do jogo deslizam ao centro da tela. A interface final do 

menu do jogo  é mostrada na Figura 9. 

 

Figura 9. Interface do menu do jogo 

9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

9.1 Engenharia de Software 
Para desenvolver o jogo são utilizados conceitos da metodologia 

Scrum. Assim o projeto está divido em sprints sendo o primeiro 

focado no protótipo do jogo. Após é construído o product 

backlog, que tem como objetivo dividir em tarefas as próximas 

atividades do desenvolvimento. Ao final de cada ciclo de 

desenvolvimento o jogo é validado, testado e o desenvolvimento 

prossegue para a próxima atividade. Ao final, todas as atividades 

concluídas caracterizam um sprint. Ao termino do Sprint, é 

analisado se mais alguma funcionalidade precisa ser adicionada 

ou alguma parte corrigida e um novo sprint é iniciado. 

9.2 Programação  
A linguagem de programação ActionScript é justificada por ser a 

linguagem dos ambientes de execução Adobe Flash Player, e por 

permitir interatividade, manipulação de dados, nos aplicativos em 

Flash, além de gerar arquivos no formato SWF. O ActionScript 

3.0 inclui a linguagem central do ActionScript e a API 

(Application Programming Interface) da Plataforma Adobe Flash. 

A biblioteca em um documento Flash Professional armazena tanto 

recursos de mídia criados no ambiente de autoria do Flash 

Professional quanto aqueles importados para serem usados no 

documento. 

10. APLICAÇÃO DO JOGO 
 Este capítulo trata da aplicação prática do jogo na EMEF Edgar 

Simões, a preparação do ambiente para aplicação das pesquisas, 

escolha dos alunos, metodologia de aplicação e análise dos 

resultados encontrados. Para executar a pesquisa e aplicação do 

jogo, dois alunos da FATEC Carapicuíba que participam deste 

projeto para aplicação de jogos na EMEF Vereador Edgar Simões, 

atuaram como pesquisadores indo à escola para coletar e analisar 

os dados através de provas e da utilização do jogo. 

10.1 Preparação e Escolha dos Alunos 
A princípio o pesquisador 1 agendou, por telefone com a diretora 

da escola, um dia para ser aplicado o pré-teste, ou seja, avaliar se 

o teste estava compatível com o nível de escolaridade dos alunos 

escolhidos. O ambiente escolhido para aplicação do pré-teste foi 

uma sala de aula convencional. O mesmo procedimento foi feito 

na aplicação do teste. Posteriormente a aplicação do jogo e do 

pós-teste foi agendada pelos pesquisadores com a diretora da 

escola. Neste dia os pesquisadores chegaram à escola com meia 

hora de antecedência do horário agendado para efetuarem as 

instalações necessárias na sala de informática da escola e em 

seguida a aplicação do jogo e pós-teste neste local. 

O pesquisador 1 solicitou a coordenadora da escola que seleciona-

se dez alunos da 4ª série do ensino fundamental para aplicação do 

pré-teste. O pesquisador 1 aguardou na sala de aula onde seria 
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aplicada a avaliação, enquanto a coordenadora selecionava os 

alunos (sem qualquer influência do pesquisador 1); foi notado nos 

resultados que a coordenadora escolheu os melhores alunos da 

sala. O mesmo método foi aplicado na realização do teste apenas 

com a diferença que desta vez foi pedido à coordenadora que 

escolhesse aleatoriamente os alunos para que existissem 

resultados sem nenhum tipo de distorção ou tendência. 

10.2 Metodologia da aplicação  
A metodologia utilizada foi a aplicação de uma pesquisa (pré-teste 

e teste), em seguida a aplicação do jogo  e por fim foi feita uma 

nova pesquisa (pós-teste) para comparar os resultados e 

comprovar se houve melhora no desempenho dos alunos. 

10.2.1 Aplicação da pesquisa pré-jogo 
Foi realizado o pré-teste através da aplicação de uma avaliação, 

para verificar a compatibilidade do teste com o nível de 

escolaridade dos alunos. Esta avaliação foi corrigida da seguinte 

forma, a avaliação possui 10 perguntas, cada pergunta vale de um 

a dez, perguntas com alternativas, o valor da pergunta é dividido 

por cada alternativa. Após a confirmação de que o teste estava 

adequado, foi realizado outro teste utilizando a mesma avaliação 

para verificar o nível de conhecimento dos alunos na disciplina de 

matemática. Esses dados foram utilizados para comparação com 

os resultados do pós-teste que foi aplicado após o jogo (Tabela 1). 

Tabela 1. Resultados do Teste. 

10.2.2 Aplicação do jogo 
O jogo foi apresentado aos alunos e todos os dez alunos fizeram 

as cinco atividades do jogo enquanto os pesquisadores anotavam 

suas dificuldades e seus resultados, como mostrado na Tabela 2. 

Tabela 2. Resultados da aplicação do jogo. 

Legenda Tabela2: APP (Aproveitamento por pergunta); A 

(Acertos); % (Aproveitamento dos alunos); EX1 (Exercício 1 do 

jogo); MA (Média de Acertos). Observação: Na tabela 2 é 

considerado 0 (zero) como erro e 1 (um) como acerto dos 

exercícios do jogo utilizado pelos 10 alunos. 

10.2.3 Reaplicação da pesquisa 
No pós-teste foi aplicada a mesma avaliação do primeiro teste 

para comparação dos resultados após os alunos terem utilizado o 

jogo, os dados do pós-teste são apresentados na tabela 3. 

Tabela 3. Resultados do Pós-teste. 

10.3 Resultados Pré-Teste 
O pré-teste foi considerado satisfatório, pois não houve 

necessidade de alterar a avaliação (as perguntas estavam claras e 

sem ambiguidade). Baseado nos resultados encontrados no pré-

teste concluiu-se que a avaliação estava compatível com o nível 

de escolaridade dos alunos. 

10.4 Execução  
Os dois pesquisadores ficaram cada um em um computador 

explicando e aplicando o jogo individualmente para os alunos, 

enquanto deixavam o resto dos alunos jogando para que eles se 

familiarizassem na hora da aplicação.  

Com relação aos jogos os pesquisadores notaram que os alunos 

aprenderam com facilidade a responder o jogo “Brinquedos” e o 

jogo “Moedas”, apenas se confundindo poucas vezes no 

preenchimento do quadro com o valor da nota ou moeda. Em 

relação ao jogo “Maior ou menor”, em que os alunos tiveram 

média de acertos de 5,3 e o jogo “Somar” que tiveram média 5, os 

alunos apresentaram um pouco mais de dificuldade na hora de 

entender o que deveria ser feito, mas não tanta dificuldade na 

execução. O jogo mais ou menos foi compreendido rapidamente 

pela maioria, mas a execução do jogo foi lenta por ter operações 

com grandes números, mas os alunos foram relativamente bem. 

Nesse jogo também, os pesquisadores notaram que nenhum dos 

alunos acertou as operações em que o resultado era negativo, os 

alunos foram consultados e disseram que ainda não tiveram esse 

tópico na escola. 

11. Resultados encontrados 

11.1 Fase I 
Na fase I, ou pré-teste, foram encontrados resultados acima da 

expectativa (figura 10). Porém este fato é explicado pelo motivo 

de a professora ter escolhido os melhores alunos de algumas salas 

da 4ª série para realizar o pré-teste. 

 

Figura 10. Gráfico Pré-teste 

11.2 Fase II  
Na fase II, ou teste para ter uma amostra do conhecimento dos 

alunos da 4ª serie, os resultados foram mais equilibrados 

comparados com a fase I. Neste teste foi solicitado a professora 

que escolhesse os alunos aleatoriamente, desta forma não sendo 

tendenciosa. Assim foi considerado que o teste, resultados 

exibidos na figura 11 se aproxima mais da realidade do público 

alvo do jogo. 

 

Figura 11. Gráfico para primeira medição 

Pós-teste           

Perguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Certas 7,00 7,00 5,00 7,00 9,00 6,75 7,80 6,20 6,50 7,25 69,50 

Erradas 3,00 3,00 5,00 3,00 1,00 3,25 2,20 3,80 3,50 2,75 30,50 
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11.3 Fase III  
A fase III, a aplicação do jogo, mostra o desempenho dos alunos 

em cada jogo (figura 12). Esses resultados foram analisados e 

relacionados com os resultados do teste e do pós-teste. 

 

Figura 12. Gráfico do desempenho nos jogos 

11.4 Fase IV  
Na fase IV ou pós-teste, pode se observar que houve aumento no 

desempenho dos alunos em relação ao teste ou fase II, após a 

aplicação do jogo (figura 13). 

 

Figura 13. Gráfico para segunda medição 

11.5 Análises dos resultados  
Para a análise dos dados foi utilizado como técnica uma análise 

comparativa do pré-teste e do pós-teste realizando-se uma 

comparação do aproveitamento dos alunos na realização dos 

exercícios. Desta forma, o resultado obtido foi a melhora de 

aproximadamente 22% no desempenho dos alunos no pós-teste 

em relação aos resultados do teste.  No gráfico da fase IV, pode-se 

relacionar as perguntas do pós-teste com os resultados da 

aplicação do jogo. As perguntas 1, 2 e 4 tem relação com o jogo 

“brinquedos” e o jogo “moedas”, esses foram os jogos que os 

alunos tiveram melhor desempenho, e os que eles tiveram uma 

melhora de 16 acertos nas três perguntas no primeiro teste para 21 

acertos no pós-teste. As perguntas 5, 6, 7 e 10 tem relação com os 

jogos “somar” e “mais e menos”, os alunos tiveram uma melhora 

de 25,6 acertos no teste para 31,3 acertos no pós-teste. A pergunta 

8 é relacionada com o jogo “maior ou menor”, os alunos tiveram 

uma melhora de 5,6 acertos no teste para 6,2 acertos no pós teste.  

Nas questões 3 e 9, que não tem relação direta com os jogos, os 

alunos tiveram aumento no desempenho de 4 acertos no teste para 

5 acertos no pós-teste na questão 3, e tiveram aumento de 6 

acertos no teste para 6,5 acertos no pós-teste na pergunta 9. 

12. CONCLUSÃO 
Através do desenvolvimento do jogo, durante seus testes e 

aplicação perceberam-se elementos que ajudam o jogador na 

fixação dos conteúdos apresentados: novos exercícios: sempre que 

o jogo é executado as variáveis das questões são alteradas gerando 

uma maior quantidade de exercícios distintos para o jogador 

resolver; Fator lúdico: o exercício apresentado como jogo ajuda a 

quebrar o paradigma em relação à dificuldade de aprender 

matemática, associando exercícios com tarefas cotidianas de uma 

forma mais apelativa e interativa; e Resposta imediata: ao término 

dos exercícios o jogo indica se todas as respostas estão corretas, 

proporcionando uma maior agilidade na correção do que na forma 

convencional aonde é necessário uma correção individual ou 

aguardar que todos os alunos terminem para começar uma 

correção para o grupo de alunos. Analisando a comparação entre 

as provas, sendo uma antes e outra após o uso do jogo, conforme 

tabela 4 e figura 14, foi possível comprovar o aumento no 

desempenho dos alunos de 22% de melhoria nas notas. 

 

Figura 14. Gráfico de análise de testes 

13. TRABALHOS FUTUROS 
Diante da reação dos alunos e professores durante o uso do jogo 

percebem-se mais possibilidades de desenvolvimento, que podem 

fazer o jogo atingir bem mais jogadores e proporcionar um auxilio 

ainda maior no aprendizado. Aplicação do jogo para mais 

disciplinas, como por exemplo, Biologia, Geografia, História, 

Física, Língua Portuguesa, novas faixas etárias e níveis de 

dificuldades maiores, utilização de outros idiomas além de 

português e inglês, adequar o jogo de acordo com a região 

utilizando exemplos comuns ao local de execução do jogo, 

facilitando a assimilação da matéria. 
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ABSTRACT 
This paper presents an investigation on the application of 

pedagogical architecture Debate Theses. We identified the 

pedagogical mediations that can be performed during application 

of Debate Theses to support the construction of knowledge of the 

participants. The interactions in this pedagogical architecture are 

made through written texts. Aiming to help achieve the identified 

pedagogical mediations, we present a Multi-Agent System ALPS. 

The ALPS consists of research tools in the context of Natural 

Language Processing and Information Retrieval. 

RESUMO 
Este artigo apresenta uma investigação realizada sobre a aplicação 

da arquitetura pedagógica Debate de Teses. Identificou-se as 

mediações pedagógicas que podem ser praticadas durante a 

aplicação do Debate de Teses para apoiar na construção do 

conhecimento dos participantes. As interações nessa arquitetura 

pedagógica são feitas através da autoria de textos. Tendo como 

objetivo auxiliar a aplicação das mediações pedagógicas 

identificadas, apresenta-se o Sistema Multiagente ALPES. O 

ALPES é composto por ferramentas de pesquisa no contexto do 

Processamento da Linguagem Natural e Recuperação de 

Informação. 

Categories and Subject Descriptors 

H.3.3 [Information Search and Retrieval]: Relevance Feedback, 

Information filtering, Search process. 

General Terms 

Information retrieval, Artificial intelligence, Natural language 

processing, information extraction, Interactive learning 

environments. 

Keywords 

Suporte computacional, Mediação Pedagógica, Recuperação de 

informação, Sistema Multiagente. 

1. INTRODUÇÃO 
Com o advento da Web 2.0, o papel do usuário como mero 

consumidor de conteúdo foi modificado também para produtor de 

conteúdo. Neste novo modelo, os grandes portais de conteúdos 

que serviam de consulta e não possibilitavam a interação dos 

usuários com seus conteúdos, se modificam, aumentando assim o 

poder de interação e criação de conteúdos por todos os usuários 

da Internet. 

Seguindo essa evolução, a educação à distância também se 

remodelou e incluiu em seu arcabouço novas ferramentas de 

interação, melhorando os Ambientes Virtuais de Ensino e 

Aprendizagem (AVEA). Dentro desse contexto, os AVEA passar 

a dar maior importância ao uso de ferramentas que promovam a 

interação entre seus participantes e os levem a produção de seu 

próprio conhecimento. 

Dessa forma, surgiram oportunidades para a criação de 

ferramentas de suporte à modelos pedagógicos interacionistas, que 

privilegiam a participação intensa dos estudantes e docentes na 

produção do conhecimento.  

Neste sentido, várias ferramentas foram colocadas à disposição 

dos usuários da internet, como por exemplo a Wikipédia1 que é 

um grande repositório de conhecimento online, onde qualquer 

usuário pode contribuir com a construção das definições nela 

contidas, inserindo ou modificando os termos. Podemos destacar 

também a criação de blogs. Com a web 2.0, qualquer usuário pode 

criar seu próprio espaço de autoria, escrever seus conhecimentos 

sobre qualquer assunto e publicá-lo. Nesta ferramenta não é 

necessária a validação do que foi escrito ou a autorização para 

publicação. Contudo, a criação de conteúdo de forma 

indiscriminada e sem objetivos concretos de aprendizagem é 

apenas o registro do pensamentos e desejos de seu autor. 

Nesse novo cenário os Computer Supported Collaborative 

Learning (CSCL) se tornam populares e passam a fazer parte dos 

modelos de educação à distância. Nos CSCL, ferramentas de 

autoria como blogs, wikis, fóruns, tornam-se integrantes desta 

nova fase da educação à distância.  

Diante disso, [9] propõe as Arquiteturas Pedagógicas, que são 

definidas como suportes estruturantes para a aprendizagem, que 

utilizam o meio computacional para sua utilização e aplicação, e 

tem como objetivo principal a construção do conhecimento do 

sujeito.  

                                                                 

1 Link para acesso: http://pt.wikipedia.org/ 
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Um complemento do trabalho apresentado em [9] é encontrado 

em [10], onde é proposta um modelo de arquitetura pedagógica 

que visa a construção colaborativa de conceituações. Uma 

evolução do trabalho de [10] é exibido em [3], onde mostra-se um 

sistema web desenvolvido de acordo com as suas fundamentações 

teóricas, denominado Debate de Teses. A arquitetura pedagógica 

Debate de Teses, visa a construção do conhecimento de seus 

participantes, através das interações que acontecem em sua 

aplicação.  

Diante disso, esse artigo apresenta uma investigação teórica sobre 

a arquitetura pedagógica Debate de Teses, onde foram 

identificadas mediações pedagógicas que podem ser utilizadas 

junto a sua aplicação. A partir desse levantamento, propõe-se a 

construção de um sistema multiagente que fornecerá suporte 

computacional ao professor na implementação dessas mediações. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
De acordo com a epistemologia genética [1], a construção de 

conhecimento requer que os sujeitos realizem interações que 

provoquem desequilíbrios. Interações ocorrem a todo instante, 

com os objetos do mundo real, com outras pessoas, com as nossas 

construções conceituais e cada uma gera suas contribuições, desde 

que o sujeito se disponha a buscar respostas para as indagações 

decorrentes. Na escola, as interações com os colegas têm o seu 

papel e importância, assim como o professor, um parceiro com 

mais experiência que deve buscar intencionalmente criar 

condições para que seus alunos aprofundem seus conhecimentos. 

Ao criar tais condições, o professor tem a intenção de gerar 

situações de desequilíbrio para que o aluno busque as informações 

necessárias para entrar em equilíbrio novamente, consolidando 

seu conhecimento sobre determinado assunto. Dentro dessa 

perspectiva, o professor assiste de perto à construção do 

conhecimento de cada aluno, analisando e orientando as buscas.  

Segundo [4] a mediação pedagógica é um elemento importante no 

processo de construção do conhecimento. Através dela, o 

professor se torna um agente essencial durante o desenvolvimento 

da aprendizagem.  

Considerando o cenário da educação apoiada pelo uso da 

tecnologia da informação, [3] propõe a arquitetura pedagógica 

Debate de Teses (APDT) que visa a construção do conhecimento 

através das interações entre o aluno e seus pares. As interações 

nessa arquitetura pedagógica são realizadas através da produção 

de textos relacionados ao tema (tese) sugerido pelo mediador 

(professor). Ao final da aplicação da APDT, o mediador possuirá 

produções textuais para analisar, verificando se estão de acordo 

com o tema proposto pela tese, se possuem os elementos 

característicos da etapa, além de compreender as produções para 

elaborar o feedback para os participantes (alunos).  

Segundo [2] as implicações do volume de material textual 

produzido nas interações que acontecem em Ambientes Virtuais 

de Ensino e Aprendizagem (AVEA) demandam uma grande 

necessidade de tempo disponível para leitura e tratamento das 

informações por parte dos professores.  

Diante desse cenário, produziu-se um estudo sobre a aplicação e 

funcionamento da APDT e os resultados produzidos ao final de 

sua utilização. Com isso, foram identificadas mediações 

pedagógica que podem ser desempenhadas pelo professor. Essas 

mediações visam a contribuição do professor no desenvolvimento 

do aluno durante a aplicação da APDT, além de proporcionar uma 

maior integração entre o professor e seus alunos. 

Contudo, colocar em prática as várias mediações identificadas, 

exigem que o professor tenha uma quantidade considerável de 

tempo disponível. Dessa forma, a produção de ferramentas ou 

sistemas que forneçam suporte às atividades do professor 

apresentam-se como boas soluções para auxiliar a mediação 

pedagógica no cenário da educação apoiada pelo uso da 

tecnologia da informação. 

Sendo assim propõe-se o desenvolvimento do sistema multiagente 

ALPES, como suporte computacional ao processo de análise dos 

textos produzidos pelos alunos durante a aplicação da APDT. 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: na 

próxima seção apresenta-se o contexto do problema. Na seção 3 

são descritos os trabalhos correlatos a esta proposta. O esboço da 

solução é apresentado na seção 4 e as considerações finais são 

apresentadas na seção 5. 

3. CONTEXTO DO PROBLEMA 
A APDT destina-se a apoiar a construção do conhecimento 

individual ou coletivo sobre determinado assunto, mediante as 

interações realizadas durante o decorrer da mesma, tendo o 

suporte computacional como meio para a sua aplicação. A 

intenção é que o participante, partindo de seu conhecimento 

prévio, estenda e aprofunde esses conhecimentos através de 

interações com seus pares, seguindo uma determinada dinâmica. 

Nestas interações, que são feitas através da produção de textos, os 

participantes expõem suas convicções sobre determinada(s) 

tese(s) proposta pelo mediador.  

A APDT tem quatro perfis de atores: Administrador, Mediador, 

Argumentador e Revisor. Os papéis de administrador e mediador 

são atribuídos ao professor. Os papéis de argumentador e revisor 

são atribuídos aos alunos. Em um instante o aluno prepara a sua 

argumentação sobre a tese proposta, posteriormente ele trabalha 

como revisor, sobre as argumentações elaboradas por seus pares. 

Além disso, a APDT é composta por quatro fases, que são: (1) 

posicionamento e argumentação inicial, (2) revisão de pares, (3) 

réplica e (4) argumentação final. Durante a fase (1), 

posicionamento e autoria da argumentação inicial, o aluno assume 

o papel de argumentador, dessa forma ele deve se posicionar 

favorável, parcialmente favorável ou contra a tese proposta, e 

desenvolver a sua argumentação baseando-se em seu 

conhecimento prévio e em referências teóricas sobre o assunto. 

Após a fase (1), o aluno assume o papel de revisor, e terá acesso 

as argumentações iniciais realizadas por dois de seus pares. No 

momento da revisão (2), o revisor, analisa se a argumentação 

inicial está devidamente apoiada em evidências e se está 

logicamente bem encadeada, buscando apoiar a aprendizagem do 

colega. Não se trata, por exemplo, de contrapor a sua visão com a 

do argumentador. 

Depois de finalizada a fase de revisão, o participante tem acesso 

às revisões feitas sob sua argumentação inicial, e inicia-se a fase 

de réplica (3), onde o mesmo deve responder aos questionamentos 

ou críticas levantadas na fase de revisão. Finalmente, após 

elaborar as réplicas, o participante desenvolve sua argumentação 

final sobre a tese (4). Nesta última fase, ele indica novamente o 

seu posicionamento e refaz a sua argumentação. Espera-se que ao 

término dessa interação orientada, o aluno (participante) tenha 

adquirido novos conhecimentos sobre o tema abordado pela tese. 
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Neste contexto, realizou-se a identificação das possíveis 

mediações pedagógicas que podem ser aplicadas pelo professor 

durante e ao final da APDT. A partir desse levantamento, é 

proposta a construção de um sistema multiagente que forneça 

suporte a análise das produções textuais como ferramenta de 

auxílio ao professor na implementação das mediações 

pedagógicas e na produção do feedback esperado pelos 

participantes. 

4. TRABALHOS CORRELATOS 
As análises das interações realizadas em AVEA podem ser 

utilizadas para criar diversas mediações e estratégias de suporte 

para a educação mediada pelo uso de tecnologia da informação. 

Nesse sentido, [6] mostra como a análise dos textos produzidos 

nas interações feitas em chats ou fóruns fornecem suporte para 

identificar o nível de envolvimento do aluno com o ambiente 

virtual, ou seja, a presença social do aluno naquele ambiente. 

Dessa forma, o professor pode traçar estratégias para incentivar os 

alunos e com isso reduzir a taxa de evasão dos cursos EAD.  

O trabalho de [4] apresenta a concepção do Sistema e-mediation, 

que oferece suporte ao processo de mediação pedagógica de 

tutores e professores em AVEA. O sistema utiliza técnicas de 

mineração de dados, mais precisamente a combinação do 

algoritmo de inferência bayesiana em um processo de 

classificação das interações em categorias de mediação. A referida 

pesquisa mostra como a utilização de um sistema de mapeamento 

de indícios de mediação com adoção da tecnologia de mineração 

de textos, torna possível o levantamento de elementos para apoio 

ao processo de mediação pedagógica em AVEA. 

O OpenAnswer, idealizado por [7], é um ambiente web capaz de 

auxiliar o aluno durante o desenvolvimento de respostas 

discursivas. Neste caso, o ambiente pode ser entendido como 

genérico, pois ao inserir as perguntas o professor deve inserir 

também padrões de respostas que serão utilizados posteriormente 

como base para realizar as correções das respostas enviadas pelos 

alunos. A análise dos textos (respostas) leva em consideração à 

similaridade entre texto inserido pelo aluno, o texto de resposta 

padrão inserido pelo professor, e a similaridade com as respostas 

dos outros alunos.  

E por fim, [8] apresenta uma ferramenta denominada Debate 

Dashboard. Essa ferramenta é integrada ao sistema Cohere. No 

artigo são apresentados argumentos e evidências empíricas que 

mostram que as ferramentas para ambientes colaborativos com 

suporte computacional para visualização de argumentações podem 

ser desenvolvidas para apresentar mapas conceituais sobre as 

interações efetuadas pelo participante com o objetivo de fornecer 

a cada um a possibilidade de acompanhar o seu desenvolvimento 

dentro do debate, quais foram suas contribuições, quais relações 

foram realizadas com os argumentos feitos por ele. Importante 

ressaltar, que o Debate Dashboard auxilia na construção de 

deliberações coletivas, ou seja, fornece suporte para retirada de 

afirmações relevantes para o tema em debate que sejam suficientes 

para criar um entendimento coletivo do que foi discutido. 

5. MEDIAÇÕES E FERRAMENTAS 
De acordo com [5] a “mediação pedagógica é uma atitude, o 

comportamento do professor que se coloca como facilitador, 

incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta 

com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 

aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, 

que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus 

objetivos”.  

Em frente a essa visão, identificamos as mediações pedagógicas 

que podem ser aplicadas pelo professor mediador durante o 

transcorrer da APDT. Colocar em prática essas mediações é 

custoso para o professor, que deve ter tempo disponível suficiente 

para atender à todos os seus alunos de maneira individual, com a 

intenção de ajudá-los de forma especializada e pontual.  

Neste sentido, ferramentas computacionais com a capacidade de 

reduzir esse esforço e auxiliar o professor na realização dessas 

mediações foram concebidas e são descritas na subseção 5.2. 

5.1 Mediações pedagógicas 
As mediações pedagógicas identificadas durante essa pesquisa 

têm por objetivo auxiliar o processo de aprendizagem do aluno, 

dispondo o professor como colaborador para a sua aprendizagem. 

Neste papel, o professor é considerado um participante 

especializado que identifica os possíveis erros e ajuda a 

solucioná-los, além de fazer o auxílio individual para cada aluno 

participante da APDT. 

A figura 1 apresenta o fluxo de execução da APDT e as mediações 

identificadas de acordo com as etapas em que elas ocorrem. 

Algumas mediações podem ser realizadas em uma ou mais etapas, 

essas estão destacadas no item 5 -  Comum a todas as etapas. 

 
Figura 1.  Fluxo de execução da arquitetura pedagógica 

Debate de Teses e as mediações identificadas 
  

 1. Fase 1: Posicionamento e argumentação inicial 

 1. Agrupar participantes por posicionamento e argumentação 
inicial: Esse agrupamento servirá para auxiliar o mediador a 

compreender o nível de conhecimento da turma sobre o 

assunto abordado pela tese, quais alunos possuem 

conhecimentos semelhantes. Dessa forma, o professor terá um 

ponto de partida para analisar a evolução do conhecimento do 
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aluno, ao comparar sua argumentação inicial com a 

argumentação final. 

 2. Fazer comentários sobre a argumentação inicial para 
orientar o participante: O mediador pode realizar 

comentários sobre as argumentações iniciais dos participantes, 

visando provocá-los a desenvolver a argumentação com 

outros elementos, ampliando a sua explicação e mesmo 

orientando o participante caso ele não tenha construído sua 

argumentação relacionada ao assunto da tese. 

 2. Fase 2: Revisão 

 1. Verificar se as revisões feitas pelo participante são 
diferentes e relevantes: O mediador analisa as revisões feitas 

por um mesmo participante verificando se ele questiona a 

argumentação revisada ou faz críticas. Além de verificar se as 

duas revisões feitas por ele são diferentes e relacionadas à 

argumentação a que está vinculada. 

 2. Verificar se não houveram comparações entre 
argumentações revisadas: O mediador busca se nas revisões 

realizadas foram feitas comparações entre as argumentações as 

quais àquele revisor teve acesso. Ou seja, se o revisor 

descreve uma argumentação como superior ou melhor que a 

outra. 

 3. Fase 3: Réplica 

 1. Conferir se as réplicas respondem aos questionamentos 
feitos nas revisões: O mediador analisa as réplicas feitas 

pelos participantes buscando respostas aos questionamentos 

ou críticas apontadas nas revisões. 

 2. Verificar se existem novos argumentos que reforcem o 
posicionamento: Ao ler a réplica feita pelo participante, o 

mediador analisa se são apresentadas novas argumentações 

para reforçar seu posicionamento inicial.  

 4. Fase 4: Argumentação e posicionamento final: 

 1. Identificar os “pontos importantes” para orientar a fase de 
reflexão2: Ao analisar as conclusões de cada aluno são 

identificados pontos que não foram compreendidos ou 

abordados pelos participantes, e esses pontos serão utilizados 

para condução da fase de reflexão. 
 2. Elaborar síntese das argumentações finais para realizar o 

feedback: Ao analisar as argumentações finais que são 

semelhantes, o mediador pode elaborar uma resposta única, 

baseada nas produções dos participantes para respondê-los. 

 3. Agrupar argumentações finais semelhantes: Esse 

agrupamento é realizado a fim de identificar quais 

participantes chegaram a conclusões semelhantes sobre o 

assunto abordado pela tese.  

 4. Verificar qual o grau de influência das revisões e réplicas 
na argumentação final: Essa análise é feita para verificar 

quais elementos inseridos na argumentação final foram 

apresentados nas fases de revisão e réplica, assim pode-se 

verificar qual o nível de influência das trocas realizadas nessas 

etapas para a construção da argumentação final do 

participante. 

 5. Identificar quais teses podem ser trabalhadas a partir das 
argumentações finais: Através da análise dos agrupamentos 

                                                                 

2 A fase de reflexão é realizada ao fim da aplicação da arquitetura 

pedagógica Debate de Teses. Essa etapa é realizada através de 

uma conversa com a turma. 

realizados com as argumentações finais, o mediador identifica 

quais foram os assuntos que ficaram mais e menos evidentes 

nas produções, e escolhe quais as próximas teses a serem 

trabalhadas sobre este assunto, pretendendo auxiliar na 

construção do conhecimento dos participantes sobre aquele 

tema. 

 5. Comum a todas as etapas: 

 1. Analisar o padrão de respostas de cada participante: Nesta 

mediação o professor deve verificar se os textos produzidos 

pelo participante estão de acordo com cada etapa do debate, 

ou seja, se possuem os elementos de cada etapa. Além de 

verificar se os textos escritos nas etapas são diferentes, como 

por exemplo, se os textos das réplicas enviadas pelo aluno são 

diferentes e respondem as revisões realizadas.  

 2. Verificar a evolução das argumentações: Ao comparar a 

argumentação inicial com a argumentação final, o professor 

pode verificar o nível de evolução do aluno sobre aquele 

assunto. Observando os elementos que se mantiveram nas 

argumentações, quais foram os novos elementos inseridos, 

quais elementos foram melhorados, ou seja, tiveram uma 

melhor explicação ou foram vinculados a outras 

fundamentações teóricas. 

 3. Avisar sobre o prazo de envio: O mediador envia lembretes 

para os participantes que ainda não tiverem realizado as 

atividades quando faltar um dia para o encerramento da fase. 

 4. Verificar se houve plágio nas revisões, réplicas e 
argumentações finais: Verifica os textos produzidos nas 

fases de réplica, revisão e argumentação final, comparando 

com os textos produzidos por outros participantes, a fim de 

evitar cópias e montagens, e incentivar as criações individuais 

de cada participante. 

 5. Verificar se houve cordialidade nas redações: Essa 

mediação visa prevenir e alertar os participantes caso sejam 

identificados termos de baixo calão (palavrões). 

Desempenhar essas mediações pedagógicas de forma “manual”, 

acessando as produções de cada aluno, analisando e 

compreendendo cada texto e fazendo as anotações necessárias 

para aplicá-las, consomem tempo relevante do professor e as 

tornam impraticáveis, considerando que o professor desenvolve 

outras atividades laborais além do acompanhamento dessa 

atividade em específico. Uma forma de diminuir o tempo gasto na 

execução dessas atividades e tornar viável a prática dessas 

mediações é utilizar a tecnologia como apoio para realização 

dessas tarefas. Sendo assim, é proposto o desenvolvimento de um 

arcabouço de ferramentas computacionais, conforme descrito na 

subseção 5.2. 

5.2 Suporte Computacional 
As interações que acontecem na APDT são realizadas através de 

produções textuais. Logo, ao analisarmos a aplicação dessa 

arquitetura pedagógica em uma turma com trinta alunos, com a 

proposição de uma tese para discussão, serão elaboradas as 

seguintes quantidades de produções textuais durante o 

desenvolver da APDT: trinta argumentações iniciais, sessenta 

revisões, sessenta réplicas e trinta argumentações finais.  

Ao final da utilização da APDT, o mediador terá cento e oitenta 

textos para analisar, verificando se cada texto está de acordo com 

o tema proposto pela tese e se os mesmos foram produzidos de 

acordo com os objetivos de cada fase. 
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Considerando que, geralmente, são propostas mais de três teses 

para discussão sobre um mesmo assunto, a quantidade de textos 

produzidos se multiplica nessa mesma proporção, ou seja, para 

uma tese temos cento e oitenta textos para análise, e para três teses 

temos quinhentos e quarenta textos para análise ao final da 

aplicação da APDT. 

Diante disso, para auxiliar na aplicação das mediações 

pedagógicas identificadas, propomos a construção de um 

arcabouço de ferramentas de suporte, que tem por objetivo 

analisar os textos produzidos em cada etapa e auxiliar o professor 

na realização das mediações descritas anteriormente. As 

ferramentas propostas fazem parte de um sistema multiagentes, 

denominado ALPES. 

A arquitetura do ALPES segue o modelo cliente x servidor. Na 

camada cliente temos o acesso ao sistema Debate de Teses e ao 

ALPES. Na camada servidor, temos o banco de dados do Debate 

de Teses e o Sistema Multiagente (SMA) do ALPES. A 

arquitetura do sistema é apresentada na figura 2. 

 
Figura 2.  Arquitetura geral da proposta – Sistema ALPES 

 

Segue a explicação detalhada das funcionalidades de cada agente. 

• Agente de Clusterização: Controla as tarefas realizadas pelos 

agentes de agrupamento e refinamento, e inicia a execução 

dos mesmos no sistema. 

◦ Agente de Agrupamento: Realiza a comparação dos 

textos de qualquer fase do debate, agrupando-os em 

grupos semelhantes. As comparações são realizadas par a 

par, e os agrupamentos ocorrem quando os textos 

possuem um grau de similaridade maior ou igual a 70%. 

◦ Agente de refinamento: Realiza o refinamento dos textos 

agrupados, verificando se não houveram agrupamentos 

indevidos, e se os textos que pertencem a um mesmo 

grupo possuem o grau de similaridade correto. 

• Agente de Argumentação: Verifica se a argumentação, inicial 

ou final, está de acordo com o posicionamento indicado pelo 

usuário. Verifica se há coerência e consistência no texto e se 

está de acordo com o tema da tese. 

• Agente de Revisão: Verifica se a revisão está de acordo com a 

argumentação a qual se refere. Além disso, analisa se a revisão 

é relevante, se está dentro do tema em discussão, verifica se há 

cordialidade na escrita e se as revisões feitas por determinado 

aluno são diferentes.  

• Agente de Réplica: Monitora se os questionamentos / 

indicações realizadas nas revisões estão sendo respondidos.  

• Agente de Produção: Monitora as produções realizadas 

verificando se a sua réplica ou argumentação final não é um 

recorte das autorias realizadas por outros alunos que foram 

revisados por este. 

• Agente de Contexto: Verifica se houveram modificações 

relevantes na semântica do texto produzido na argumentação 

inicial comparado com o texto produzido na argumentação 

final. 

• Agente de Evolução: Esse agente é responsável por realizar a 

verificação da evolução das autorias produzidas pelo aluno 

dentro do contexto do tema abordado pela tese. Neste caso, é 

verificado o nível de alterações entre argumentação inicial e 

final de um aluno. 

• Agente de Sugestão de Tese: Esse agente é responsável por 

realizar indicações de novas teses para o professor, a partir 

dos agrupamentos realizados tendo como base a análise das 

argumentações finais. Ele verifica qual é o tema central dos 

agrupamentos e indica estes temas como possíveis teses a 

serem tratadas sobre o assunto. 

As soluções geradas pelos agentes são apresentadas na forma de 

relatórios para o usuário. Esses relatórios são disponibilizados 

junto ao sistema Debate de Teses. A princípio foram identificadas 

oito ferramentas de suporte ao trabalho do professor/mediador. 

São elas: 

• Relatório de Verificação de Réplicas: Mostra ao 

professor/mediador se as réplicas realizadas responderam de 

fato as revisões feitas sobre a argumentação inicial. Com isso, 

o professor poderá identificar quais são os participantes que 

estão de fato realizando a réplica e respondendo às críticas 

indicadas nas revisões. 

• Relatório de Análise de Influências: Apresentará o nível de 

influência das revisões sobre as réplicas, ou seja, como as 

réplicas se diferem da argumentação inicial tendo como base 

os pontos destacados pelas revisões. Esse relatório pode 

ajudar o professor a acompanhar o desenvolvimento do 

debate, pois com as indicações realizadas pela ferramenta ele 

pode realizar as mediações necessárias àqueles participantes 

que não estiverem realizando a etapa da maneira correta. 

• Relatório de Evolução da Argumentação: Exibe como 

houveram alterações entre a argumentação inicial e a 

argumentação final. Ela considera as interações que o 

participante teve com outros contextos ao revisar seus pares e 

construir suas réplicas, comparando o posicionamento e 

argumentação final, com os elementos de interação, e como 

eles estão presentes na argumentação final. Essa ferramenta é 

importante, por gerar indicadores da evolução do aluno, 
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ajudando o professor na tarefa de análise das construções de 

conhecimento realizadas pelos participantes.  

• Grupos de argumentação: Essa ferramenta é resultado do 

monitoramento realizado pelo agente de clusterização, tendo 

como base os textos produzidos nas argumentações finais ou 

iniciais. Essa solução é importante, pois ao ter acesso a 

agrupamentos das argumentações enviadas pelos alunos, o 

professor/mediador poderá traçar estratégias de suporte para 

auxiliar na aprendizagem daquele grupo, ou mesmo identificar 

que determinado grupo não realizou as argumentações dentro 

do tema proposto pela tese. 

• Relatório de Padrões de respostas: Indica ao professor quais 

participantes realizaram as mesmas revisões em pares 

diferentes, facilitando assim o monitoramento das 

contribuições efetivas. 

• Relatório de Plágios: Indica se existem textos produzidos por 

um determinado participante é derivado de outros textos a que 

ele teve acesso na fase de revisão. Esse monitoramento pode 

ser realizado sobre os textos produzidos na fase de réplica e 

argumentação final. 

• Relatório de Verificação das Revisões: Faz a análise das 

revisões buscando elementos de questionamento, crítica à 

argumentação em revisão. Além de verificar se a revisão 

realizada não é apenas uma frase de concordância e se foi 

escrita de forma cordial. 

• Sugestões de teses: Apresenta ao professor/mediador 

indicações de novas teses, correlatas a em análise, e que 

poderão ser utilizadas para ajudar na construção do 

conhecimento dos alunos. Essas sugestões de teses serão 

retiradas dos textos produzidos nas argumentações finais, após 

serem feitos os agrupamentos por similaridade. 

Com o desenvolvimento do ALPES e sua integração ao Debate de 

Teses, as mediações pedagógicas identificadas nesta pesquisa 

passam a ser viáveis de aplicação. Assim, o professor pode assistir 

de perto a construção do conhecimento de seus alunos, cumprindo 

seu papel de colaborador na construção do conhecimento de seus 

alunos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As mediações pedagógicas são importantes para o 

desenvolvimento e construção do conhecimento dos alunos. O 

acúmulo de atividades, de turmas, de disciplinas, muitas vezes 

sobrecarrega os professores que não dão conta de realizar as 

mediações necessárias para auxiliar no aprendizado de cada um de 

seus alunos. Logo, realizar o auxílio personalizado para cada 

aluno é inviável e dispendioso. O suporte computacional como 

ferramenta para viabilizar o processo de mediação pedagógica, 

tendo em vista a economia de tempo e automatização de tarefas, 

se torna essencial para o modelo da educação à distância.  

Dessa forma, o desenvolvimento do ALPES para apoiar as 

mediações pedagógicas do professor durante a aplicação da 

arquitetura pedagógica Debate de Teses mostra que a utilização da 

tecnologia pode facilitar a execução de atividades que apoiem a 

construção de conhecimento.  

Espera-se que com esse aporte tecnológico o mediador (professor) 

realize as mediações pedagógicas apresentadas neste artigo, e 

contribua ainda mais com a construção do conhecimento de seus 

alunos. 
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ABSTRACT 
This paper aims to present an experience held in a public school 

in Petrolina, Pernambuco. Throughout the paper it will be 

reported the importance of using information and comunication 

technologies in the teaching-learning process and the 

results obtained with the educational tools used in this 

intervention project will be stated. Showing how technologies act 

on the student - teacher relation and also the importance of 

reinventing itself and adapting the ICT's  to reality and to school 

context. This initiative is part of PIBID - Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação a Docência, and it is a  computing 

subproject  at  Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano, supported by CAPES. 

Keywords 

Technologies, Educational, ICT’s. 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma experiência 

realizada em uma escola da rede pública de ensino em Petrolina, 

Pernambuco. Ao longo do trabalho será relatada a importância do 

uso das Tic’s no processo de ensino-aprendizagem e exposto os 

resultados obtidos com as ferramentas educacionais utilizadas 

nesse projeto de intervenção. Demonstrando a maneira com as 

tecnologias agem sobre a relação aluno – professor e ainda a 

importância de se reinventar e adaptar as Tic’s para a realidade do 

contexto escolar. Tal iniciativa faz parte do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Docência - PIBID, subprojeto 

Computação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano, financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior - 

CAPES. 

 

Palavras-chave 
Tecnologias, Educacional, TIC’s. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3 [Computers and Education]  

General Terms 
Human Factors 

1. INTRODUÇÃO 
As tecnologias têm modificado o cotidiano de forma 

extraordinária. Celulares, as redes, Internet, as multimídias são 

responsáveis por manterem a humanidade constantemente 

conectada. Essa revolução tecnológica também tem alcançado o 

ambiente escolar de modo que o processo de educar não deve ser 

contemplado e nem exercido da mesma maneira de outrora. As 

Tic’s, como apoio no ensino, trazem uma nova roupagem para a 

educação, propõe transformações na sala de aula que vão além da 

simples introdução de equipamentos tecnológicos sugerindo 

mudanças inovadoras para processo de ensino-aprendizagem de 

tal modo que este seja flexível, pluralista, diversificado. Como 

pontua Moran [3]: 

“As tecnologias são só apoios, meios. 

Mas, elas nos permitem realizar 

atividades de aprendizagem de formas 

diferentes às de antes. Podemos aprender 

estando juntos em lugares distantes, sem 

precisarmos estar sempre juntos numa 

sala para que isso aconteça. ” (MORAN 

2013) 
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É importante pontuar que toda tecnologia existente pode servir 

aos propósitos educacionais, ainda que ela não tenha sido criada 

para este fim. Por este motivo é preferível utilizar o termo 

tecnologia na educação à tecnologia educacional. Com estas 

afirmativas percebe-se a importância da inserção destas 

ferramentas em um ambiente de troca de conhecimentos, seja 

como mediadores, moderadores ou ampliadores do mesmo. 

No entanto, inserir ferramentas tecnológicas nas instituições 

escolares é uma tarefa árdua, um desafio e em muitas situações 

pode ser inicialmente uma tragédia. Preparar os docentes para o 

uso de tais recursos é uma tarefa primordial. Não basta ensiná-los 

a operar, a utilizar, se faz necessário conscientizá-los quanto aos 

benefícios, as contribuições das Tic’s para a educação. As 

tecnologias sem ações pedagógicas inovadoras, sem as devidas 

mediações, não surtem efeitos. A integração dos recursos 

tecnológicos no contexto escolar deve produzir mudanças 

significativas na realidade das escolas. A grande importância do 

professor nesse processo de inserção é descrita por Gouvêa (2001) 

[2]: 

 “O professor será mais importante do que 

nunca, pois ele precisa se apropriar dessa 

tecnologia e introduzi-la na sala de aula, 

no seu dia-a-dia de forma pessoal e 

profissional, da mesma forma que um 

professor, que um dia, introduziu o 

primeiro livro numa escola e teve de 

começar a lidar de modo diferente com o 

conhecimento – sem deixar as outras 

tecnologias de comunicação de lado. 

Continuaremos a ensinar e a aprender 

pela palavra, pelo gesto, pela emoção, 

pela afetividade, pelos textos lidos e 

escritos, pela televisão, mas agora 

também pelo computador, pela 

informação em tempo real, pela tela em 

camadas, em janelas que vão se 

aprofundando às nossas vistas (...). 

(GOUVÊA, 2001, p.139). 

Assim este trabalho surgiu como proposta de interação das 

tecnologias nas aulas de Língua Portuguesa das turmas de Ensino 

Fundamental – 7º ano, de uma escola pública da cidade de 

Petrolina – Pe. Portanto o objetivo desse escrito é relatar sobre os 

resultados adquiridos com o uso das ferramentas: blog, HQ’s 

digitais, produção de vídeos e a construção de cartazes no 

software Inkscape. 

2. AS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 
NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O uso de Tic’s no ensino da Língua Portuguesa se torna tão 

necessário quanto em qualquer outra disciplina. O uso de tais 

mecanismos quando bem orientado e empregado traz 

contribuições significativas para o processo de ensino/ 

aprendizagem. No entanto para que ocorra uma aplicação dos 

recursos tecnológicos em sala de aula se faz necessário que tanto 

o professor quanto a instituição escolar em que atua percebam as 

potencialidades das novas tecnologias como ferramenta de apoio 

para a educação. 

No entanto é importante destacar que há uma carência de 

softwares específicos para o ensino da Língua Portuguesa. Há 

uma grande variedade de aplicativos educacionais, porém, a maior 

parte é voltado para as disciplinas das áreas exatas. O que não 

impede o uso de tecnologias no ensino da Língua Portuguesa, 

pois pode haver uma adaptação das mesmas de modo que 

contribuam para essa área. 

Um ponto a ser destacado sobre as tecnologias é o fato de que em 

seus primórdios, foram criadas com finalidades totalmente alheias 

à educação, o que não impede que eventualmente, fiquem tão 

ligadas ao processo educativo que se torne difícil imaginar como 

este era possível sem o auxílio dessas ferramentas. O computador, 

a fala humana (conceitual), a escrita, e até mesmo o livro impresso 

foram inventados, com propósitos menos nobres do que a 

educação em vista. Hoje, porém, a educação é quase inconcebível 

sem essas tecnologias. Assim, a inserção de tecnologias em sala 

de aula não se refere apenas ao uso de Tic’s demasiadamente 

inovadoras ou específicas para a disciplina, mas se trata também 

de reinventar, adaptar-se à realidade escolar que necessita ser 

transformada.  

A seguir serão apresentadas todas as ferramentas tecnológicas 

utilizadas para o Projeto realizado em uma Escola Pública de 

Pernambuco. 

 

2.1 O BLOG COMO FERRAMENTA DE 
AUXÍLIO NO ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

O blog é uma ferramenta de grande contribuição para o processo 

de ensino - aprendizagem. É um meio onde o conhecimento é 

partilhado, repartido entre os seus usuários. A inserção do blog na 

educação dinamiza, inova o trabalho escolar. A escola pode e 

deve ser um ambiente lúdico. Como sugere Moran [4]: 

 
 “A escola pode ser um espaço de 

inovação, de experimentação saudável de 

novos caminhos. Não precisamos romper 

com tudo, mas implementar mudanças e 

supervisioná-las com equilíbrio e 

maturidade” (MORAN, 2009) 

 
O blog possibilita a produção de textos, análises e opiniões sobre 

atualidade, publicação de fotos e vídeos, além de favorecer a 

imaginação e facilitar a socialização através dos comentários que 

poderão ser postados. É o que o pontua Staa [6]:  

 
“O blog é um site cujo dono usa para 

fazer registros diários, que podem ser 

comentados por pessoas em geral ou 

grupos específicos que utilizam a Internet. 

Em comparação com um site comum, 

oferece muito mais possibilidades de 

interação, pois cada post (texto 

publicado) pode ser comentado”. (STAA, 

2006). 
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2.2 HISTÓRIA EM QUADRINHOS 
DIGITAIS: UM RECURSO PARA A 
APRENDIZAGEM 
 

As histórias em quadrinhos estão presentes na vida do homem há 

muito tempo. Desde da era primitiva a humanidade se expressava 

por meio de imagens. Cenas de caça eram costumeiramente 

representadas através de rabiscos feitos nas paredes das grutas. 

Pode-se dizer que esse seria um primeiro passo, uma versão não 

aprimorada de HQ’s. Os primeiros quadrinhos modernos surgiram 

no século XIX, estas criações foram frutos do americano Richard 

F. Outcault. No entanto, a possibilidade das HQ’s serem utilizadas 

em uma sala de aula era quase remota. Eram banidas do ambiente 

com base na seguinte teoria, como pontua Rama [5]: 

 

Pais e mestres desconfiavam das 

aventuras das páginas 

multicoloridas das HQs, supondo 

que elas poderiam afastar as 

crianças e jovens de leituras 

‘mais profundas’, desviando-os 

assim de um amadurecimento 

‘sadio e responsável’ (RAMA, 

2009). 

 

Porém com o passar do tempo, as HQ’s ganharam o seu espaço 

nas salas de aula, abrindo lugar para novas estratégias de ensino, 

mediadas pelas Tic’s. Um desses artifícios são as Histórias em 

Quadrinhos Digitais que colaboram para desenvolvimento da 

leitura e da produção textual de variados gêneros. Outro ponto a 

ser destacado é o modo com que as HQ’s dinamizam a aula, 

produzem uma aprendizagem lúdica e atrativa e através de sua 

interface/linguagem aproxima aluno e professor tornando o ensino 

significativo. Como aponta Fey [1]: 

 
“Para que o objetivo do processo 

de ensino e aprendizagem ocorra, 

ou seja, que constituição do 

aluno se dê num contexto sócio 

histórico-cultural. A tecnologia 

na educação deve se tornar uma 

interface comum de linguagem 

entre professor e aluno, 

favorecendo a interação entre 

ambos”. (FEY, 2011). 

 

2.3 VÍDEOS COMO INSTRUMENTOS DE 
COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO 
 

Os vídeos são ferramentas que muito contribui para a 

aprendizagem. Facilitam a motivação, são dinâmicos, reproduzem 

histórias (reais ou não) e produz no aluno o interesse por assuntos 

novos, atiçando a sua curiosidade e alimentando o desejo de 

pesquisa nos alunos. 

 
É importante ressaltar que os vídeos possuem diversas outras 

características que podem ser percebidas pela forma em que eles 

são aplicados em sala de aula. Moran (2009) [4] definiu os vídeos 

como instrumentos de comunicação e de produção, pois ao 

mesmo tempo podem ser produzidos, editados e divulgados. O 

autor ainda sugere que: 

 
O vídeo pode ajudar a tornar mais 

próximo um assunto difícil, a ilustrar um 

tema abstrato, a visibilizar cenários de 

lugares, eventos, distantes do cotidiano. 

Hoje, é muito mais fácil do que antes 

encontrar e visualizar vídeos sobre 

qualquer assunto importante na internet, 

em portais como o YouTube, por 

exemplo. (Moran, 2009) 

 
Assim, o vídeo é um aliado valioso para o processo de 

ensino/aprendizagem. Esse recurso tecnológico   torna as aulas 

bem mais dinâmicas.  No entanto é essencial pontuar que só sua 

exibição não é satisfatória, didaticamente. Um bom vídeo sempre 

vem acompanhado de um debate, discussão.   

 

2.4 INKSCAPE, FERRAMENTA DE 
GRANDE POTÊNCIAL PEDAGÓGICA 
 

Como citado anteriormente, nem sempre as ferramentas vão ser 

voltadas ao ensino específico de uma disciplina, mas podem ser 

facilmente adaptadas para o processo de aprendizagem. O 

Inkscape é um forte exemplo disso.  

Inkscape é um software livre para editoração eletrônica de 

imagens e documentos vetoriais (pode ser considerado uma 

alternativa livre para o Corel Draw), possui a licença GPL e está 

na versão 0.48.1-1 que foi lançada em 3 de fevereiro de 2011. 

Assim como o Audacity e o GIMP, o Inkscape é disponibilizado 

em múltiplas plataformas (Sistemas operacionais como 

Distribuições GNU/Linux, Mac OS e Microsoft Windows), 

suporte e o preço:  gratuito. Sua interface gráfica é intuitiva e sua 

curva de aprendizagem é curta ou rápida, além de possuir uma 

versão em Português. O Inkscape utiliza o método vetorial, ou 

seja, gera imagens a partir de um caminho de pontos definindo 

suas coordenadas, de forma transparente ao usuário.  

Terminada a apresentação do software, faz-se necessário destacar 

sua aplicabilidade na educação. Ele pode ser utilizado em diversas 

atividades e disciplinas, incentivando a criatividade e 

desenvolvimento da coordenação motora dos professores e 

alunos, além de proporcionar uma aprendizagem lúdica.  

Neste Projeto a proposta de utilização desta ferramenta foi na 

criação de cartazes. Outras possibilidades seriam: criação de 

flyers, panfletos; criar oficinas virtuais de colagem; trabalhar 

conceitos de figuras geométricas, dentre outros.  

Para finalizar, além do potencial pedagógico do Inkscape, ele 

pode ser utilizado como uma excelente ferramenta de inclusão 

digital utilizando software livre, pois o programa normalmente já 

vem instalado em várias Distribuições GNU/Linux, é de fácil 

manipulação e sua utilização é bastante atrativa. 
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3. INTERVENÇÃO TECNOLÓGICA 
 

O trabalho foi realizado na escola municipal, umas das 

instituições atendidas pelo Pibid, na cidade de Petrolina-PE. O 

projeto teve a duração de 2 meses e foi executado com os alunos 

do 7º ano do Ensino Fundamental e duas professoras de língua 

portuguesa. Nessa experiência foram utilizadas as seguintes 

ferramentas: o blog, histórias em quadrinhos digitais, produção de 

cartazes, no software Inkscape e vídeos, de maneira que houvesse 

uma participação efetiva dos alunos no ensino da disciplina em 

sala de aula. 

 

Aulas ministradas com os 70 alunos contemplados com o 
Projeto. 

As turmas contavam com 35 alunos cada. Durante o Projeto as 

aulas foram assistidas da seguinte forma: As professoras passavam 

o conteúdo – em sala de aula e posteriormente os alunos eram 

levados ao laboratório de informática para realizar a prática, como 

será descrito detalhadamente a seguir: 

O primeiro assunto abordado foi Histórias em Quadrinhos. Foi 

explicado esse gênero textual, exemplificou-se ou tipo de 

linguagem e balões utilizados. Após, os alunos começaram a 

utilizar a ferramenta LibreOffice Draw – o Draw permite produzir 

qualquer coisa, de um rápido esboço a um plano complexo, e 

oferece os meios para se comunicar com gráficos e diagramas. 

Com um tamanho máximo de 300 cm de página, o Draw, é um 

excelente pacote para produção técnica de desenhos, cartazes e 

muito mais. Os temas eram voltados a alguma crítica social, e em 

geral eles construíam tirinhas – pequena sequência de ilustrações 

no formato de quadrinhos. Com estes desenhos eles tiveram a 

oportunidade de participar de dois eventos na área: O concurso 

escolar interno e o EXPRESSARTE que é um concurso 

municipal; onde houve premiação das melhores produções.  

 

Quadrinho produzido pela aluna Luana Santos – 10 anos. 

A segunda unidade trazia a proposta dos conteúdos de 

reportagem, mídias, jornalismo, tipos de comunicação, 

publicidade e propaganda. Em um primeiro momento foram 

trabalhados recursos audiovisuais para produção de vídeos 

informativos e de entrevistas realizadas com a parte administrativa 

da escola. As edições foram feitas no KDEnlive - um editor de 

vídeo não linear que permite a visualização prévia de efeitos em 

tempo real, ele possui uma edição de vídeo mais prática, 

permitindo a aplicação de efeitos de áudio e vídeo como brilho, 

borrado, sépia e volume.  

Com o tema publicidade e propaganda foi utilizado o Inkscape, 

neste os alunos criaram cartazes com o tema Meio Ambiente. As 

aulas eram divididas em partes teóricas e práticas, onde os 

rascunhos eram passados para o computador. No final foram 

apresentados todos os cartazes ao corpo escolar. 

 

Cartazes produzidos pelos alunos na ferramenta Inkscape. 

Já o blog surgiu para divulgação dos resultados das aulas práticas 

do Projeto. O site foi criado no Blogspot – weblog grátis de 

publicação do google, para o compartilhamento de textos, fotos e 

vídeos. Foi nomeado pelos estudantes por ‘Jovens Interligados na 

Educação’. E está disponível no endereço 

jovenscaic.blogspot.com. Toda a alimentação do site é feita pelos 

alunos e professoras. 

 

4. RESULTADOS  
 

Com a utilização destes recursos tecnológicos as aulas se 

tornaram bastante dinâmicas, conseguindo obter maior interação 

dos alunos. Alguns depoimentos foram colhidos através de um 

questionário investigativo. E o resultado destes questionários 

indicam que os alunos e professores concordam como a fuga do 

convencional ajudou na compreensão dos conteúdos abordados:  

“Nunca antes consegui entender tão bem os assuntos de 
Português! Aulas que pra mim eram chatas se tornaram 
diferentes... As minhas notas melhoraram demais! ” (Paulo 
Lima, 12 anos- 7º ano ‘A’). 

  “Porque os professores complicam tanto? Quem 
diria que Língua Portuguesa fosse algo divertido. Ficava 
contando os dias para aulas práticas”. (Tainá Carvalho, 13 
anos- 7º ‘B’). 
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  “Como profissional na área, sempre tive vontade de 
inovar, mas infelizmente nunca encontrei meios tecnológicos 
voltados para a Língua Portuguesa. Como tinha muita 
dificuldade com a utilização destes recursos, nunca pensei em 
adaptá-los a minha realidade. Então o PIBID veio com 
capacitação e inovação, e hoje posso dizer que minhas aulas 
não prendem os alunos, mas os cativam. ” (Glaúcia- Professora 
de Língua Portuguesa a 10 anos). 

Outro fator relevante foi a presença dos alunos nas aulas práticas, 

com o índice nulo nas faltas. Apesar de algumas dificuldades 

principalmente no início, quando as professoras estavam sendo 

capacitadas, o Projeto contribuiu de maneira eficaz no processo 

educativo. 

5. CONCLUSÃO 
 

As ferramentas aliadas a ementa da matéria de Língua Portuguesa 

tornaram a aprendizagem mais efetiva, aliando a teoria à prática. 

O blog auxiliou na divulgação, exposição do material, vídeos e 

cartazes, produzidos pelos alunos, como também abordou a 

conteúdo proposto na disciplina: anúncio e propaganda. Já as 

HQ’s digitais, construção das tirinhas, contribuíram para 

incentivar nos alunos, o hábito de ler, interpretar e produzir texto.  

Percebe-se que as atividades desenvolvidas trouxeram um novo 

olhar no ensino de língua portuguesa, para alunos e professores e 

permitiu como resultado final não apenas a aprovação dos alunos, 

mas o que deve ser primordial na atuação do professor, a 

preocupação com a aprendizagem destes, um novo significado no 

ensino da língua portuguesa e a comprovação de que com a 

utilização das Tic´s é possível ressignificar a educação. 
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ABSTRACT 

This study aims to create a method of interpretation of human 

language to computer language and generating flowcharts, 

through the development of an educational software that uses 

artificial intelligence techniques to perform these transcripts in 

real time. This software can assist in the understanding of early 

programming courses where students have learning difficulties. It 

is possible for students to observe human language to be 

transformed in C and Python, as well as viewing the results 

graphically. The commands that the software understands are 

arithmetic, conditions, among others. 

RESUMO 

Este estudo visa a criação de um método de interpretação da 

linguagem humana para a linguagem computacional e geração de 

fluxogramas, por meio do desenvolvimento de um software 

educacional que utiliza técnicas de inteligência artificial para 

realizar estas transcrições em tempo real. Esse software pode 

auxiliar na compreensão de disciplinas iniciais de programação 

em que os alunos têm dificuldades de entendimento e 

aprendizagem. É possível aos alunos observarem a linguagem 

humana a ser transformada nas linguagens C e Python, bem como 

a visualização do resultado graficamente. Os comandos que o 

software entende são aritméticos, condições, entre outros. 

Categories and Subject Descriptors 

D.3.m – Miscellaneous: Application of artificial intelligence 

without canonical algorithms. 

I.2.7 [Natural Language Processing]: Language parsing and 

understanding, machine translation, text analysis. 

I.2.8 [Problem Solving, Control Methods, and Search]: 

Heuristic methods. 

E.1 [Structure Data]: Arrays, lists, stacks and queues. 

General Terms 

Algorithms, Languages, Performance. 

Keywords 

Artificial Intelligence, Computer Language, Natural Language, 

Interpretation, Software. 

1. RESUMO EXPANDIDO 
Com a expansão constante do mercado de desenvolvimento de 

softwares, também é proporcional o número de pessoas que 

procuram formação nesta área. Porém, é preciso compreender 

determinadas regras e procedimentos para iniciar o 

desenvolvimento de um software, por menor que seja. Neste 

momento, o ser humano que nunca teve contato com algoritmos 

computacionais pode acabar se afastando da possibilidade de 

buscar formação na área caso sinta dificuldades na aprendizagem. 

Simas [1] aponta os dados do Instituto Nacional de Estudos 

Anísio Teixeira (Inep), que indicaram em 2012 um alto índice de 

evasão para os cursos de Processamento de Informação (36%) e 

Ciência de Computação (32%), cujo um dos motivos para a 

desistência é a dificuldade do curso. 

A distância que envolve a compreensão da linguagem 

computacional por parte dos seres humanos pode diminuir se 

houver um software capaz de realizar esta interpretação em tempo 

real, de forma didática, clara e prática. Dessa necessidade surgiu a 

ideia do desenvolvimento do projeto Human Machine Natural 

Interpreter – HUMANI (Interpretador Natural Homem Máquina). 

Neste artigo é apresentada a metodologia utilizada na concepção 

do projeto HUMANI, qual o nível de maturidade e resultado foi 

atingido na conclusão da primeira fase de desenvolvimento. 

Inicialmente foi definido que o sistema deveria cumprir os 

seguintes requisitos: 

• Interpretar textos em linguagem natural para linguagem 

computacional em tempo real utilizando um CPU com 

arquitetura x86 a partir de 2 Ghz com núcleo único; 

• Oferecer opções para diminuir a intensidade de uso do CPU, 

permitindo a utilização do software em microcomputadores 

obsoletos, sem abrir mão da didática; 

• Compreender a linguagem natural com restrições mínimas de 

sintaxe; 

• Ser tão fácil de utilizar a ponto de que os usuários poderiam 

iniciar suas atividades sem ler qualquer manual; 

• Gerar fluxogramas; 

• Ser multiplataforma (Linux, Mac OS e Windows); 

• Possuir um ambiente visual agradável e auto ajustável; 

• Ser capaz de rodar em uma resolução mínima de 1024x600 

pixels; 
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• Oferecer personalizações fáceis de serem aplicadas. 

Mesmo se tratando de requisitos iniciais, percebeu-se a 

complexidade no desenvolvimento do projeto, e, portanto, foi 

considerado adequado dividir o desenvolvimento em fases. 

Para a conclusão da primeira fase foi decidido que o sistema 

deveria ser capaz de efetuar a interpretação em tempo real da 

linguagem natural para as linguagens de programação C e Python, 

bem como a geração de fluxogramas. Para que fosse possível 

alcançar este objetivo, o software deveria ser otimizado de modo a 

torná-lo capaz de identificar e comparar na menor fração de tempo 

possível as palavras de cada parágrafo do texto escrito em 

linguagem natural, permitindo atingir um nível de interpretação e 

compreensão de frases que possibilite a transcrição para uma 

linguagem de programação em tempo real. 

Foi verificado que seria essencial a utilização de algoritmos 

baseados parcialmente em inteligência artificial e Processamento 

de Linguagem Natural (PLN), algo que apesar de solucionar 

certas questões para a criação do sistema, em contrapartida 

poderia comprometer a performance final do software.  

A preocupação com a performance do software era constante no 

estágio de brainstorm do projeto, pois foi constatado que a 

reprodução de uma inteligência artificial cognitiva que 

compreendesse frases envolvendo objetos, estados, verbos e 

questões ambíguas tornaria o código imenso, complexo e 

extremamente lento para ser executado por uma única máquina 

em tempo real.  

Para acelerar o início do desenvolvimento, na primeira fase foi 

descartado o emprego de algoritmos canônicos de inteligência 

artificial e análises avançadas de semântica e pragmática. Foi 

utilizada uma abordagem mais simples, criando um algoritmo que 

simula um comportamento básico, sem compromissos na 

interpretação de frases complexas. 

Segundo Norvig e Russel [2], para ser possível afirmar que um 

programa pensa como um ser humano, é preciso ter alguma forma 

de determinar como os seres humanos pensam, sendo necessário 

identificar os componentes reais da mente humana. Para isso 

existem duas maneiras: a introspecção, captando os próprios 

pensamentos simultaneamente ao seu desenvolvimento, ou por 

meio de experimentos psicológicos. Após a teoria da mente estar 

definida, deve ser possível expressá-la como um programa. 

Partindo deste conceito, para iniciar o desenvolvimento da IA 

(Inteligência Artificial), o processo de introspecção e pequenos 

experimentos com perguntas e ações se demonstraram úteis. 

Com o objetivo de estabelecer um ponto de partida, foi aplicado 

testes comuns em 20 crianças de 1 a 12 anos de idade, na intenção 

de compreender e replicar via software parte do comportamento 

humano. Os testes consistiam de perguntas envolvendo objetos, 

em conjunto com ações relacionadas como trocas, empréstimos, 

condições e imposições, mas sem nenhum embasamento científico 

ou psicológico, sendo criados a fim de representar conceitos 

matemáticos básicos (atribuição, subtração, adição e divisão) 

representados pela forma que os participantes interpretavam as 

frases e ações. 

Os testes foram aplicados sem a percepção dos participantes para 

que os resultados fossem os mais naturais possíveis. O ambiente 

escolhido foi aquele em que a criança se encontrava no momento, 

seja em seu bairro ou residência. 

Mesmo com diversas respostas apresentando baixa coesão de 

sintaxe e vocabulário restrito, foi possível definir algumas 

características importantes no desenvolvimento inicial da IA, além 

da introdução de alguns verbos e palavras que podem referenciar 

certas ações na grande maioria das vezes: 

• Compreensão de posse: haver, ter, possuir, etc.; 

• Compreensão de adição: adquirir, ficar, investir, comprar, 

aceitar, pegar, achar, encontrar, ganhar, receber, obter, etc.; 

• Compreensão de subtração: dar, perder, vender, ceder, doar, 

emprestar, devolver, oferecer, etc.; 

• Compreensão de quantidade e comparações: igual, maior, 

menor, diferente, etc.; 

• Compreensão de multiplicação, divisão e fracionamento: 

vezes, dobro, triplo, metade, terço, etc.; 

• Compreensão de possibilidades: se, talvez, quando, caso 

contrário, etc.; 

• Compreensão de estados: frio, gelado, calmo, irritado, 

aberto, fechado, etc.; 

• Compreensão de perguntas: quantos, com quantas, mostre, 

exiba, etc.; 

• Compreensão de aprendizagem: entender, aprender, 

compreender, etc. 

Os verbos obtidos no teste foram inseridos diretamente no código 

fonte interno do software em vetores que representam 

separadamente cada tipo de ação e possibilidade, servindo de base 

inicial para as análises léxica, sintática e semântica. 

Após esta etapa, foi utilizado o princípio de agente lógico para a 

interpretação da linguagem natural para linguagem 

computacional, e como o agente encarregado desta tarefa se 

tornou o principal núcleo do software, foi considerado importante 

tratá-lo como uma biblioteca distinta de código de programação, 

recebendo o nome de Educational Linguistic Intelligence with 

Speculative Analysis – ELISA (Inteligência linguística 

educacional com análise especulativa). 

A IA ELISA é responsável por toda interpretação da linguagem 

natural para linguagem computacional do projeto HUMANI, e seu 

código foi separado de tal forma que é considerado uma biblioteca 

útil a ponto de permitir sua utilização em outros softwares 

futuramente. 

Além dessa importância, a IA ELISA é quem define a 

performance de todo o projeto, pois é em seu bloco lógico de 

programação que estão contidos os processos heurísticos e atalhos 

para realizar a interpretação no menor tempo possível. 

De acordo com os verbos inseridos no algoritmo da primeira fase 

do projeto, foi permitido definir quais das etapas da abordagem 

clássica da PLN seriam implementadas e em que nível seriam 

tratadas: 

• Tokenização: apenas a separação baseada em espaços em 

branco entre palavras; 

• Análise léxica: baseada nas palavras obtidas nos testes com 

as crianças; 

• Análise sintática: não é baseada na sintaxe plena da frase em 

língua portuguesa. A análise parte da posição das palavras 

reconhecidas pelo dicionário léxico, e então o processamento 

ocorre nas proximidades desta região; 

• Análise semântica: os objetos, pessoas e características são 

reconhecidos de acordo o resultado da análise sintática, que 
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por si só é limitada ao dicionário léxico. Como último 

recurso, conceitos heurísticos são utilizados para frases que 

não aparentam sentido ou caso ocorra alguma interpretação 

mal sucedida; 

• Análise pragmática: não será implementada. 

Como a linguagem natural pode fazer referências a fatos do 

mundo real, que seguem um padrão não-monotônico, decidiu-se 

portanto, aplicar este mesmo modelo de sistema na criação da IA. 

Segundo Rich [3] “ao projetar sistemas não-monotônicos, é 

importante assegurar que o sistema não gaste todo o tempo 

propagando mudanças”, portanto, o índice de conferências para a 

propagação de mudanças foi limitado para até três passagens no 

texto integral, a fim de alcançar o mínimo de performance 

desejada. 

Outro ponto chave para manter a performance foi a utilização de 

avaliações heurísticas. Whitby [4] explica a heurística como sendo 

um método empírico, uma suposição ou pista para a solução de 

um problema, e a resume como sendo uma maneira de colocar 

elementos do mundo real para ajudar na solução de um problema 

matemático. Graças às especulações sobre os resultados foi 

possível atingir uma melhor performance, e apesar de ocasionar 

uma maior margem de erros na interpretação, o ganho de 

velocidade ainda compensou esta deficiência. 

 

Figura 1. Representação da Arquitetura da IA ELISA 

 

A Figura 1 mostra a arquitetura da IA ELISA. Tudo é processado 

em tempo real, seguindo as etapas abaixo: 

• O texto é passado ao interpretador; 

• É chamado o vocabulário principal, que já está presente na 

RAM desde a inicialização do software; 

• É carregado o vocabulário extra do disco, desde que ele 

esteja diferente do vocabulário extra presente na RAM; 

• Uma única linha entra na etapa de interpretação; 

• A linha é filtrada: caracteres fora da tabela ASCII são 

apagados, acentos são removidos, todas as letras se 

tornam minúsculas, palavras que fazem referência a 

operações matemáticas são substituídas e os números 

escritos por extenso são convertidos para números 

arábicos; 

• São separadas e enumeradas cada palavra, número e 

símbolo da linha (tokenização); 

• É verificado na frase se há verbos que caracterizam 

ações específicas (análise léxica); 

• Ao encontrar um verbo conhecido, é examinado se ele 

realmente está relacionado com a ação pré-programada 

(análise sintática), caso contrário é efetuada uma nova 

pesquisa. Se nesta segunda varredura ainda não for 

encontrado palavras chaves ou ocorrências que façam 

sentido, a IA parte para a transcrição heurística e 

transforma palavras e símbolos conhecidos em 

composições matemáticas; 

• Se a definição do verbo e ação for encontrada com 

sucesso, o interpretador busca na frase por elementos 

não verbais já conhecidos e declarados em frases 

anteriores, como nomes e objetos, a fim de atribuir 

valores e ações (análise semântica); 

• Caso a definição do verbo e ação seja encontrada com 

sucesso, mas não existam elementos não verbais 

conhecidos, o interpretador faz suposições por meio de 

regras heurísticas para tentar encontrar pessoas e 

objetos, a fim de declarar as classes na linguagem de 

programação. Se for encontrado qualquer objeto, a IA 

remove o plural da palavra; 

• Se mesmo assim o contexto da frase ainda não retornar 

algo que faça algum sentido mínimo para o 

interpretador, ele ignora os erros e continua 

interpretando as linhas seguintes; 

• É criado uma linha em linguagem computacional, que 

pode ser parcial ou integral; 

• O interpretador faz uma nova leitura integral do texto a 

fim de tentar corrigir as frases e elementos que não 

foram interpretados adequadamente. O grau de 

eficiência desta vez é maior graças a utilização de um 

vocabulário aprimorado baseado na pesquisa do texto 

completo (análise léxica e sintática); 

• Após ser completada todas as operações, a última 

chamada de interpretação faz as modificações finais na 

linguagem computacional e devolve para a interface do 

usuário o resultado. 

A Figura 2 mostra um exemplo de interpretação de uma linha com 

reconhecimento de uma nova pessoa e objeto. 
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Figura 2: Exemplo de interpretação de uma linha 

 

O exemplo da Figura 2 mostra onde as palavras sublinhadas 

representam um vocabulário já conhecido pela IA. Observe o 

passo a passo da interpretação, com pontos chave em negrito: 

• O interpretador lê a frase “Amanda tem cinco maçãs”; 

• A frase é filtrada, removendo acentuações e deixando 

todas as letras minúsculas: “amanda tem cinco macas”; 

• Depois os números por extenso são convertidos para 

arábicos: “amanda tem 5 macas”; 

• As palavras são enumeradas e armazenadas em vetores 

(tokenização), por exemplo, a palavra “amanda” se 

torna o número 1, a palavra “tem” se torna o número 2, 

a palavra “5” se torna o número 3 e assim por diante. 

Observe que o número 5 presente na frase é tratado 

como palavra pelo software no ato da interpretação; 

• É procurado em cada vetor se há verbos já conhecidos 

(análise léxica), neste caso, a palavra “tem” é marcada 

(número 2); 

• Ao perceber o verbo que representa posse (ter), é 

verificado antes desta palavra a presença de alguém 

(análise sintática), para isso é efetuado a leitura de um 

número anterior ao vetor do verbo reconhecido, 

resultado no número 1, em que se encontra a palavra 

“amanda” (análise semântica); 

• Após o verbo, existe grande possibilidade de existir a 

quantidade de objetos que estão em posse de “amanda”, 

portanto é verificado o número posterior ao vetor da 

palavra “tem”, sendo efetuado uma tentativa de 

converter esta palavra para um número real, e em caso 

positivo este numero é considerado o correto 

(heurística). Neste caso bem sucedido, foi obtido a 

palavra “5”, que na linguagem computacional será 

convertido para número; 

 

 

 

 

 

• Ao perceber que existe uma ligação com grandes 

chances de acerto por ter encontrado uma pessoa, um 

verbo e a quantidade de algo, o software assume a 

palavra seguinte como objeto. Neste caso, obtem-se a 

palavra “macas” (análise semântica com heurística); 

• A palavra registrada como objeto é passada para o 

singular: “maca”; 

• O software marca a necessidade de criar uma classe na 

linguagem computacional após concluir a interpretação 

de 

• Todo o texto, portanto, o programa criado terá o objeto 

“amanda”, considerando a “maca” como atributo; 

• Por fim é incluído a linha de interpretação em 

linguagem computacional, neste exemplo representando 

uma atribuição escrita em linguagem C:  amanda.maca 

= 5. 

Conforme a Figura 3, é perceptível que graças a interpretação da 

linha anterior (Figura 2), a IA executa a operação de forma mais 

eficiente, com o reconhecimento de 100% das palavras. Esta 

interpretação foi obtida graças aos resultados dos testes efetuados 

com as crianças, aplicando o conceito de posse de objetos e 

reproduzindo esta natureza na lógica da ELISA. 

 

  

Figura 3: Interpretação com reconhecimento integral 

 

A IA ELISA é capaz de perceber a diferença entre ter e adquirir 

algo. Por exemplo, na Figura 2 se a frase fosse “Amanda comprou 

cinco maçãs”, o resultado em linguagem de programação seria: 
amanda.maca = amanda.maca + 5; 

Além de posse, aquisição e subtração de objetos, a IA ELISA 

compreende algumas condições e comparações (Figura 4). 

 

Linha 1:   “Amanda tem cinco maçãs” 

Filtra frase:  amanda tem 5 macas 

Separação numérica:  1 = amanda | 2 = tem 

   3 = “5”  | 4 = macas 

Verbo encontrado:   2 = tem  

Quem tem?   2 - 1 = 1 = amanda 

Quantos?    2 + 1 = 3 = “5” 

O quê?   3 + 1 = 4 = macas → s/ plural = maca 

Criar objeto em C?  Sim 

 

Construção em C:   

amanda.maca = 5; 

Linha 2:   “Amanda possui quantas maçãs?” 

Filtra frase:  amanda possui quantas macas 

Separação numérica:  1 = amanda | 2 = possui 

   3 = quantas | 4 = macas 

   5 = ? 

Verbo encontrado:   2 = possui 

Pergunta encontrada:  3 = quantas / 5 = ? 

Elementos encontrados: amanda / maca 

Objeto encontrado:  amanda.maca 

 

Construção em C:   

printf(“Amanda possui %i macas”,amanda.maca); 
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Figura 4: Tratamento de condição 

 

Existem também as chamadas condições aninhadas, em que uma 

condição está contida dentro da outra, o qual a ELISA é capaz de 

interpretar corretamente até cinco níveis de aninhamento, porém 

concluiu-se que a IA não deveria ir além disso para poupar 

performance e manter a identação do código fonte gerado. 

  

 

        Figura 5: Fluxograma 

 

 

 

Para oferecer ao usuário uma melhor compreensão sobre o 

funcionamento de cada etapa da linguagem de programação, 

optou-se pela geração de fluxogramas a fim de se obter uma 

representação gráfica da estrutura. Pode-se observar na Figura 5 o 

fluxograma criado pela interpretação da linguagem de 

programação exibida na Figura 4. 

Para compor o fluxograma, a IA ELISA após a segunda passagem 

de interpretação de uma linha de linguagem natural forma uma 

linha de linguagem de programação, sendo então este resultado 

conferido e usado de base para gerar um bloco de fluxograma. 

Após a finalização do fluxograma, uma outra passagem é efetuada 

para verificar e desenhar as setas de fluxo e pontos de ligação 

entre cada bloco. 

Para cumprir o foco didático do projeto, a construção do 

fluxograma ocorre em tempo real em uma janela distinta da 

interface padrão, permitindo ao usuário a visualização das 

modificações nos blocos ao mesmo tempo em que a linguagem 

natural e linguagem de programação são alteradas. 

A interface do HUMANI é responsável pela coordenação das 

interações do usuário com o sistema, requisições geradas, ações 

nas áreas de texto e comunicação interna com a IA. Conforme a 

Figura 6, a interface é apresentada ao usuário por meio de áreas de 

texto que compõe a linguagem natural, programa gerado, 

mensagens do sistema, menu principal e ícones de acesso rápido.  

Note que há quatro linhas selecionadas no programa apresentadas 

na região direita da janela. Esta marcação é automaticamente 

efetuada pela IA ELISA, que relaciona a linha de texto da 

linguagem natural em que o cursor estiver posicionado com a(s) 

linha(s) de linguagem computacional gerada(s) a partir daquela 

posição.    

 

 

Figura 6: Janela de interface visual do HUMANI 

 

Outro detalhe a ser percebido na mesma figura, é que há duas 

linhas na área de texto da linguagem computacional que não estão 

sendo exibidas integralmente. Se o monitor do usuário não 

oferecer resolução suficiente para resolver o problema, é possível 

utilizar a barra de rolagem, ou pode-se mudar o estilo da tela, que 

neste caso poderia ser adequado optar pelo layout horizontal 

duplo, conforme exibido na Figura 7. 

 

 Linha 1: Ricardo não tem maçãs 
 Linha 2: João tem sete maçãs e deu duas para Ricardo 
 Linha 3: Se Ricardo tem mais de uma maçã, com quantas ele 
ficou? 

  
 Construção completa em C (sem inclusão de bibliotecas): 

  
  

 struct Sricardo             (1)                         

 {                                                       

    int maca;                (1)                         

 };                                                      

 struct Sjoao                (2)                         

 {                                                       

    int maca;                (2)                         

 };                                                      

                                                      

 struct Sricardo ricardo ;   (1)                         

 struct Sjoao joao ;         (2)                         

                                                      

 int main ()                                             

 {                                                       

   ricardo.maca = 0 ;                 (1) 

   joao.maca = 7 ;                    (2) 

   joao.maca = joao.maca - 2 ;        (2) 

   ricardo.maca = ricardo.maca + 2 ;  (2) 

   if ( ricardo.maca > 1 )                           

(3) 

   {                                        

     printf ("ricardo ficou com %i 

maca\n",ricardo.maca); 

   }                                                     

}  
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Figura 7: Interface visual com layout horizontal duplo 

 

Por meio da interface padrão é possível acessar algumas janelas 

de configuração do sistema, dando liberdade ao usuário para 

alterar os temas, tamanhos das fontes, disposição do layout, e 

linguagem de programação a ser gerada.  

Muitas das opções ainda não tem sua funcionalidade 

implementada, porém, para a conclusão da primeira fase do 

projeto foi decido implementar por completo a configuração do 

nível de interpretação, que pode ser resumido em: 

• Em tempo real: efetua a conversão a cada letra. 

Recomendado para microcomputadores a partir de dois 

núcleos a 1.2 Ghz. 

• Moderada: efetua a conversão a cada parágrafo. 

• Na execução: efetua a conversão antes de compilar o 

programa. Recomendado para microcomputadores modestos 

ou obsoletos. 

Para que o sistema execute o código gerado, é necessário 

configurar a ferramenta externa que será utilizada. Optou-se pelo 

emprego de softwares livres como o GCC e Python, sendo que em 

ambientes Linux basta que o usuário possua os pacotes instalados 

para que o HUMANI utilize-os automaticamente, e no caso de 

sistemas Windows, o usuário poderá apontar o caminho dos 

softwares externos. 

É possível afirmar que a primeira fase do desenvolvimento do 

projeto HUMANI atingiu seu objetivo, pois o software 

desenvolvido é capaz de realizar tarefas em tempo real, como a 

interpretação da linguagem natural para linguagem de 

programação e criação de fluxogramas, incluindo a possibilidade 

de executar os códigos gerados. 

A estrutura do código começou de forma singular e pouco tempo 

após se tornou um software modular capaz de abraçar novos 

blocos de código, o que futuramente pode incluir agentes de IA, 

reprodutores de mídia, editores de imagem etc. Além da 

codificação interna, é possível integrar o projeto com outros 

sofwares externos, seja para objetivo acadêmico, corporativo ou 

de entretenimento.  

O agente ELISA, apesar de não utilizar algoritmos canônicos e 

consagrados de IA, atingiu performance e eficiência satisfatórias 

para a primeira fase do projeto. 

Como resultado foi desenvolvido um software que oferece um 

método de ensino para pessoas que nunca programaram, 

permitindo que o usuário observe o código fonte criado e 

verifique passo a passo a formação do software com seu fluxo de 

processamento e decisões. 

Ainda há muito o que ser desenvolvido para as próximas fases do 

projeto, incluindo aspectos importantes da interpretação, como 

avaliação de estados (frio, quente, aberto, fechado etc), 

aprendizagem de palavras por interação do usuário, gráficos 

cartesianos etc, porém, acredita-se que o projeto HUMANI esteja 

apenas começando. 

Um complemento importante para aprimorar exponencialmente a 

capacidade de interpretação da ELISA sem comprometer a 

performance, é a criação de um outro agente de IA que possibilite 

um armazenamento online global e centralizado de todos os 

conceitos aprendidos em cada instância do HUMANI utilizado 

por cada usuário. O nome deste agente de IA é BRAINIAC (Base 

of Rational Analysis of Important Natural Inferences with 

Advanced Comparisons - base de análise racional de inferências 

naturais importantes com comparações avançadas). 

A grande vantagem da existência de um agente de IA online e 

global é que os dados poderão ser processados sem a preocupação 

com a performance ou realização de operações em tempo real, 

sendo assim, BRAINIAC poderá ser executado por um parque de 

máquinas multiprocessadas. O objetivo desta IA é absorver uma 

grande quantidade de árvores de possibilidades e palavras, e por 

meio de técnicas de mineração de dados (data mining) será gerado 

um dicionário de dados otimizado, que será baixado localmente 

pela interface de comunicação do HUMANI e estará pronto para a 

ELISA consultar em tempo real, mantendo a velocidade do 

sistema e aumentando profundamente as chances de sucesso na 

interpretação. 

O usuário poderá optar pela colaboração com a ampliação da base 

de conhecimentos, e em caso positivo, a cada encerramento de 

sessão será efetuado o upload compactado de suas experiências 

para a base de conhecimento do BRAINIAC. 

Conclui-se portanto que o projeto HUMANI obteve sucesso em 

realizar seu objetivo inicial proposto em sua primeira fase de 

desenvolvimento, e apresentou resultados que permitem a 

expansão do projeto futuramente para abraçar novos horizontes. 
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ABSTRACT 
As systems to support learning meet a diversity of users, 

communicability is a quality essential use to ensure educational 

objectives that underlie its use. In this article we present the rating 

of LSM Amadeus system from the perspective of professors, from 

the use of Semiotics Inspection Method (SIM) and the 

Communicability Evaluation Method (MAC). 

RESUMO 
Como os sistemas de apoio a aprendizagem atendem a uma 

diversidade de usuários, comunicabilidade é uma qualidade de 

uso essencial para garantir os objetivos educacionais que 

fundamentam o seu uso. Neste artigo apresentamos a avaliação do 

sistema LSM Amadeus a partir da visão de professores 

universitários, diante da utilização do Método de Inspeção 

Semiótica (MIS) e Método de Avaliação de Comunicabilidade 

(MAC).  

Categorias 
H.5.2 [User Interfaces]: Evaluation/methodology; Theory and 

methods 

Termos Gerais 
Human Factors, Verification, Experimentation, Measurement. 

Palavras Chave 

Avaliação de Interface. Comunicabilidade. Amadeus. 

1. INTRODUÇÃO 
Diante da crescente demanda por tecnologia, a internet e as 

ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação - 

TIC’s tem sido ponto-chaves na transformação do ensino e 

aprendizagem [5].  

A presença das TIC’s  nos processos educacionais é cada vez mais 

notória, especialmente no Primeiro Mundo, seja na condição de 

veículos principais ou de recursos complementares, bem como na 

perspectiva de [10] como meio e mensagem. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) são bons 

exemplos de ferramentas de apoio ao ensino. Estes ambientes 

oferecem suporte às atividades de ensino, integrando recursos 

fornecidos de tecnologia de informação e comunicação, através de 

diversas mídias e ferramentas para comunicação e interação como 

chat ou bate-papo, fórum de discussão, hiperlinks, wikis, entre 

outros [4].  

Segundo Valentine e Soares [13], um AVA é um espaço social, 

constituído de interações cognitivo-sociais sobre, ou em torno de, 

um objeto de conhecimento, na qual as pessoas interagem 

mediadas pela linguagem da hipermídia visando o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Sabe-se que, embora as tecnologias possam favorecer a prática 

docente, alguns desafios podem ser impostos pela sua utilização. 

Estes desafios envolvem principalmente a resistência à novas 

práticas de ensino, o que ocasiona acomodação, além da falta de 

motivação diante tais recursos e problemas associados a própria 

interface dos ambientes.    

Como ambientes de apoio ao ensino que, atendem a diversos tipos 

de usuários, com graus de experiências diferenciadas, defende-se 

que a qualidade de comunicabilidade entre sistema e usuário é 

essencial para garantir uma boa interação de forma que os 

objetivos educacionais que fundamentam seu uso sejam 

alcançados.  
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De acordo com Mozzaquatro e Medina [10] as interfaces destes 

ambientes devem ser amigáveis e intuitivas, principalmente para 

diminuir o processo exaustivo da busca de acesso a informação 

pelo usuário.   

A qualidade de interação em interfaces é um dos principais pontos 

estudados pela área de Interação Humano Computador (IHC). O 

conceito de comunicabilidade, que impacta diretamente na 

qualidade de interação, possui destaque nas bases teóricas que 

fundamentam a área da Engenharia Semiótica. Como área que 

fornece teorias à IHC, a Engenharia Semiótica permite entender 

os fenômenos envolvidos no design, uso e avaliação de um 

sistema interativo [9].  

O fator comunicabilidade quando associado à interfaces de 

sistemas interativos permite que seu uso seja produtivo e eficiente. 

Como elemento essencial ao processo de interação, a interface 

permite que os usuários consigam atingir seus objetivos por meio 

de ações realizadas sobre ela e suas interpretações sobre as 

respostas reveladas pela interface [2].  

É por meio da interface que as mensagens dos designers são 

transmitidas para o usuário. Este processo, conhecido por 

metamensagem, comunica ao usuário como ele deve utilizar o 

sistema, o porque (de que forma) e com que efeitos. 

Ao considerar este contexto, o presente artigo tem como objetivo 

apresentar a aplicação de métodos como o Método de Inspeção 

Semiótica (MIS) e o Método de Avaliação de Comunicabilidade 

(MAC) no LMS Amadeus. Este último método permite identificar 

problemas de ruptura na comunicação que podem ser enfrentados 

pelos usuários durante a interação com o ambiente.  

Apesar de distintos, os critérios de qualidade de uso destes 

métodos, estão interligados e se influenciam. Enquanto o MIS 

inspeciona a interface e avalia a qualidade da emissão mensagem 

de metacomunicação enviada pelo designer ao usuário [3], o 

MAC avalia a qualidade da recepção dessa metacomunicação pelo 

usuário. Além dos resultados da avaliação, propostas de soluções 

são sugeridas ao Amadeus e apresentadas conforme os problemas 

identificados neste processo.  

Esse artigo encontra-se organizado por 4 seções. A Seção 2 

apresenta o sistema tema desta avaliação. A Seção 3 descreve a 

metodologia utilizada na avaliação, enfatizando a coleta e análise 

dos dados. A Seção 3 aborda os resultados da avaliação, e por fim 

as considerações finais na Seção 4. 

2. LSM AMADEUS 

O sistema Amadeus é um Projeto concebido pelo Grupo de 

Pesquisa CCTE1 do Centro de Informática da UFPE. Classificado 

como uma plataforma de segunda geração, este sistema é 

distribuído sob uma licença de software livre, permitindo assim 

que possa ser livremente compartilhado, estudado, copiado, 

executado e evoluído [6]. 

Seu conceito estende-se ao de um Sistema de Gestão do 

Aprendizado (Learning Management System – LMS) pela 

incorporação de novos estilos de interação [9] do usuário com o 

sistema, com o conteúdo e entre os demais usuários [9]. O LMS 

Amadeus, cujo termo significa Agentes Micromundos e Análise 

do Desenvolvimento do Uso de Instrumentos, trata-se de uma 

aplicação orientada à integração com diversas mídias, tais como: 

jogos e simulações multi-usuário que agregam recursos da 

realidade virtual; vídeos; conteúdo textual; áudio e imagens [7].  

 Caracteriza-se por um ambiente de ensino colaborativo, onde os 

professores e alunos podem interagir com o ambiente e entre si, 

sendo capaz de perceber as ações e atividades dos participantes. 

Os professores podem inferir sobre o aprendizado de seus alunos, 

disseminando informação através do ambiente e, posteriormente 

avaliá-los, inclusive de forma qualitativa, observando sua 

capacidade de iniciativa, interação com os demais alunos, 

exploração de temas extraclasse, colaboração com o grupo e 

demais aspectos não tratados em provas e atividades tradicionais 

[9]. 

O ambiente permite a realização de diversos procedimentos de 

avaliação, orientados por uma perceptiva construtivista. Os 

processos de avaliação são diagnósticos realizados continuamente 

e voltados à promoção da aprendizagem individual e do grupo [1]. 

Atualmente o LMS Amadeus, desde março de 2009, passou a 

integrar o PSPB2 – Portal do Software Público Brasileiro. A 

comunidade do Projeto Amadeus no PSPB conta com mais de 

5000 membros e com colaborações internacionais de países como: 

Irlanda, Chile, Alemanha e França. [6]. 

3. METODOLOGIA 
De acordo com Barbosa e Silva [2], os métodos de avaliação em 

IHC possuem cinco atividades básicas, conforme apresenta a 

figura 1. Neste sentido, o método de avaliação de 

comunicabilidade aplicado no Amadeus considerou tais 

atividades.  As próximas seções, descrevem com maiores detalhes, 

as tarefas associadas a cada atividade. 

 

 

Figura 1. Etapas do método de Avaliação de Comunicabilidade 

 

Para um melhor desempenho dos usuários com o ambiente, faz-se 

necessário observar até que ponto encontra-se a facilidade de uso 

e a capacidade de compreensão, diante da interação. Desta forma, 

avaliou-se as principais dificuldades encontradas durante o 

processo de interação dos usuários ao utilizar o Amadeus, visando 

o melhor uso desta plataforma, futuramente. 

Para evitar problemas no decorrer das avaliações, algumas 

questões foram analisadas principalmente quanto a escolha dos 

usuários e conhecimentos dos métodos adquiridos pelos 

avaliadores. Quanto a escolha dos usuários para realização da 

avaliação, considerou-se que os mesmos não deveria possuir 

nenhuma familiaridade com o ambiente de aprendizagem 

Amadeus.   

Em relação aos conhecimentos, os pesquisadores que também 

assumiram o papel de avaliadores, estudaram as técnicas do 

método de avaliação de comunicabilidade tornando-os aptos para 

o processo de condução das avaliações, bem como alguns 

conteúdos bibliográficos referentes ao ambiente Amadeus objeto 
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de estudo, sendo assim possível conduzir as avaliações com maior 

precisão. 

Diante disto, como usuário, contou-se com a participação de três 

professores curso de Licenciatura em Computação da 

Universidade de Pernambuco do Campus Garanhuns/PE. Como 

em sua maioria os docentes da área tecnologia são homens, os 

participantes desta avaliação são do gênero masculino, com idade 

entre 24 à 40 anos. Tais usuários, experientes com o uso de 

computador e internet para fins pedagógicos, mas sem qualquer 

conhecimento sobre o sistema escolhido.  

3.1. Preparação 
Segundo Barbosa e Silva [2], a atividade de preparação é 

fundamental ao processo de condução da avaliação. Nesta, deve-

se realizar uma breve inspeção dos signos estáticos, dinâmicos e 

metalinguisticos.  

Esta inspeção orienta a definição do cenário de tarefas que serão 

executados pelos participantes, definidos e recrutados também 

nesta etapa. O ambiente de avaliação deve ser preparado 

inicialmente, configurando e testando o software de gravação com 

o intuito de evitar possíveis falhas durante a aplicação do teste.  

3.2. Aplicação MIS 
O método de inspeção é aplicado inicialmente, pois não envolve a 

participação de usuários potenciais do sistema. Esta inspeção foi 

realizada por dois avaliadores com conhecimentos dos métodos 

em questão.  

Com o objetivo de identificar possíveis rupturas de comunicação 

que poderia dificultar a utilização do sistema, a inspeção verificou 

a interface do Amadeus e diferentes tipos de signos classificados 

como estáticos, dinâmicos e metalinguísticos, foram identificados.  

A aplicação deste método possibilitou avaliar a qualidade da 

emissão da metacomunicação codificada na interface do 

Amadeus. Tal tarefa permitiu aos avaliadores conhecer o contexto 

pelo qual o ambiente é utilizado pelos seus usuários. Esta tarefa 

foi determinante aos próximos passos da avaliação, sobretudo 

quanto a definição de um cenário com tarefas que devem ser 

realizadas pelos usuários docentes, durante a aplicação do método 

MAC.  

Esta avaliação se deu a partir das seguintes funcionalidades do 

sistema: criação de curso no ambiente, criação e edição de 

módulos, o uso de fórum (criar tópico, comentar mensagem), a 

inserção de arquivos e links.  

Logo após, produziu-se três questionários para fundamentar a 

avaliação do sistema em questão, definidos a seguir como pré-

teste cujo objetivo consiste em definir o perfil do usuário; teste 

composto por um conjunto de atividades para que os participantes 

possam interagir como sistema e pós-teste cujo objetivo consiste 

em analisar o aprendizado e interação do usuário com o ambiente. 

3.3. Aplicação MAC 
Este método envolve a observação de usuários durante a interação 

com o sistema. Para não haver falhas na captura dos dados, além 

da utilização de câmera digital, utilizou-se também o CamStudio, 

software que captura as ações dos usuários durante a realização de 

qualquer atividade no computador.  

Após definição dos cenários e testes, realizou-se uma pré-

entrevista, para garantir um perfil homogêneo. Para tal, optou-se 

por professores universitários que não tivessem contato com o 

ambiente Amadeus. Neste caso, foram selecionados professores 

que não conheciam ou não tinham experiência com o sistema. 

Como teste, elaborou-se um cenário de contexto e uma tarefa com 

cinco passos que visavam a criação de curso, criação de módulo, 

inserção de arquivos/links e busca no Amadeus. No decorrer da 

realização dos testes, o usuário foi orientado que para atingir um 

resultado satisfatório, este deveria necessariamente seguir a ordem 

passos propostos no teste.  

Diante disto, o cenário encontra-se descrito como: “Você é um (a) 

professor (a) e deseja ofertar um curso online, onde possa 

disponibilizar materiais de apoio e usar meios para interação com 

seus alunos, tudo de forma online pelo ambiente Amadeus”. A 

tarefa proposta consistia na realização dos seguintes passos (1) 

Criar um curso; (2) criar um módulo; (3) inserir conteúdo; (4) 

criar fórum e; (5) pesquisar cursos no Amadeus. 

Para aplicação deste, participaram cinco avaliadores. Dois dos 

avaliadores, filmaram a interação do participante com o ambiente, 

no intuito de capturar expressões faciais, o restante 

responsabilizou-se por observar e registrar manualmente possíveis 

dificuldades enfrentadas pelo usuário.  

3.4. Coleta dos Dados 
Nesta etapa, duas subtarefas são consideradas como observar e 

registrar sessões de uso em laboratório e gravar o vídeo da 

interação. Ao considerar a observação, os avaliadores devem 

observar as experiências vivenciadas pelo usuário durante a 

interação com o sistema, registrando de forma escrita, possíveis 

acontecimentos que possam ser relevantes para a interpretação de 

dados. E gravação de vídeo da interação, com o auxílio de 

software de captura de tela, gravou-se a interação, de forma a 

armazenar as ações executadas pelo usuário na interface do 

sistema. 

A aplicação dos testes realizou-se no laboratório de informática da 

UPE – Campus Garanhuns, com duração média de 25 minutos 

para cada usuário.  

Esta fase do MAC contemplou diferentes passos como entrevistas 

pré e pós-teste, execução com anotações e gravação da tarefa 

realizada pelo participante. A cada teste realizado, o usuário tinha 

ciência de que deveria seguir a ordem passos propostos.  

Durante a execução das tarefas propostas, as três interações foram 

filmadas com a ajuda do software de captura de tela, além das 

filmagens das expressões faciais para futuras interpretações.  

Vale ressaltar que as informações referentes as questões éticas 

foram repassadas aos participantes, principalmente quanto ao fato 

de que quem estava sendo avaliado era o sistema e não o 

participante, e que apenas os resultados dos testes seriam 

revelados para fins de pesquisas acadêmicas, com o propósito de 

confirmação dos mesmos. 

3.5. Interpretação 
A partir desta etapa, inicia-se a fase de análise dos dados 

coletados. A etiquetagem, como tarefa principal desta etapa, 

examina as quebras de comunicação identificadas nos vídeos, 

estes foram analisados individualmente. As etiquetas, também 

chamadas de expressões de comunicabilidade são utilizadas para 
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representar as reações ou comportamentos dos usuários durante a 

interação com o sistema. Desta forma, os vídeos foram analisados 

e etiquetados de acordo com as rupturas de comunicação 

identificadas, ou seja, os momentos onde o usuário mostrou não 

entender a metacomunicação do designer. Vale salientar de que 

das 13 etiquetas existentes [2] no método utilizado neste trabalho, 

utilizou-se apenas 3 para categorizar as rupturas identificadas. 

Durante a análise individual de cada vídeo, identificou-se rupturas 

de comunicação semelhantes no passo 3. Diante disto o resultado 

da etiquetagem pode ser visto na tabela 1. 

 

Tabela 1. Etiquetagem 

Expressões Ação do Usuário - Tarefa: passo 3 - Inserir conteúdo 

Cadê? Navega pela interface, procurando botões ou elementos para inserir 

arquivos. 

E agora? Clica em vários elementos da interface de forma aleatória para 

tentar obter alguma dica para formular o próximo passo a ser 

executado. 

Onde estou? Tenta acionar botões que estão desabilitados momentaneamente. 

 

Dentre os passos a serem seguidos, o passo 3 apresentou-se como 

o mais dificultoso na visão dos três participantes. 

3.6. Consolidação 
Nesta etapa, realizou-se a interpretação do significado do 

conjunto de todas as etiquetas identificadas nos vídeos. Levou-se 

em consideração seguintes fatores como a frequência e contexto 

em que ocorre cada etiqueta, sequência e nível de problema 

relacionado ao objetivo do usuário. Em seguida, o perfil semiótico  

 

 

é elaborado através da reconstrução da metamensagem enviada 

pelo designer de acordo como esta foi recebida pelo usuário. 

A interpretação no presente artigo, considerou-se a ordem de 

execução das tarefas e o perfil de participante. Diante disto, a 

interpretação por usuários consolidou-se para uma interpretação 

final das etiquetas, assim as rupturas de comunicação por tarefa 

foram identificadas, analisadas e categorizadas como falha de 

comunicação temporária. O resultado desta interpretação pode ser 

observado na tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação das falhas de comunicação usuário-sistema representadas pelas etiquetas 

Falha de comunicação temporária: efeito parcial do processo de interpretação (semiose) e de comunicação (interação) do usuário 

é inconsistente com sua intenção de comunicação. 

Aspecto semiótico Característica específica Etiqueta 

  

 O usuário interrompe 

temporariamente sua semiose. 

Por que não encontra uma expressão (signo) apropriada para sua intenção de 

comunicação. 

Cadê? 

Por que não consegue formular sua próxima intenção de comunicação. E agora? 

O usuário percebe que seu ato 

comunicativo não foi bem-sucessido. 

Por que percebeu que havia algo errado no contexto, não obtendo o 

resultado esperado depois de conversar com o sistema. 

Onde 

estou? 
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Seguiu-se para a etapa final que consistiu na elaboração do perfil 

semiótico.  A elaboração do perfil, baseou-se no template definido 

por [2] onde “este é o meu entendimento, como designer, de quem 

você, usuário, é, do que aprendi que você quer ou precisa fazer, 

de que maneiras prefere fazer, e por quê. Este, portanto, é o 

sistema que projetei para você, e esta é a forma como você pode 

ou deve utilizá-lo para alcançar uma gama de objetivos que se 

encaixem nesta visão”. Essa paráfrase permitiu definir perguntas 

que guiaram a reconstrução da metamensagem para o Amadeus:  

“Caros docentes e discentes, com experiência no uso de 

computador e internet, que utilizam o Amadeus como um 

ambiente de apoio, a fim de disponibilizar ferramentas e estruturas 

voltadas ao processo de ensino aprendizagem. Eu imagino que 

você é um docente que deseja criar cursos, onde possa 

disponibilizar arquivos e materiais, além propor atividades online 

para que o aluno tenha acesso a partir de qualquer computador e 

em qualquer lugar [...] Para isso, eu criei o sistema Amadeus, de 

fácil utilização, com interface objetiva de forma que você percorra 

está, sem grandes problemas, e que favoreça o processo de ensino 

aprendizagem. O sistema deve ser utilizado de forma que o 

usuário possa através de ferramentas disponíveis no ambiente 

virtual, fornece recursos para outros usuários, bem como, o 

usuário poderá usufruir desses recursos disponíveis por usuários 

com outro nível de acesso. Com template simples, quase sem a 

utilização de ícones, mais focada no conteúdo do que no próprio 

designer, de forma que você usuário, entenda a lógica do sistema 

e o utilize com facilidade”. 

4. RELATO DOS RESULTADOS 
As rupturas encontradas foram reunidas e analisadas com o intuito 

de identificar falhas de comunicação usuário-sistema. A seguir 

apresentamos os problemas identificados, para cada ruptura 

encontrada, descreveu-se o problema, a parte da interface onde foi 

localizado, o método pelo qual foi identificado e a propostas de 

solução.    

Problema Encontrado: Tarefa - Passo 1: Criar curso 

 Local na interface: Tela principal do ambiente 

Descrição/Justificativa: Na tela principal do ambiente (Figura 2), 

ruptura encontrada através do MAC. Professores inexperientes 

poderiam apresentar problemas durante a criação de curso no 

sistema, pois quase não são utilizados ícones. 

 

 

Figura 2. Tela inicial do Amadeus 

 
Assim, ao utilizar o sistema, o professor 2 teve dificuldade em 

compreender como criar um curso no ambiente por não encontrar 

com facilidade o botão referente a criação de curso. 

Como proposta para solução, definiu-se a utilização de signos 

para melhorar a percepção do usuário, pois a utilização de ícones 

possibilita aos usuários descobrir de forma rápida seu significado. 

Problemas Encontrados: Tarefa – Passo 3: Inserir conteúdo 

Local na interface: Tela principal Curso / Módulo 

Descrição/Justificativa: Na tela principal do curso, através do 

MIS, encontramos potenciais rupturas comprovadas pelo MAC. 

Professores inexperientes poderiam ter dificuldades para 

compreender como adicionar materiais e atividades dentro do 

módulo, pois quase não são utilizados signos que auxiliam na 

percepção da função da ferramenta a ser utilizada. O problema 

citado pode ser visto na Figura 2. 

Desta forma, como apresenta a figura 3, ao usar o sistema, os três 

professores apresentaram dificuldades em compreender como 

inserir um material no módulo criado, pois ao salvar as alterações 

na descrição no módulo, os botões correspondentes as funções; 

“inserir atividades” e “materiais” são desativados 

momentaneamente.   

 

 

 

Figura 3. Problema encontrado ao adicionar recursos no 
sistema 

 

  Como proposta de solução, os botões Atividades e Materiais 

ficaram ativos durante toda a interação com o ambiente, desta 

forma usuário estaria livre para utilizá-los sem a necessidade de 

ativar a edição de todo o módulo. Esta proposta pode ser vista 
na Figura 4. 
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Figura 4. Protótipo de Tela 

Diante desta análise, percebe-se que os participantes não 

apresentaram grandes dificuldades durante a utilização do 

Amadeus. 

5. CONSIDERAÇÕES 
Diante da análise do pós-teste, conclui-se que tanto a experiência 

vivenciada, como a aparência do ambiente Amadeus pela visão 

dos participantes é considerada satisfatória. Em relação a 

interação, algumas dificuldades foram relatadas sobretudo quanto 

aos: menus não intuitivos e localização de alguns ícones.  

Contudo, ao levar em consideração o perfil dos participantes 

sendo professores universitários de computação cujas experiências 

no uso da internet e computador são essenciais no dia a dia e 

diante da interpretação e criação do perfil semiótico, conclui-se 

que a metacomunicação é transmitida de forma satisfatória para 

tais usuários. O usuário consegue percorrer a interface 

normalmente, usufruindo das ferramentas disponíveis sem grandes 

problemas. 

No contexto da análise da semiótica, conclui-se que a utilização 

de poucos signos, pode trazer problemas para interação de um 

usuário inexperiente com a utilização das tecnologias, como 

internet, ambientes virtuais, etc. Como trabalhos futuros espera-se 

reavaliar o sistema Amadeus após melhorias realizadas, 

abrangendo também como público alvo professores de áreas não 

tecnológicas.  
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ABSTRACT 
This study aims to analyze the job training at UFRJ. This is a 

qualitative research - case study - with data collection through 

interviews. With the use of distance education UFRJ achieved an 

unprecedented feat, to empower a large number of employees in a 

short time The system is outsourced and has some problems, but it 

has advantages, including the logistics of the institution and its 

geographical distribution. 

RESUMO 
O presente estudo tem como principal objetivo analisar a 

capacitação profissional na UFRJ. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa – estudo de caso – com coleta de dados através de 

entrevistas e análise das mesmas. Com o uso da educação a 

distância, a UFRJ conseguiu um feito inédito, o de capacitar um 

grande número de servidores em um curto espaço de tempo. O 

sistema é terceirizado e apresenta alguns problemas, mas possui 

vantagens, inclusive pela logística da instituição e sua distribuição 

geográfica.  

General Terms 

Human Factors, Management. 

Palavras-chave 

Educação a Distância; Tecnologia da Informação; Capacitação 

Profissional, Instituição Federal de Ensino. 

1. INTRODUÇÃO 
O ambiente organizacional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ demanda uma contínua melhoria da capacitação 

de seu corpo social.  

Durante estes últimos 25 anos, a UFRJ cresceu muito em todos os 

sentidos. A princípio, todos os funcionários dividiam máquinas de 

escrever. Começaram, então, a surgir os micro-computadores, que 

ficavam todos reunidos numa espécie de Centro de Processamento 

de Dados (CPD). Com o passar do tempo, os funcionários 

receberam micros individuais. O conhecimento em relação a sua 

utilização foi adquirido, muitas vezes, na prática. Não houve uma 

estratégia no sentido de promover a capacitação tecnológica da 

comunidade da UFRJ. Havia sim, iniciativas isoladas de 

treinamento de funcionários, mas ainda hoje, falta uma política 

clara e bem divulgada de gestão de pessoas. 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) possui 4 campi, 

com 6 centros e 1 fórum, 48 unidades, sendo que há várias dessas 

unidades isoladas. É uma das maiores universidades federais do 

Brasil, sendo sua comunidade formada em 2013 por 12.715 

funcionários, 4.064 professores e em torno de 55.179 alunos de 

graduação e de pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).  

Conforme Franco [7] o mais importante é que a empresa descubra 

o método mais adequado à empresa e aos seus objetivos, 

adaptando a política de capacitação de profissionais, 

transformando-a em uma ação contínua. 

Objetivo Geral 
Analisar o emprego da educação a distância para disseminação do 

conhecimento e consequente capacitação profissional na UFRJ. 

Objetivos Específicos 
Identificar, através de pesquisa qualitativa, a visão de três 

segmentos do curso de Qualidade no Atendimento da UFBA em 

parceria com a UFRJ. 

Relacionar, por meio de análise de dados, o número dos 

servidores da UFRJ em relação ao número de capacitados. 

Justificativa 
Segundo Blois e Melca [3], a EaD representa uma modalidade de 

ensino que pode oferecer uma capacitação contínua, flexível e de 

qualidade e as empresas estão utilizando os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA) para acompanhar os avanços científicos e 

tecnológicos, proporcionando aos profissionais uma formação 

contínua. 

Para que haja uma motivação neste tipo de ambiente, é necessário 

que os instrutores estimulem estes profissionais, através de 

diálogos entre os participantes, levando em conta experiências 

pessoais e interesses, transformando a EaD num ambiente 

colaborativo. [4] 
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Os resultados obtidos com essa pesquisa puderam contribuir de 

certa forma para melhorar a capacitação profissional dos 

servidores técnico-administrativos da UFRJ mediante iniciativas 

de EaD, implementando com esse fato a aprendizagem 

organizacional.  

2. EAD E A CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Educação a Distância e as Tecnologias da Informação e 
Comunicação 
A EaD, é uma modalidade educacional que já existe pelo menos 

há um século. Seu objetivo principal era atender a clientela de 

pessoas que geograficamente ficavam impossibilitadas de receber 

informações, mas com o passar do tempo foi começando a atender 

outras demandas, como as políticas, principalmente no Brasil. 

A Revista Eccos [9] contextualiza o momento político de 

surgimento da EaD, citando a elaboração de planos setoriais para 

a educação, nos quais visavam a qualificação do trabalhador 

brasileiro para fins de atendimento às demandas do mercado. 

Daí a necessidade de um novo tipo de trabalhador afinado 

com os tempos de uma nova “visão” de empresa – 

necessidade de um trabalhador capaz de trabalhar em 

equipe, “flexível”, polivalente (do tipo factorum, “faz-de-

tudo”), pronto para pular de um ponto para outro de uma 

atividade para outra, sempre disponível e preparado para 

um mercado aberto, versátil e atento a demandas não mais 

de massas, mas específicas de grupos identificados como 

possíveis consumidores. [16]. 

Com o intuito de atender estas solicitações impostas pelo governo, 

os professores começaram a utilizá-la com o objetivo de informar 

e enviar instruções para aquelas pessoas que estavam isoladas ou 

que não tinham acesso ao ensino regular nas escolas. O correio foi 

o meio escolhido para enviar e receber as informações, porém era 

uma situação que demandava tempo. [1] 

Os alunos recebiam os materiais impressos, estudavam, 

realizavam os exercícios propostos e os enviavam para avaliação, 

para posteriormente receberem novos módulos. 

Para que o processo ganhasse alguma agilidade, surge, como um 

meio de emissão de informações, a ligação entre as tecnologias, 

como o rádio e a televisão e os materiais impressos, que antes 

eram enviados apenas pelo correio, impulsionando com isso a 

EaD, a partir de centros de ensino e produção de cursos, que 

tinham a função de emitir informações uniformemente. 

É importante frisar algumas iniciativas para preparar as pessoas 

para o mercado de trabalho como os cursos por correspondência 

do Instituto Universal Brasileiro (IUB), criado em 1939 em São 

Paulo. Os anúncios, que vinham encartados nas revistas, 

ofereciam cursos por correspondência em várias áreas: mecânica, 

eletrônica, corte e costura, contabilidade, fotografia. Havia 

também o Projeto Minerva, transmitido pelo rádio, e que oferecia 

cursos a distância para a formação no nível básico de ensino, 

sendo um projeto do governo militar que também contava com 

apostilas impressas. [11] 

Com o avanço tecnológico, surge a televisão e um projeto que 

acaba eclodindo a partir deste fato são os Telecursos, despontando 

também o videocassete, o fax, e atualmente, o computador e a 

Internet que se integram como recursos educacionais.  

Segundo Leite [10], em EaD, diferente de outras áreas, nenhuma 

tecnologia é eliminada pelo surgimento de novas, muito pelo 

contrário: esses recursos se completam. Para lugares de difícil 

acesso, muitas vezes a tecnologia utilizada, por exemplo, é o 

papel e o rádio. E agora também são utilizadas as mais modernas 

tecnologias de interatividade como: e-mail, fórum, chat, 

videoconferência etc. 

Demo [5] afirma que a EaD “será ainda neste século, a grande 

revolução no ensino e no acesso à educação, tornando-a 

verdadeiramente democrática e inclusiva”, segundo ele, não há 

retorno. Apesar deste fato, ele faz uma reflexão crítica, 

apresentando algumas opiniões: 

Há vários contextos negativos em torno da educação à 

distância. O primeiro e o mais temido é a possibilidade 

mais aberta de fraudes, tendo em vista que o controle pode 

facilmente perder-se. O segundo, e na verdade o maior de 

todos de longe, é o risco de aprimoramento do 

instrucionismo, à medida que se inventa mais um palco 

pródigo para aulas reprodutivas. O terceiro refere-se às 

expectativas generalizadas de acesso facilitado a diplomas 

e certificações, empurrando para baixo os parâmetros de 

qualidade educativa. O quarto realça possíveis 

contradições nos termos, já que em certo sentido, educar 

exige presença, por conta do contato pedagógico. Esta 

cautela exagera, entretanto, em não conceber a 

possibilidade da presença virtual. O quinto teme o 

isolacionismo sempre possível em alunos a distância, à 

medida que os contatos se restringem aos eletrônicos ou a 

nenhum, desfazendo a relevância de ambientes e contatos 

socializadores. O sexto retrata a pretensão excessiva de 

autodidatismo, à medida qe o aluno poderia aprender 

sozinho, dispensando qualquer professor ou qualquer 

orientação. Tais contextos, entre outros, retratam possíveis 

riscos/vícios que são sempre mister enfrentar, mas em 

grande parte, são também comuns a presença física, o que 

torna impróprio estigmatizar a educação a distância como 

proposta tendencialmente equivocada. Pode se um tiro no 

pé, como pode também ser uma extraordinária 

oportunidade [...] [5] 

Muitas destas opiniões coincidem com algumas desvantagens 

apontadas por Almeida [1], a saber: um alto índice de desistência, 

uma rotulação de ser um ensino de baixo custo e ser 

desqualificado, entretanto há também vantagens como o fato de 

encontrar-se em todas as partes do mundo e atender a uma parcela 

crescente da população. 

Belloni [2] afirma que a educação e a tecnologia sempre andaram 

de mãos dadas, e que o mais importante é a preparação dos 

indivíduos para utilizar os recursos disponíveis. 

Partindo do princípio que a EaD não é uma abordagem 

educacional recente e de que todo e qualquer processo, 

principalmente educacional, é polemizado, a EaD resiste e se 

expande. Dias e Leite [11] comentam sobre a definição de EaD 

não ser só uma questão de separação física entre o professor e os 

alunos, atualmente ela exige a presença de recursos de 

telecomunicações interligando alunos e instrutores. Ainda 

enfatizam que a EaD deve ser muito bem planejada e que os 

recursos utilizados devem ser tratados por desenhistas 

instrucionais para que o conteúdo proposto promova a 

aprendizagem.  
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Conforme Almeida [1] com o início de utilização das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC), as práticas de EaD 

ressurgiram pelos seguintes fatos: a flexibilização do tempo, a 

quebra de barreiras espaciais, a emissão e o recebimento de 

materiais instantâneos. Admitindo com este fato, novas formas de 

transmissão de conteúdos – digitalizados e hipermediáticos; 

explorando a interatividade, a interação e a produção de 

conhecimento. 

As abordagens de EaD por meio das TIC podem ser de 

três tipos: broadcast, virtualização da sala de aula 

presencial ou estar junto virtual. Na abordagem broadcast, 

a tecnologia computacional é empregada para “entregar a 

informação ao aluno”. (...) Quando os recursos das redes 

telemáticas são utilizados da mesma forma que a sala de 

aula presencial, acontece a virtualização da sala de aula. 

O estar junto virtual, também denominado aprendizagem 

assistida por computador (AAC) explora a potencialidade 

interativa das TIC. [1] 

Com a crescente demanda do mercado de EaD, surge a 

necessidade de construção de um ambiente informatizado, 

dirigido para atividades de educação e treinamento: Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. [14]  

Franco et al. [7] afirmam que as primeiras versões de AVA, 

relacionadas às suas funcionalidades, foram modeladas baseadas 

em quatro estratégias: a incorporação de correio eletrônico e 

grupos de discussão; a associação de atividades, como cópia de 

segurança; a criação de módulos para o conteúdo e para a 

avaliação; e a administração acadêmica sobre cursos, alunos, 

avaliações e relatórios. 

Atualmente, devido a era da informação, é quase impossível 

conceber a EaD sem o AVA. É necessário trabalhar a 

interatividade e os conceitos colaborativos, estimulando desta 

forma esta nova geração. 

É importante destacar, conforme Dias [6] que este tipo de 

ambiente deve ser inclusivo e uma forma de ampliação é através 

das Tecnologias de Informação Assistivas (TIA). 

Dias e Leite [10] reconhecem que o aumento da EaD no país é um 

fato baseado em políticas mundiais. É necessário capacitar 

profissionais para uma inserção competentemente técnica e 

crítica. 

A Utilização da EaD na Capacitação Profissional 
“Não basta apenas capacitar um profissional. É preciso 

que isso seja feito de forma eficiente, rápida e com menos 

custo.” [17] 

Vivemos em novos tempos e a nova realidade nos mostra que 

precisamos nos aprimorar a todo instante, baseado neste fato a 

maioria das empresas públicas e privadas, tem utilizado a EaD 

como meio de alcançar seus objetivos. 

Conforme Blois e Melca [3], a EaD oferece uma aprendizagem 

contínua, flexível e de qualidade e as empresas estão utilizando o 

AVA para capacitar seus profissionais de forma continuada. 

Kelly [7], vice-presidente mundial de treinamento do Cisco 

Systems, Inc. (CISCO), afirma que quando se tem uma 

necessidade de treinamento para um grupo pequeno de pessoas, é 

fácil resolver numa sala de aula, mas quando este número é 

grande e o tempo de treinamento é curto, o mesmo procedimento 

fica inviável.  

Para que a empresa dissemine o conhecimento e ganhe 

competitividade, atingindo muitas pessoas, a EaD tornou-se 

fundamental, baseando na nova realidade que compreende 

distâncias como países, estados, municípios, empresas e 

organizações em geral. [3]. 

Como exemplo, podemos citar a CISCO, que hoje, é considerada 

uma referência em ensino colaborativo, utilizando para 

capacitação ferramentas de vídeo-conferência, treinamentos on-

line e a criação de uma enciclopédia interna com verbetes editados 

pelos profissionais da companhia. 

Nakano [7] concorda com esta ação das empresas, pois, segundo 

ele, o mais precioso conhecimento é o que já está na companhia, é 

o que chamam de conhecimento informal e ainda afirma que:  

A grande vantagem das ferramentas de colaboração é 

permitir que as melhores práticas dos profissionais 

produtivos e mais antenados com a cultura corporativa 

cheguem a todos os colaboradores, sem a necessidade de o 

RH removê-los para uma sala de treinamento. Cada um 

pode ler a documentação de que precisa, editar um 

verbete, ver um vídeo de treinamento on demand ou fazer 

um curso on-line no momento em que quiser, a partir de 

sua mesa. [7] 

De acordo com Steve Jobs [7], fundador da Apple, os 

treinamentos em sua companhia acontecem em videoconferências, 

onde são reunidos seus principais líderes localizados pelo mundo, 

onde debatem e têm insights sobre produtos e inovações que 

sempre surpreendem o mercado.  

Para Cezar [3] devemos fazer um convite à reflexão, pois na EaD 

o treinando não pode ser passivo, como era na aprendizagem 

tradicional, é necessário que ele tenha uma postura pró-ativa. De 

acordo com ela, nas grandes empresas de sucesso, existe um 

incentivo à autonomia e à proatividade. 

3. A METODOLOGIA 

Tipo de Pesquisa 
Esta pesquisa é de caráter qualitativo e exploratório. Utiliza o 

método de estudo de caso, por incorporar dados coletados através 

de entrevistas na forma discursiva e ainda por ter admitido a 

subjetividade circunstancial vinculada ao referencial teórico 

realizado pela pesquisadora.  

Utiliza informações públicas (bibliográficas) e também 

documentacionais fornecidas pela Pró-reitoria de Pessoal da 

UFRJ. 

Sujeitos da Pesquisa 
Os sujeitos entrevistados nesta pesquisa são funcionários da UFRJ 

integrantes do curso à distância de Qualidade no Atendimento da 

Rede de Colaboração de Aprendizagem das Instituições Federais 

de Ensino (IFE), dirigido pela Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) em parceria com a UFRJ e outras IFEs. 

O método de levantamento de dados escolhido selecionou três 

segmentos do curso, a saber: gestor, tutor e aluno, onde 

participaram da pesquisa um gestor, dois tutores e dois alunos, 

oferecendo suas perspectivas sobre o assunto.  
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Coleta de Dados 
A coleta de dados foi feita baseada em entrevista estruturada aos 

três segmentos. Ver figura 1.  

 

Figura 1- Projeto da Pesquisa 

4. ANÁLISE DO CASO 
A divisão de formação profissional, setor da PR4 responsável 

pelos cursos de capacitação, realizou ao longo do ano de 2010, 18 

cursos presenciais, em 87 turmas, tendo capacitado 1.364 

servidores. Esses valores, em comparação com os 886 servidores 

inscritos e 568 capacitados nas duas edições do curso a distância 

de Qualidade no Atendimento, indica, analisando este aspecto, 

que a UFRJ já pôde aproveitar uma das vantagens dessa 

modalidade de ensino, o alcance de uma grande quantidade de 

pessoas em um único curso. 

 

Figura 2 - Evolução do quantitativo de alunos matriculados na 
RCI  

Entretanto, por ser uma novidade, torna-se necessária uma melhor 

estruturação para organização e desenvolvimento de cursos de 

capacitação à distância na UFRJ. Essa necessidade fica clara ao 

verificar as críticas com relação aos problemas do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA, na plataforma MoodleTM [15]  

apresentadas por gestor, tutores e alunos ao longo das entrevistas. 

Confirmando o levantamento feito na Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) por Magalhães et al. [12], que relata como caso 

específico da universidade a questão do treinamento não ser 

realizado de acordo com as necessidades da instituição, mas 

baseado nos interesses dos funcionários, os três segmentos 

entrevistados concordam com a ausência de um plano estratégico 

de capacitação profissional na UFRJ.  

Marconi [13], afirma que é necessário ocorrer grandes mudanças 

e o poder público precisa de funcionários públicos preparados, 

para atender de forma eficiente as demandas dos cidadãos. Para 

tanto é preciso mudar a imagem negativa do RH, que é ineficiente, 

burocrático, devido à falta de uma política de gestão atrelada à 

falta de informatização. A área acaba sendo gerida de forma 

reativa, é um constante “apagar de incêndios”. 

Os alunos do curso ainda ratificam Marconi [13], e Magalhães et 

al. [12], quando afirmam que a ausência do sistema de ascensão 

funcional, deveria ser revista, pois acabou acarretando em um 

número grande de servidores acomodados e desmotivados que só 

poderiam mudar de nível de classificação através de concurso 

público.  

Há uma conciliação por parte dos alunos e dos tutores do curso, 

quanto à necessidade de uso das ferramentas no AVA, como 

fóruns e chats, conforme Franco et al. [8] no item 2.1.  

Estas dificuldades apresentadas, também identificadas pela 

própria divisão responsável pela formação profissional, já 

resultam em um movimento de aperfeiçoamento no uso da EaD na 

universidade. O curso de “Qualidade no Atendimento” foi 

reestruturado pela UFBA com feedback das equipes gestoras das 

instituições participantes, inclusive UFRJ, mostrando um 

compromisso necessário em qualquer modalidade de ensino, mas 

primordial no ensino virtual: a revisão e a atualização dos 

conteúdos, e dos métodos que estão sendo utilizados no ensino 

destes conteúdos. 

5. CONCLUSÕES 

Considerações Finais 
Atualmente a educação tem sofrido muitas mudanças e as grandes 

organizações não ficaram à margem do processo educativo. 

Apesar da EaD existir há mais de 100 anos, somente agora, com 

as dificuldades do mercado de trabalho, onde vários profissionais 

da área de recursos humanos têm levantado a questão da ausência 

de talentos nas organizações, foi que as empresas começaram a 

lançar mão de suas propostas para capacitar seus profissionais. 

A UFRJ não ficou aquém deste processo e marcou historicamente 

este momento com o curso de capacitação a distância “Qualidade 

no Atendimento”, que apesar das críticas, em apenas um ano, 

conseguiu atingir quase 7% do corpo de servidores técnico-

administrativos da instituição. As maiores dificuldades 

apresentadas foram sobre a parte técnica do AVA e a necessidade 

de treinamento, mas é importante afirmar que o curso possui 

vantagens, no sentido de permitir que um número grande de 

servidores se capacitem, sem sair do seu local de trabalho. 

Fica clara a necessidade de um planejamento estratégico de 

pessoas para que haja uma política transparente e incisiva na área 

de RH, com isso a UFRJ ganhará na qualidade dos servidores, que 

estarão se capacitando continuamente, transformando os 

resultados obtidos em pontos positivos.  

Pesquisas Futuras  
Alguns institutos da UFRJ, como o Instituto Tércio Pacitti de 

Aplicações e Pesquisas Computacionais (NCE), Núcleo de 

Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES), Instituto 

Coppead de Administração (COPPEAD) e a própria Pró-Reitoria 

de Pessoal, por exemplo, já começaram a utilizar a educação a 

distância, utilizando também o MoodleTM [15] como ambiente 

virtual. A identificação de outros institutos e departamentos que já 

venham desenvolvendo iniciativas em EaD, e a interação destes 

com o núcleo de desenvolvimento de informática, poderia ser alvo 

de pesquisas na área dentro da UFRJ. 

Devido ao grande percentual de servidores da UFRJ no nível de 

capacitação 1, cerca de 60%, outro foco de pesquisa poderia ser 
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baseado no perfil dos funcionários desatualizados, na investigação 

da resistência deles com realização a esse formato de curso, e se 

possuem, ainda, resistência na inserção de novas tecnologias. 

Elaborar e apoiar políticas para uso de EaD na UFRJ, facilitaria o 

estabelecimento de novos cursos a distância, tanto para o público 

externo, quanto para o interno, como no caso dos cursos de 

capacitação. Com isto, poderia ser investigado quais as principais 

necessidades de capacitação dos servidores para que realizem 

melhor o seu trabalho. 
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ABSTRACT  
Use of Design Thinking methodology is becoming common in 

business, services and products creation, particularlyin interactive 

media generation. This methodology consists in dividing 

development process into a number of regular steps: problem 

definition, target audience, brainstorming, prototyping, solution 

selection and implementation. The aim of this paper is to present 

the use of Design Thinking properly adapted to the creation of 

serious games, indicating advantages and disadvantages 

comparedwith conventional methods. To make it more practical 

and effective, it is presented the development of game “Danki”, 

aimed at teaching the"4 Ps of Marketing" to undergraduate 

students of the regular course and to online courses. Thus, it seeks 

to discuss strategies for developing serious games as a whole, 

spreading it as possible alternative solution. 

 

RESUMO 
O emprego da metodologia Design Thinking está se 

tornandocomumnacriação de negócios, serviços e produtos de 

diversascategorias, particularmente de mídiainterativa.Tal 

metodologiagenéricaconsisteem se dividir o processo de 

desenvolvimentoemumasérie de etapasbemdefinidas: delimitação 

do problema, pesquisa do público-alvo, geração de ideias, 

prototipagem de possibilidades, seleção de soluções e 

implementação do produto. O objetivodessetrabalho é apresentar 

o emprego da metodologia Design Thinking devidamenteadaptada 

à criação de jogossérios, apontandovantagens e 

desvantagensnacomparação com métodosusuais. Para 

tornarmaisprática e efetiva a discussão de ideias e de 

conceitosenvolvidos, paralelamente é apresentado o 

desenvolvimento - baseadoem Design Thinking - e aplicação do 

jogo Danki, voltadoaoensino dos "4 Ps do Marketing" a alunos do 

ensino de graduaçãopresencial e a distância. Com isso, busca-se 

debater estratégias de desenvolvimento de jogossérioscomo um 

todo, disseminando-se possíveissoluçõesalternativas. 
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1. INTRODUÇÃO 
A introdução dos cursos a distância despertou nos professores a 

necessidade de motivação dos alunos, primeiro via objetos de 

aprendizagem e em seguida via games. Dentro deste contexto, um 

grupo de pesquisa coordenado por duas unidades da Universidade 

Federal do Ceará, os cursos de sistemas e mídias digitais e o curso 

de administração, decidiram criar um grupo para desenvolver 

jogos para administração, primeiramente para disciplinas 

ofertadas no curso de administração a distancia e em seguida para 

o curso de administração presencial. 

 

Dentro deste contexto, o grupo desenvolveu métodos e 

ferramentas para resolver os problemas na construção do game. 

Este trabalho procura detalhar o processo de adaptação da 

metodologia Design Thinking com o objetivo de propor um 

modelo alternativo de construção de games que seja aplicado à 

geração de jogos sérios para fins diversos. 

 

Um aspecto interessante a comentar sobre o desenvolvimento dos 

jogos em geral é a necessidade de se explorar a 

interdisciplinaridade. Odesenvolvimento dos games é híbrido 

porque envolve diversas etapas, como estabelecimento de roteiro 

de navegação, design de interface, aplicação de técnicas de 

animação, definição de modelo de usabilidade, programação, etc. 

Esta hibridização é resultado da natureza necessariamente 

semiótica da linguagem dos games. Outra característica dos games 

é a busca pela imersão do usuário baseada no aprimoramento da 

interatividade, sendo esta uma necessidade intrínseca à 

comunicação digital[8]. 

 

Na área de administração de empresas, existem estudos que 

comprovam que é eficaz a utilização da aprendizagem 

experiencial,  processo em que o conhecimento é criado através da 

transformação da experiência [7].Este processo de aprendizagem é 

o que define os serious games, ou jogos sérios, que segundo 

[4]sãojogos digitais feitos com o propósito de educar. Isto não 

quer dizer que eles não sejam divertidos, mas não foram feitos 

exclusivamente com este propósito.Ainda segundo o autor, os 

jogos, quando projetados com o objetivo de ensinar,podem 

apresentar resultados significativos. 
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Outro olhar importante a se considerar é o de [5], que analisa os 

jogos segundo a epistemologia. Ele argumenta que os jogos são 

epistêmicos, ou seja, precisam de uma maneira particular de 

pensar para serem utilizados.O modelo de [5] é baseado em 

conhecimento, habilidades, valores,  e identidade.Assim, como 

exemplificado pelo próprio autor, pode-se dizer que com estes 

objetivos específicosalgumas empresas, como 

McKinsey&Company e Johnson & Johnson,vêm-se utilizando de 

jogos sérios para melhorar a comunicação entre seus gerentes. O 

próprio McDonalds, inclusive,já treina parte de seu pessoal de 

atendimento através desse tipo particular de jogo [1]. 

 

Existem, portanto, razõesimportantes para delinear um método de 

elaboração de games nesta direção. Dentro desta perspectiva, a 

metodologia Design Thinking pode ser uma abordagem 

interessante em tal sentido, sendo a demonstração de seu uso o 

objetivo principal deste trabalho. O presente texto se encontra 

dividido em cinco sessões. A segunda sessão aborda diretamente a 

Design Thinking, discutindo seus usos, principais características e 

etapas de trabalho. A terceira sessão discute o processo de 

adaptação da Design Thinking ao desenvolvimento de jogos sério. 

A quarta sessão expõe um exemplo prático de uso da Design 

Thinking no desenvolvimento do jogo Danki, voltado a alunos da 

área de administração e marketing. A quinta sessão apresenta as 

considerações finais sobre o trabalho realizado. 

 
2. O QUE É DESIGN THINKING 
A metodologia Design Thinking foi concebida por Nigel Cross 

após analisar uma pesquisa feita por Bryan Lawson sobre uma 

situação onde foi proposto um problema para ser resolvido por 

engenheiros e arquitetos, chegando à conclusão que, de uma 

maneira geral, cientistas e designers resolvem problemas de 

maneiras diferentes[10]. 

 

De antemão, é importante salientar que, ao contrário do que se 

pode considerar inicialmente, o termo design refere-se a projeto, 

resolução de problemas, e não ao apelo estético de um produto. 

Assim, Design Thinking é um método para resolver problemas 

baseado em soluções, “pensando-se”. Em vez de se iniciar com 

um problema, inicia-se com uma solução-base e em seguida 

definem-se parâmetros para seatingir o objetivo final [10]. Na 

realidade, em suma, é uma contraposição entre análise e síntese 

que é colocada neste tipo de abordagem de um problema. 

 

A proposta inicial daDesign Thinkingtem evoluído sobremaneira 

nos últimos anos, e autores acabaram propondo alterações para 

seu uso em áreas bem específicas, como criação de produtos, 

estabelecimento de negócios, educação, publicidade, etc. O 

presente trabalho apropria-se particularmente do modelo proposto 

por[2], mais focado em inovação, e quefaz a divisãoda Design 

Thinking em quatro fases principais, apresentadas a seguir. 

 

2.1. Imersão 
A imersão tem como objetivo o entendimento inicial do problema, 

com a respectiva identificação de necessidades e oportunidades 

que nortearão a geração de soluções. Para tanto, são procedidos, 

na verdade, dois tipos de imersão:  

 

• Imersão preliminar, com realização de reuniões de 

alinhamento da equipede desenvolvimento com os possíveis 

clientes. Voltadas ao aprofundamento do contexto do 

problema, tais reuniões consistem napesquisa e na discussão 

de assuntos análogos ao problema abordado, visando 

soluções próximas iniciais e estabelecendotambémos 

possíveis perfis dos usuários pretendidos; 

• Imersão em profundidade, com realização de entrevistas (ou 

qualquer outra técnica de consulta, como sessões generativas, 

cadernos de sensibilização, etc.) com usuários dos perfis 

identificados, a fim de se compreender melhor seus 

respectivos anseios, necessidades e valores. 

 

2.2. Análise e Síntese 
Ao final da imersão, a massa de dados levantados é analisada, 

cruzando informações a fim de identificar padrões e 

oportunidades. Os resultados são sintetizados de forma 

estruturada, empregando ferramentas de organização e 

planejamento comuns, porém também incluindo documentos 

geralmente visuais e interativos, como, por exemplo, quadros de 

tarefas para planejamento e organização dos esforços previstos 

(Figura 1) e mapas conceituais para avaliação das relações entre 

produtos, tecnologias, indivíduos, etc.(Figura 2).  

 

 
Figura 1. Exemplo de quadro de tarefas comumente 

empregado na Design Thinking - Fonte: [2]. 

Nota-se, então, que tal processo de análise e síntese é 

necessariamente complementar ao processo de imersão, gerando 

subsídios válidos para a fase seguinte, de ideação. 

 

 
Figura 2. Exemplo de mapa conceitual comumente empregado 

na DesignThinking - Fonte: [2]. 

2.3. Ideação 
A partir dos documentos gerados pela Análise e Síntese, 

procedem-se brainstorms da equipe de desenvolvimento junto a 

indivíduos com perfil próximo ao definido (usuários e 

profissionais de áreas que sejam convenientes ao tema trabalhado) 

e também possíveis clientes. Esses encontros para geração e 

debates de ideias, conhecidos como workshops de cocriação, 

serão os reais responsáveis pela riqueza e assertividade dos 

resultados pretendidos e devem, então, ser realizados com especial 

atenção. 

 

2.4. Prototipação 
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A fase de prototipação é o conceito inicial se torna um conteúdo 

formal. A fase de prototipação contempla,em um primeiro 

momento, a seleção e o refino de ideias, tornando-as tangíveis 

através de protótipos de baixa, média e alta fidelidade. 

Posteriormente, o uso de tais protótipos, pela própria equipe e por 

possíveis convidados, permite avaliar e finalmente validar ou 

refutar cada uma das várias soluções anteriormente propostas. A 

prototipação pode, e deve, então, antecipar, de forma controlada, 

possíveis problemas, reduzindo riscos e otimizando gastos.  

 

De uma forma geral, a prototipação consiste na transformação das 

ideias em resultados reais, através da passagem, quantas vezes 

julgadas necessárias, pelas seguintes etapas intermediárias: 

formulação de questões (escolha das ideias para validação), 

criação dos protótipos (geração de modelos utilizáveis), teste 

(aplicação dos protótipos junto a usuários internos e externos à 

equipe de desenvolvimento), avaliação (análise de resultados) e 

conclusão (geração da solução final). A Figura 3 demonstra a 

relação entre tais processos.  

 

 
Figura3. Relação entre as etapas da fase de prototipagem - 
Fonte: [2]. 

Por último, é importante deixar claro que as fases da Design 

Thinkingnão são necessariamente sequenciais, mas módulos 

muitas vezes paralelos que se inter-relacionam. E, da mesma 

forma, sempre que julgado necessário, é facultado à equipe de 

desenvolvimento revisitar etapas a fim de otimizaras propostas 

iniciais e as respectivas soluções obtidas. 

 

3. ADAPTANDO DESIGN THINKING AO 
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS SÉRIOS 

Pode-se notar que a Design Thinking em si é uma metodologia 

genérica e generalista para a solução de problemas diversos, como 

produtos de mídia e negócios, por exemplo. No entanto, sua 

adaptação direta para o desenvolvimento de jogos sérios, ao 

contrário da maioria das metodologias voltadas à criação de 

software,merece algumas considerações específicas: 

 

• O uso da DesignThinking praticamente exige o emprego de 

uma equipe multidisciplinare com número de membros 

variável, principalmente quando se consideram os 

workshops de cocriação, que incluempossíveis clientes e 

usuários/jogadoresexternos; 

• É fortemente encorajado o uso de instrumentos 

intermediários (quadros de tarefas, mapas conceituais, etc.), 

de cunho visual e interativo, para a representação de ideias; 

• Um tom sempre crítico deve ser estimulado em toda a 

equipe de desenvolvimento. Senão, de outra forma, será 

praticamente impossível realizar corretamente a maioria dos 

processos previstos pela metodologia Design Thinking; 

• O contato direto com os jogadores que apresentam os perfis 

definidos é uma constante no desenvolvimento, podendo 

implicar inclusive em alterações profundas no projeto 

sempre que julgado necessário . Tais intervenções dos 

possíveis usuários finais devem ocorrer preferencialmente, 

mas não necessariamente, já no início do desenvolvimento, 

a fim de minimizar gastos posteriores com a realização de 

manutenções corretivas; 

• A criação de protótipos em vários níveis é essencial para a 

completude de todos os processos, envolvendo desde a 

criação da arte conceitual até a codificação propriamente 

dita do game. O respectivo e constante uso de protótipos por 

jogadores externos à equipe é crucial e a nãopermissão de 

tais intervenções pode, muitas vezes, refletir-seaté no 

fracasso do emprego do jogo como um todo; 

• Segundo a metodologia Design Thinking, ao final de todo o 

processo é necessário resolver o problema. Assim, no caso 

específico de jogos sérios, deve-se sempre concluir uma 

versão realmente utilizável do game, ficando possíveis 

acréscimos reservados a novos projetosem separado. Tal 

decisão, porém, implica logicamente na devida 

documentação e apropriação final de todo o material gerado 

e das respectivas experiências obtidasno desenvolvimento 

do projeto original para uso posterior nos possíveis 

desdobramentos. 

 

4. APLICANDO DESIGN THINKING AO 
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS SÉRIOS 
A fim de tornar prática a ideia de aplicação direta do Design 

Thinking ao desenvolvimento de jogos sérios, a seguir é 

apresentado o processo de geração do jogo Danki, voltado ao 

ensino de uma turma presencial e uma a distância dos cursos de 

administração da Universidade Federal do Ceará. 

 

O jogo foi elaborado por uma equipe composta por um professor 

do curso de sistemas e mídias digitais, um professor do curso de 

administração e, inicialmente, três alunos:dois 

desenhistas/animadores e um programador. Esta equipe foi 

organizada após o resultado favorável de um edital para oferta de 

bolsas para alunos de graduação da universidade, cujo projeto 

submetido referia-se especificamente ao estabelecimentode uma 

célula de desenvolvimento de jogos corporativos. A seguir, são 

apresentados os procedimentos e resultados práticos 

desenvolvidos em cada uma das quatro fases principais definidas 

pelo uso da metodologia Design Thinking adotada. 

 

4.1. Imersão 
Logo após a formação da equipe, foram feitas reuniões iniciais 

para definição do tipo de jogo a ser desenvolvido. Deu-se, então, 

início ao processo de imersão defendido pela Design Thinking. Na 

subfase de imersão preliminar foram pesquisados vários jogos, 

discutindo-se possibilidades que tentavam relacionar sempre 

Diversão e Ensino, termos eleitos como os principais assuntos 

análogos ao problema. Já na subfase de imersão em profundidade, 

passou-se a trabalhar também com um aluno do curso de 

administração da própria universidade. Esse aluno acabou 

servindo de base para a definição do perfil do jogador 

selecionado:cursando o terceiro semestre de administração e com 

idade de 22 anos. Já a partir da fase de imersão, elegeu-se o 

próprio professor da administração, membro da equipe, como o 

real cliente. Tal decisão mostrou-se muito importante, pois foi 

possível, desde o começo, focar os esforços nas reais necessidades 

do jogo a ser desenvolvido: aplicar o gameem aulas tanto 

presenciais quantoa distância. 

 
4.2. Análise e Síntese 
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O conjunto de informações obtidas na fase de imersão foi 

compilado em um documento específico: oGDD,Game Design 

Document, documento de projeto de jogo, bastante comum na 

definição e posterior desenvolvimento de jogos eletrônicos. A 

opção por adotar-se o GDD como principal base de informações 

foi necessária devido às particularidades dessa área específica de 

desenvolvimento de software e, em hipótese alguma, prejudicou 

as demais fases do projeto. 

 

Optou-se por disponibilizar o GDD a partir de documentos 

compartilhados via internet, o que viabilizou a realização de 

várias reuniões não presenciais pela equipe. Além disso, como a 

equipe não possuía local fixo para trabalho, optou-se por 

estabelecer um quadro de tarefas virtual, na forma de mensagens 

de e-mail trocadas sempre ao final das reuniões. Tais mensagens 

indicavam tarefas a serem realizadas e seus respectivos 

responsáveis. 

 

Nesta fase, osdocumentosgerados (GDD e quadro de tarefas 

virtual)ainda se mostravambastante desestruturados, pois ainda 

não havia uma real definição do jogo a ser desenvolvido. Porém, 

já se expunham as principais necessidades e possibilidades do 

jogo pretendido, o queserviria de base à realização da próxima 

fase da metodologia.  

 
4.3. Ideação 
De posse do GDD inicial, o aluno consultado na fase de imersão 

que cursava administração, acabou sendo oficializado como 

membro da equipe. Paralelamente, o professor do curso de 

administração, membro da equipe, começou a discutir 

possibilidades de jogos com colegas da instituição de ensino.  

 

Passou-se, então, a buscar a especificação do jogo a ser 

desenvolvido. Para tanto, considerou-se inicialmente a ideia de 

gameplay, provavelmente o conceito mais importante para 

aelaboração de um jogo. Segundo [6], o gameplay pode ser de 

dois tipos: baseado no jogo, game based, que estabelece um 

objetivo para que ao final se julgue se o jogador ganhou ou 

perdeu,ou baseado no jogar, play based, onde não existem 

objetivos iniciais e o jogador pode estabelecer seus próprios 

objetivos.  

 

De forma complementar, outro aspecto considerado pela equipe 

para a especificação do jogo foi trabalhar as regras que definem a 

essência do gameplay [3], que podem ser definidas pelos bricks 

apresentados na Figura 4.Cada uma destas regras é representada 

por um destes dez gameplaybricks, que podem se referir a regras 

relacionadas a objetivos (avoid: evitar, match: 

encaixar/corresponder e destroy: destruir) ou regras definindo 

meios e restrições para atingir os objetivos (create: criar, manage: 

gerenciar, move: mover, random: sortear, select: selecionar, shoot: 

atirar/disparar e write: escrever). 

 

 
Figura 4.Gameplaybricks - Fonte: [3]. 

A partir do conceito de gameplay e do instrumento 

gameplaybricks, toda a equipe debateu a especificação do jogona 

forma de pequenos workshops de cocriação, culminando no 

aprimoramento do GDD, tornando-o mais estruturado. Nos 

workshops de cocriação abertos, que também envolveram alguns 

alunos convidados do curso de administração da instituição, foram 

enumeradas possibilidades de gameplays que poderiam envolver a 

correta abordagem dos conceitos necessários. Ao final, optou-se 

finalmente pela criação do jogo Danki(Figura 5) como cenário 

para as aplicações de estratégias de marketing. 

 

 
Figura 5. Tela inicial do jogo Danki. 

 
Baseada em fatos reais do Japão feudal, a estória original Danki, 

desenvolvida pelo professor da área de administração, participante 

da equipe, apresenta os desafios enfrentados pela ricas famílias 

produtoras de saquê. A fim de se tornarem a marca de bebida 

preferida do imperador, tais famílias se desafiavam 

comercialmente e, muitas vezes, chegavam a guerrear em busca 

da dominação de territórios. 

 

Considerando-se como base o gameplay do jogo Plants versus 

Zoombies[11] foram diretamente associados aos 

gameplaybricksselect, match e destroy.A questão era como 

combinar essas características com os conceitos de administração. 

O passo seguinte foi discutir como criar cenários de guerra, base 

do jogo supracitado, que tem um forte apelo nos jogadores, com 

decisões de marketing. Em seguida foi então proposta um tela 

móvel que continha dois cenários, um de guerrae outro comercial. 

 

No cenário de guerra (Figura 6) o jogador deveria escolher entre 

três tipos de guerreiros: um samurai (lento, porém forte), um ninja 

(rápido, porém fraco) e um arqueiro (com velocidade e força 

medianas). Estes guerreiros teriam custos diferentes para uso,e os 

recursos para a aquisição dos mesmos viriam da área comercial.  
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Figura 6. Cenário de guerra. 

 
No cenário comercial (Figura 7), o jogador deveria tomar 

determinadas decisões, baseadas nos 4 Ps do marketing. 

 

 
Figura 7. Cenário comercial do Danki. 

 
Os 4Ps do marketing discutem como quatro variáveis (Produto, 

Preço, Praça e Promoção) influenciam a forma como os 

consumidores respondem ao mercado. A solução adotada para a 

narrativa-base do jogo Danki, então, foi: 

 

• Produto: o jogador poderia escolher quais produtos (três 

tipos de saquês, voltados a consumidores de baixo, médio e 

alto poderes aquisitivos) manter em estoque, cujo espaço 

para armazenamento era sempre limitado; 

• Preço: o jogador poderia definir o preço das três diferentes 

bebidas a qualquer hora. Se o preço fosse ou muito alto ou 

muito baixo, o fluxo de clientes iria se alterar de acordo com 

os respectivos públicos consumidores; 

• Praça: o jogador, à medida que passasse de fases, teria sua 

área comercial modificada, com novos perfis de 

consumidores; 

• Promoção: o jogador poderia fazer uso de diferentes tipos de 

anúncios (festas e eventos, por exemplo) para aumentar o 

fluxo de diferentes perfis de clientes.  

 

O objetivo do jogador é atuar simultaneamente nos cenários de 

comércio e de guerra, obtendo recursos para derrotar as famílias 

rivais e, assim, tornar-se a bebida favorita do imperador. Assim, 

de uma forma geral, dentro do que [9] coloca como zona de 

desenvolvimento proximal, o jogo foi concebido procurando-se 

sempre desenvolver os conceitos de administração em uma 

situação metafórica do marketing, onde “marketing é guerra”. 

 

 

 

 

4.4. Prototipagem 
A partir das definições do jogo, foi elaborado um roteiro, anexado 

ao GDD, e, à medida que mais reuniões eram realizadas, foram 

estabelecidas diferentes atividades para os membros do grupo, 

sempre utilizando o quadro de tarefas virtual. O processo 

deimplementação do jogo foi dividido nas seguintes etapas e 

respectivos protótipos: 

 

• Definição da arte conceitual – desenhos iniciais com 

personagens, objetos e cenários; 

• Geração de elementos gráficos – arquivos digitais contendo 

imagens estáticas e animadas, refinadas a partir da arte 

conceitual proposta; 

• Definição da interface gráfica – protótipos de baixa (em 

papel), média e alta fidelidades (arquivos digitais) contendo 

elementos, devidamente posicionados em telas, necessários 

ao uso e correto entendimento do jogo; 

• Pesquisa de soluções de programação – porções de código 

responsáveis pela resolução de problemas identificados no 

GDD; 

• Geração de versões do jogo – arquivos digitais contendo 

diferentes possibilidades do jogo, criados sobre a plataforma 

Adobe Flash, com base nos demais protótipos desenvolvidos. 

 
As diversas versões do jogo foram avaliadas pela própria equipe 

de desenvolvimento e por convidados que atendiam ao perfil 

determinado. Novamente em workshops de cocriação foram 

discutidos problemas, possíveis soluções e sugestões para 

aprimoramento dos protótipos. 

 
Conforme dito anteriormente, no processo de desenvolvimento 

como um todo, foi necessário percorrer várias vezes as fases 

principais da metodologia Design Thinking, devido a alterações 

de requisitos e de conceitos. Notou-se, porém, que tais idas e 

vindas acabaram por proporcionar um maior amadurecimento das 

ideias envolvidas e da própria equipe. 

 

O desenvolvimento do game durou cerca de 18 meses, prazo um 

tanto extenso, mas necessário pois o objetivo foi não só o 

desenvolvimento do game mas principalmente o  aprendizado dos 

alunos bolsistas e dos professores participantes no 

estabelecimento e uso da metodologia de desenvolvimento aqui 

exposta.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho teve como objetivo demonstrar o uso de 

metodologia Design Thinking como alternativa viável para o 

desenvolvimento de jogos sérios. A fim de tornar prática a 

discussão, foi demonstrado o uso direto da metodologia através da 

criação do jogo Danki. Tal experiência foi essencial para se 

chegar a algumas conclusões: 

 

• Osgameplaybricksforam um instrumento importante para o 

estabelecimento geral das regras do jogo; 

• A utilização do e-mail como substituto virtual do quadro de 

tarefas foi essencial para disponibilização de informações a 

distância e consequente aprimoramento da cooperação entre 

os membros da equipe, que não possuíam um local fixo para 

a execução dos trabalhos; 

• O GDD  foi uma das basesmais importantes para o 

desenvolvimento.  
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Como trabalhos futuros, vislumbra-se aplicar o Danki em turmas 

reais de alunos, tanto presenciais quanto a distância, avaliar as 

particularidades de se portar o jogo para plataformas móveis, 

como telefones celulares e tablets e, por último, desenvolver 

novos títulos de games, a fim de validar a metodologia Design 

Thinking como uma real alternativa para o desenvolvimento de 

jogos sérios.  
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ABSTRACT 
The usage of informatics technologies benefits the teaching-

learning process and enables a faster development when taking in 

account the students. Enablement of these technologies ought to 

be aligned at the right moment with the needs of the student on 

the given course, escaping from being overly simple or too 

complex. This paper presents a learning object representing linear 

differential equations with constant coefficients. As a goal, the 

learning object, developed as a tool to ease understanding of the 

undergraduate student when taking courses in between the 

Calculus courses and Control courses, primarily focusing on 

courses such as Electric Circuits and Signals and Systems. At this 

spot the undergraduate student already dominates the right set of 

mathematical tools but finds it challenging to use these tools and 

knowledge in a practical way and apply these tools on modeling 

of linear systems. This learning object comes to help the student 

on this learning process. 

RESUMO 
A utilização de tecnologias da informática auxilia no processo 

ensino-aprendizagem e permite um amadurecimento mais rápido 

do conhecimento pelos alunos. Estas tecnologias devem estar em 

nível adequado ao momento do aluno no curso, não devendo ser 

apresentadas tecnologias e ferramentas muito básicas, nem muito 

avançadas. Este trabalho apresenta um objeto de aprendizagem de 

equações diferenciais lineares de coeficientes constantes. O objeto 

de aprendizagem foi desenvolvido para auxiliar o aluno de 

graduação em disciplinas intermediárias entre as disciplinas de 

Cálculo Diferencial e as disciplinas aplicadas de Controle, sendo 

focado para a utilização em disciplinas de Circuitos Elétricos e 

Sinais e Sistemas. Neste momento do curso o aluno já domina as 

ferramentas matemáticas, mas possui dificuldades em abstrair os 

conhecimentos e aplicar estas ferramentas matemáticas no 

modelamento de sistemas lineares. Este objeto de aprendizagem 

vem a auxiliar o aluno nesta etapa da aprendizagem. 
 

Categories and Subject Descriptors 

G.1.7 [Mathematics of Computing]: Ordinary Differential 

Equations - boundary value problems, convergence and stability, 

initial value problems. 

G.4 [Mathematics of Computing]: Mathematical Software - 

algorithm design and analysis, user interfaces. 

H.5.2 [Information Systems]: User Interfaces - ergonomics, 

evaluation/methodology, graphical user interfaces (GUI), 

interaction styles (e.g., commands, menus, forms, direct 

manipulation), user-centered design. 

K.3.1 [Computing Milieux]: Computer Uses in Education. 

General Terms 

Algorithms, Documentation, Design, Experimentation, Human 

Factors, Standardization, Theory. 

Keywords 

Ordinary Differential Equation, Linear Differential Equation, 

Linear Time Invariant System, Learning Object. 

1. INTRODUÇÃO 
Utilizar tecnologias da informática no ensino de engenharias 

auxilia no processo ensino-aprendizagem, possibilitando o 

entendimento e amadurecimento mais rápido do conhecimento 

pelos alunos. Mas estas tecnologias devem estar em nível 

adequado ao momento do aluno no curso e em consonância com 

as disciplinas envolvidas, não devendo ser apresentadas 

tecnologias e ferramentas muito básicas, nem muito avançadas. 

Tecnologias muito básicas podem ser desestimulantes, por não 

apresentarem novos desafios ou não auxiliarem de forma eficiente 

no aprendizado. Tecnologias muito avançadas podem apresentar 

barreiras ou empecilhos, pois além do novo conhecimento teórico 

apresentado o aluno vai precisar dominar a nova tecnologia com 

desenvoltura para auxiliar no processo ensino-aprendizagem. 

Nas disciplinas de Cálculo Diferencial os alunos interagem com 

aplicativos para visualização gráfica de funções tais como o 

winplot e gnuplot. Nas disciplinas avançadas de Controle o aluno 

interage com ferramentas e ambientes avançados como o Matlab e 

Simulink, onde o conhecimento teórico está sedimentado e o nível 

de abstração é maior, sendo necessário o uso com desenvoltura de 

ferramentas avançadas. 

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. 
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Este trabalho faz uso de tecnologias da informática e apresenta um 

objeto de aprendizagem desenvolvido para apresentar de forma 

analítica e gráfica a solução de equações diferenciais lineares de 

coeficientes constantes. O objeto de aprendizagem foi 

desenvolvido para auxiliar os alunos de graduação em tecnologias 

e em engenharias nas disciplinas intermediárias entre as 

disciplinas de Cálculo Diferencial e as disciplinas aplicadas de 

Controle, sendo voltada principalmente para disciplinas de 

Circuitos Elétricos e Sinais e Sistemas Contínuos. 

Na sequência do trabalho, são apresentados os sistemas lineares 

invariantes no tempo, as equações diferenciais lineares de 

coeficientes constantes, a solução clássica destas equações 

seguido pela apresentação do objeto de aprendizagem para 

equações diferenciais lineares e comentários finais. 

2. SISTEMA LINEAR INVARIANTE NO 
TEMPO 

Uma grande área das engenharias, destacando-se elétrica, 

eletrônica, de computação, de automação, mecânica e de sistemas 

estudam os sistemas lineares invariantes no tempo (SLIT). Estes 

sistemas possuem propriedades que facilitam a sua análise: a 

propriedade da linearidade permite o uso de superposição de 

efeitos; e a propriedade de invariância no tempo permite a 

aplicação do sinal e a repetição de resultados do sistema 

independente do tempo.[4] 

Diversas formas de representação e modelos descrevem o 

comportamento de um sistema LIT como a resposta ao impulso ou 

resposta impulsiva, as equações diferenciais ordinárias (EDO) 

lineares de coeficientes constantes, os diagramas de blocos e as 

variáveis de estado. Cada uma destas formas de representação de 

sistemas LIT possui vantagens e desvantagens, mas 

complementam-se e interagem diretamente com a equação 

diferencial linear de coeficientes constantes. Sendo que a 

principal forma de representação do sistema LIT é através da 

equação diferencial linear que descreve de forma completa o 

comportamento no tempo. [2],[3],[4] 

3. EDO LINEAR DE COEFICIENTES 
CONSTANTES 

As equações diferenciais lineares de coeficientes constantes são 

uma classe de equações diferenciais ordinárias e possuem a 

estrutura geral apresentada pela equação 1. [6],[7] 
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Onde a variável  y(t)  representa a variável de saída do sistema 

linear em função do tempo; a variável  x(t)  representa a variável 

de entrada do sistema linear em função do tempo; as constantes  

ak  e  bk  são coeficientes constantes e reais; e  N  é a ordem da 

equação diferencial. 

A solução clássica da equação diferencial consiste de duas partes: 

a solução da equação homogênea e a solução da equação não 

homogênea.  

4. EQUAÇÃO HOMOGÊNEA 
A equação homogênea é representada pela equação 2, sendo que o 

lado direito da equação diferencial é zerada, correspondendo ao 

sistema com entrada nula. 
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4.1 Equação Característica do Sistema LIT 
A equação característica do sistema é apresentada pela equação 3, 

sendo um polinômio em função de  r. 
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Como a equação diferencial possui ordem  N , a equação 

homogênea e a equação característica possuem ordem  N . As  N  

raízes da equação característica são os autovalores do sistema e 

determinam a forma natural de resposta do sistema ou a forma 

característica de resposta do sistema. A tabela 1 apresenta a forma 

característica de resposta do sistema para cada tipo de raiz da 

equação característica. 

 

Tabela 1. Forma característica de resposta do sistema ou 
forma natural de resposta do sistema em função do tipo de raiz 

da equação característica. 

Raízes da equação 
característica 

Forma da solução da equação 

Distintas 

r1 ≠ r2 ≠ ... ≠ rn 

tr

n

trtr neCeCeC ... 21

21 +++ K  

repetidas 

r1 = r2 = ... = rn = r 

trn

n

trtr etCetCeC ..... 1

21

−

+++ K  

complexas conjugadas 

r1,2 = a ± jb 
( ))(.)cos(. 21 btsenCbtCe

at
+  

 

A forma característica de resposta do sistema de ordem  N  será o 

somatório das respostas para cada tipo de raiz da equação 

característica do sistema, conforme apresenta a tabela 1. 

4.2 Resposta Natural 
A ordem do sistema LIT indica o número de elementos ou 

componentes do sistema que armazenam energia. As condições 

iniciais representam a energia armazenada em cada elemento do 

sistema no instante de análise. 

A resposta natural (yn(t)) descreve como é dissipada a energia 

armazenada no sistema no instante da análise. A resposta natural é 

a equação da forma característica de resposta do sistema resolvido 

os coeficientes para as condições iniciais de energia do sistema. 

Para determinar os coeficientes da resposta natural do sistema de 

ordem  N , são necessárias  N  condições iniciais. 

5. EQUAÇÃO NÃO HOMOGÊNEA 
A equação não homogênea é a equação diferencial completa, 

como apresenta a equação 4. A solução da equação não 

homogênea determina o comportamento do sistema para um 

determinado sinal de entrada  x(t). 
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A característica de linearidade do sistema LIT permite o uso da 

superposição de comportamentos. Para a solução da equação não 

homogênea será considerada a resposta do sistema para o sinal de 
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entrada, considerando o sistema sem energia. A solução do 

sistema para a condição inicial de energia armazenada no sistema 

foi analisada na resposta natural, por isso não será incluída nesta 

análise. 

A solução para a equação não homogênea representa o 

comportamento do sistema para o sinal de entrada. É denominada 

de resposta forçada, devido ao sistema estar respondendo a um 

sinal aplicado na sua entrada. 

5.1 Resposta Forçada 
A resposta forçada do sistema descreve como o sistema responde 

para um sinal de entrada. A resposta forçada (yf (t)) consiste de 

uma resposta particular (yp(t)) e uma resposta transitória (yt (t)), 

como apresenta a equação 5. 

)()()( tytyty tpf +=                              (5) 

A resposta particular é a resposta do sistema em regime 

permanente e possui a mesma forma do sinal de entrada e das suas 

derivadas, caso sejam necessárias.  

A resposta transitória tem a mesma forma da resposta 

característica do sistema, sendo que os coeficientes são 

determinados para as condições de entrada do sistema 

considerando o sistema sem energia armazenada. 

A tabela 2 apresenta os principais sinais que são utilizados como 

sinais de entrada em sistemas LIT e a forma da resposta particular 

do sistema. 

 

Tabela 2. Forma da resposta particular do sistema em função 
do sinal de entrada. 

Forma do sinal de entrada Forma da resposta particular 
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e
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As funções exponencial, seno e cosseno são as funções mais 

utilizadas, pois pertencem a classe C ∞. 

Para sinais senoidais, seno, cosseno ou combinação de seno e 

cosseno, a resposta particular do sistema mantém a mesma forma 

do sinal de entrada, mas o comportamento do sistema provoca um 

atraso, um retardo no aparecimento do sinal na saída. Este atraso 

pode ser representado matematicamente pela combinação de seno 

e cosseno como apresentado pela tabela 2 (C1.sen(at) + 

C2.cos(at)), ou pode ser representado como o sinal de entrada com 

um defasamento (sen(at + θ) ou cos(at + θ)). Todas estas 

representações são algebricamente equivalentes, mas a 

representação mais utilizada é a apresentada na tabela 2. 

6. RESPOSTA COMPLETA 
As propriedades dos sistemas lineares permitem a superposição de 

efeitos. Então, a resposta do sistema pode ser composta como uma 

combinação de efeitos. 

A resposta completa (yc(t)) do sistema descreve como o sistema 

dissipa a energia armazenada (yn(t)) e como o sistema responde 

para um sinal de entrada (yf (t)), conforme apresenta a equação 6. 

)()()( tytyty fnc +=                             (6) 

7. OBJETO DE APRENDIZAGEM DE 
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES 
DE COEFICIENTES CONSTANTES 

O escopo do trabalho visa atender as necessidades didático-

pedagógicas de alunos de graduação ou tecnologias envolvidos 

principalmente com disciplinas de Circuitos Elétricos e Sinais e 

Sistemas Contínuos. Nesse momento do curso os alunos já 

cursaram todas as disciplinas da Matemática, da Física e estão 

iniciando as disciplinas técnicas da Engenharia. 

O contexto do trabalho visa a integração entre as ferramentas 

matemáticas e a aplicação de engenharia, e a partir daí agilizar o 

desenvolvimento dos demais conteúdos de disciplinas que fazem 

uso de EDO linear, sendo uma ferramenta suporte para o 

desenvolvimento das atividades didáticas. 

Então, nesse contexto e com este escopo foi projetado e 

desenvolvido um aplicativo específico que é um objeto de 

aprendizagem dedicado a apresentar o comportamento detalhado 

de uma equação diferencial linear de coeficientes constantes, para 

uma condição inicial e para um determinado sinal de entrada. O 

comportamento do sistema descrito pela EDO linear é apresentado 

através de equações analíticas e através de gráficos. 

O propósito do objeto de aprendizagem é auxiliar ao aluno no 

aprendizado de EDO linear de coeficientes constantes no contexto 

de sistemas lineares, facilitando o entendimento e acelerando o 

aprendizado. O amadurecimento deste conteúdo deve facilitar no 

entendimento e na aprendizagem da continuação das disciplinas. 

7.1 Premissas do Objeto de Aprendizagem 
O objeto de aprendizagem foi projetado e desenvolvido para 

atender algumas premissas: 

• Em sala de aula deve auxiliar e agilizar a apresentação do 

assunto e explicações relacionadas; 

• Deve disponibilizar um recurso computacional que o aluno 

possa utilizar em sala de aula e nos seus estudos fora da sala 

de aula, adequando-o ao seu estilo de aprendizagem; 

• O objeto deve ser simples, interativo, telas simples, poucas 

abas, poucas configurações, para não representar 

dificuldades e não impor barreiras na aprendizagem e no 

uso do objeto; 

• Tempo reduzido para entendimento e uso do objeto. 

Pensando em facilitar o aprendizado e uso do objeto, este é 

inicializado com um exemplo de equação diferencial e 

apresenta a solução. O aluno visualiza o exemplo e entende 

de forma mais rápida o funcionamento do objeto. O aluno 

altera os dados adequando a sua necessidade, e de forma 

interativa, já visualiza os resultados; 

• Sistema reativo a entrada de dados, atualizando resultados à 

medida que o aluno vai validando a entrada de dados; 

• Visualização de resultados através de relatório com 

equações analíticas e através de gráficos que descrevem o 

comportamento do sistema; 
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• Facilidade em exportar e copiar relatórios e gráficos, caso 

necessite gerar documentação ou aproveitar estas 

informações para os seus estudos e trabalhos. 

7.2 Tecnologias utilizadas 
O objeto de aprendizagem utiliza diversas tecnologias da 

informática, conforme apresenta a figura 1. 

 

 

Figura 1. Diagrama de tecnologias utilizadas no Objeto. 
 

Foi utilizada a linguagem interpretada Python para a execução de 

operações, em conjunto com o ambiente gráfico orientado a 

eventos TKInter  para interface humano-computador facilitada, o 

interpretador Latex TEX para representar as expressões, a 

biblioteca Matplotlib para representar as expressões resultantes de 

maneira gráfica e o interpretador algébrico Sympy para analisar os 

dados de entrada inseridos pelo usuário. O objeto de 

aprendizagem é encapsulado em forma de arquivo executável e 

possui versões compatíveis com Microsoft Windows e 

distribuições Unix. Este projeto está licenciado pela Creative 

Commons Copyright License e tem todos os seus direitos 

reservados.  

7.3 Fluxo de informações no Objeto 
O fluxo de informações no objeto de aprendizagem é apresentado 

pela figura 2. O objeto é reativo a entrada de dados pelo aluno. A 

cada entrada validada de dados o objeto desenvolve os cálculos e 

apresenta os resultados. Foi projetado para que seja o mais 

interativo possível com o usuário. [1],[5] 

Ao validar os coeficientes da EDO linear, o objeto calcula as 

raízes da equação característica e determina a forma característica 

de resposta do sistema LIT. Ao validar as condições iniciais o 

objeto calcula e apresenta a forma natural de resposta do sistema. 

 

 
Figura 2. Fluxo de informações no objeto de aprendizagem. 

 

Ao validar o sinal de entrada do sistema LIT o objeto calcula a 

resposta forçada e adiciona com a resposta natural compondo a 

resposta completa do sistema. 

7.4 Tela e Abas do Objeto de Aprendizagem 
A interface do objeto com o aluno possui espaços designados para 

os parâmetros de entrada e para a visualização dos resultados de 

forma analítica e de forma gráfica. 

Os parâmetros da EDO linear (coeficientes, condições iniciais e 

sinal de entrada), são inicializados com um conjunto pré-definido 

de valores de um sistema LIT, sendo uma demonstração de uso, 

conforme apresenta a parte superior da figura 3. 

 

 
Figura 3. Objeto de aprendizagem com definição de 

parâmetros da EDO linear (parte superior) e aba 
Representação Algébrica selecionada (parte inferior), 

apresentando a solução analítica das componentes da EDO 
linear. 

 

Os parâmetros da EDO podem ser alterados pelo usuário e 

incluem os coeficientes da equação diferencial que foi limitado 

em ordem cinco, as condições iniciais de energia do sistema, e o 

sinal de entrada a ser aplicado no sistema. 

Como sinal de entrada do sistema pode ser definido um valor 

constante (degrau unitário), uma exponencial decrescente, uma 

senóide, uma cossenóide ou a combinação linear destes sinais. 
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Os blocos de definição de parâmetros estão sempre visíveis no 

objeto. Foi projetado com esta premissa para facilitar a alteração 

de parâmetros de entrada e aumentar a interatividade. 

Os resultados da EDO são apresentados de três maneiras 

organizados em abas: aba Representação Algébrica, aba Gráficos 

e aba Log Texto. Cada aba com uma função específica e modo de 

apresentação distintos dos resultados. 

A aba Representação Algébrica apresenta o desenvolvimento das 

soluções da EDO linear através de expressões analíticas. A figura 

3 apresenta esta aba. Essa etapa é realizada pelo interpretador 

Latex. 

A aba Gráficos apresenta o comportamento das componentes da 

EDO através de gráficos. A figura 4 apresenta esta aba. Essa 

forma de visualização de resultados pode ser mais interessante 

para o entendimento do comportamento do sistema que a 

representação na forma analítica. Assim como na representação 

analítica é apresentada a solução detalhada, aqui com os gráficos 

também, são apresentados os gráficos detalhados de cada 

componente da EDO, com condições iniciais e sinal de entrada. 

É apresentado também um mapa com o posicionamento das raízes 

da equação característica (autovalores do sistema). Sendo útil para 

o aluno compreender a interação entre os autovalores e o 

comportamento do sistema. 

 

 
Figura 4. Objeto de aprendizagem com definição de 

parâmetros de entrada (parte superior) e aba Gráficos 
selecionada (parte inferior), apresentando graficamente o 

comportamento das componentes da EDO Linear. 
 

As representações gráficas possuem uma definição automática de 

escalas. Para a escala vertical é avaliada a faixa de valores de 

contra-domínio de cada componente, sendo utilizada para todos 

os gráficos a faixa mais ampla determinada por todas as 

componentes. A escala horizontal (tempo) é definida pelas 

constantes de tempo determinadas pelos autovalores, sendo 

utilizada a maior constante de tempo para todos os gráficos. As 

escalas dos gráficos podem ser modificadas pelo aluno. 

As abas podem ter seus dados exportados para arquivos no 

formato: PDF; JPEG e PNG. 

A aba Log Texto apresenta as componentes da solução da EDO 

linear na forma de texto selecionável, com codificação UTF-8, 

permitindo edição e cópia. Com isso é possível ao aluno copiar os 

dados e as soluções e utilizá-los em alguma fonte externa nos seus 

estudos ou trabalhos. A figura 5 apresenta esta aba. 

 

 
Figura 5. Objeto de aprendizagem com definição de 

parâmetros de entrada (parte superior) e aba Log Texto 
selecionada (parte inferior), apresentando texto selecionável 

com a solução analítica detalhada. 
 

O objeto possui algumas configurações na parte superior da tela, 

incluindo seleção de idiomas (Espanhol, Inglês e Português), 

notação para representação da equação diferencial (Euler, 

Lagrange, Leibniz e Newton) e o número de dígitos fracionários 

presentes na visualização das abas representação algébrica e log 

de texto (dois, três ou quatro dígitos fracionários). 

 

7.5 Exemplo de uso do Objeto 
A figura 3 apresenta a tela do objeto de aprendizagem com dados 

inseridos e parte do relatório das componentes de solução 

analítica da equação diferencial, para as condições iniciais 

indicadas e para o sinal de entrada selecionado. 

O usuário inicia a entrada de dados alterando os valores dos 

coeficientes da equação diferencial. A ordem do sistema é a 

derivada de maior ordem da variável de saída (y(t)) com 

coeficiente diferente de zero. A ordem do sistema determina a 

quantidade de condições iniciais necessárias para determinar a 

resposta natural do sistema. No campo de condições iniciais 

aparecem quadros em número correspondente a ordem da equação 

para a entrada de valores representativos de energia inicial 

armazenada no sistema. No campo de sinal de entrada o usuário 

seleciona o tipo de sinal que deseja aplicar na equação diferencial 

(x(t)). 

Com estes valores definidos o objeto de aprendizagem da figura 3 

apresenta na tela de texto o relatório de solução analítica com as 

componentes detalhadas da equação diferencial. 

No exemplo apresentado pela figura 3, a EDO linear de 

coeficientes constantes é de ordem dois, correspondendo à 

equação característica de segundo grau, com duas raízes. Os 

valores dos coeficientes determinam raízes complexas conjugadas 

(autovalores), sendo que as componentes transitórias das soluções 
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são oscilações amortecidas como é  visualizado na figura 4. E a 

figura 5 apresenta o respectivo Log Texto. 

8. PROPOSTA DE USO DO OBJETO NA 
DISCIPLINA DE SINAIS E SISTEMAS 

A disciplina de Sinais e Sistemas Lineares fundamenta as 

ferramentas de análise de sinais e de sistemas de tempo contínuo 

para que o aluno tenha uma completa compreensão de sistemas 

lineares, e para que estas ferramentas sejam utilizadas com 

desenvoltura nesta disciplina e nas disciplinas pós-requisitos. 

A disciplina necessita resolver EDO lineares através do método 

clássico e através das transformadas de Fourier e de Laplace. 

Quanto melhor o aluno entender estas formas de solução da EDO, 

a sua interação com o sistema, e o comportamento do sistema 

linear em função dos autovalores, melhor será o seu 

aproveitamento na disciplina e nas disciplinas subsequentes. 

Apesar de o aluno ter cursado as disciplinas de Cálculo 

Diferencial e de Equações Diferenciais, as ferramentas 

matemáticas envolvidas não foram utilizadas e aplicadas em 

sistemas. Então o objetivo de uso do objeto é auxiliar ao aluno no 

entendimento de que as raízes da equação característica 

(autovalores) determinam a forma de resposta do sistema 

(superamortecido, criticamente amortecido, subamortecido). Tudo 

isso fazendo parte do comportamento de um sistema linear, que é 

descrito por uma EDO linear de coeficientes constantes. 

A proposta de uso do objeto é após apresentada uma solução 

completa de EDO linear através do método clássico, utilizando os 

pré-requisitos da disciplina para as Equações Diferenciais, é 

desenvolver uma série de trabalhos com os alunos utilizando o 

objeto e discutir sobre os resultados obtidos, gerando 

conhecimento a cerca do comportamento do sistema linear em 

função dos autovalores. O aluno deve dominar os detalhes do 

modelamento, da solução do sistema (visão micro), e deve 

dominar a visão geral do comportamento do sistema (visão 

macro). 

Em exemplos ou trabalhos da disciplina deve ser discutido sobre: 

• Solução clássica de EDO linear de coeficientes constantes; 

• Sistema LIT com superamortecimento, amortecimento 

crítico, e subamortecimento. A diferença de comportamento 

deve-se aos autovalores do sistema; 

• Estabilidade de sistema em função dos autovalores (parte 

real negativa do autovalor); 

• Análise de polo próximo e polo distante para, com critérios 

de engenharia, descartar o polo distante e realizar uma 

redução da ordem da representação do sistema. 

Para complementar o processo ensino-aprendizagem deve seguir 

uma lista de exercícios e trabalhos para o aluno resolver fazendo 

uso deste objeto de aprendizagem. A lista de exercícios deve ter 

vários níveis de dificuldades: aplicação imediata (fixação), fácil, 

médio, difícil (desafios). 

9. COMENTÁRIOS FINAIS 
O objeto de aprendizagem é para auxiliar ao aluno no 

entendimento e na consolidação de conhecimentos da solução de 

EDO linear de coeficientes constantes e a sua representação como 

modelo de um sistema LIT. 

A proposta deste trabalho foi desenvolver um objeto de 

aprendizagem intermediário, adequado para o nível do aluno em 

determinado momento do curso de graduação, de forma a acelerar 

o processo ensino-aprendizagem. O objeto de aprendizagem é 

pontual, para um conhecimento específico, com propósito de 

acelerar o aprendizado e aplicações em sistemas lineares. Neste 

caso, limitado para apresentar as etapas detalhadas de solução de 

uma equação diferencial linear de coeficientes constantes. Tais 

equações são amplamente utilizadas em disciplinas de Circuitos 

Elétricos e Sinais e Sistemas Contínuos, que seguem as 

disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral e a disciplina de 

Equações Diferenciais. A equação diferencial linear de 

coeficientes constantes é uma das formas de representação de um 

sistema linear invariante no tempo. 

Espera-se que o objeto de aprendizagem seja utilizado pelos 

alunos nas disciplinas iniciais para verificar a solução dos 

exercícios e de trabalhos servindo de referência para aprender a 

resolver as equações diferenciais lineares nestas disciplinas. O 

objetivo da disciplina continua sendo que o aluno aprenda a 

resolver uma equação diferencial de um sistema linear, mas com 

este aprendizado inicial auxiliado pelo objeto de aprendizagem, 

permitirá que ele utilize com desenvoltura e maturidade 

determinadas ferramentas para agilizar os estudos subsequentes de 

sistemas lineares. 

Em disciplinas mais avançadas de Controle o aluno já possui um 

nível de maturidade do conhecimento envolvido e desenvoltura 

para utilizar ferramentas e ambientes computacionais mais 

abstratos para a representação de sistemas lineares. 
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ABSTRACT 

As the rules of interaction in collaborative activities become more 

complex, it requires a greater demand for articulation work 

commitments and coordination work. The coordination, supported 

by computational support, can reduce conflict in group activities 

and foster the organization of the responsibilities of each 

participant. This paper investigates the cooperative activities that 

establish multiple roles to the same user. As a method of research, 

an exploratory study was performed to identify the functional 

requirements of software, by models of some architectures 

pedagogical and using the messaging as the main artifact for 

communication and cooperation. As a result, we present a 

proposal for structural modeling able to satisfy the support of the 

multiplicity of roles, based on the requirements identified in 

Architectures Pedagogical evaluated.  

RESUMO 

A medida que as regras de interação, em atividades colaborativas, 

tornam-se mais complexas, exige-se uma demanda maior de 

trabalho de articulação dos compromissos e coordenação das 

tarefas dos participantes. Os mecanismos explícitos de 

coordenação, apoiado pelo suporte computacional, podem reduzir 

os conflitos operacionais nos trabalhos em grupo e favorecer a 

organização das responsabilidades de cada colaborador. Destaca-

se neste trabalho, as atividades cooperativas, apoiada por 

propostas pedagógicas, que estabelecem múltiplos papéis a um 

mesmo colaborador. Como método de pesquisa, realiza-se uma 

pesquisa exploratória para identificar os requisitos funcionais de 

software, através dos modelos comportamentais de algumas 

arquiteturas pedagógicas, que utilizam a troca de mensagens como 

principal artefato de comunicação e cooperação. Como resultado, 

apresenta-se uma proposta de modelagem estrutural capaz de 

satisfazer o suporte a multiplicidade de papeis, baseada nos 

requisitos identificados nas Arquiteturas Pedagógicas analisadas. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

H.5.3 [Group and Organization Interfaces]: Computer-

supported cooperative work. Organizational design. 

TermosGerais 

Design, Management, Measurement. 

Palavras Chaves 

Arquiteturas pedagógicas, cooperação, multiplicidade de papéis. 

1. INTRODUÇÃO 
Ao considerar a grande oferta de sistemas colaborativos virtuais 

disponíveis, levantam-se algumas questões que são atribuídas 

como motivação deste trabalho: no que se refere a coordenação 

das atribuições dos compromissos (tarefas de escrita e leitura) de 

cada perfil participante, originada por cada proposta pedagógica, 

quais groupwares estariam aptos para apoiar a realização, 

respeitando a multiplicidade de papéis, das Arquiteturas 

Pedagógicas (APs)? Qual a relação entre a multiplicidade de 

papéis e aprendizagem colaborativa apoiada por computador?  

Estes questionamentos levam-nos a questionar acerca dos limites 

dos atuais sistemas colaborativos em apoiar atividades 

colaborativas, onde possuem regras de interação mais complexas, 

principalmente pela reconfiguração em tempo de execução da 

colaboração. Através da avaliação realizada por [14], verificou-se 

a necessidade de Ambientes Virtuais de Aprendizagens mais 

aderentes aos requisitos críticos que favorecem a realização das 

APs, com maior articulação e coordenação das atividades 

coletivas. Este trabalho destaca um dos requisitos de softwares, 

para apoiar a gestão de múltiplas responsabilidades a um mesmo 

colaborador, denominado como Multiplicidade de Papéis. 

Como método de pesquisa deste trabalho realizou-se uma pesquisa 

exploratória, utilizando as Arquiteturas Pedagógicas Debate de 

Teses [10] e Controvérsia Acadêmica [7] em uma investigação 

para identificar os principais requisitos de software, capazes de 

apoiar a multiplicidade de papéis em atividades em grupo. A 

escolha das APs foi baseada nos critérios: utilização da troca de 

mensagem como principal de comunicação e cooperação; 

agrupamento de participantes em perfis de atuação; e a definição 

de regras específicas de interação, que requeira que um mesmo 

sujeito participe das atividades em grupo em mais de um perfil de 

colaborador. A partir da descrição de cada AP selecionada, 

elabora-se um modelo comportamental e investigamos os 

requisitos necessários para elaborar uma solução computacional 

que apoie a multiplicidade de papéis. De posse dos requisitos, este 

trabalho apresenta uma proposta de um modelo estrutural de 

solução em software, capaz de apoiar a multiplicidade de papéis 

no desenvolvimento de novos em groupwares flexíveis.  

2. O ESTADO DA ARTE 
Mesmo considerando a grande oferta de ambientes CSCW/ CSCL 

- (Computer SupportedCooperativeWork / Computer 

SupportedCollaborative Learning), constatamos ainda um esforço 

de desenvolvimento de novas soluções em softwares para atender 

a demanda de novas propostas pedagógicas. A fim de limitar o 

escopo da nossa pesquisa, considera-se neste trabalho, as 

propostas pedagógicas e o suporte dos groupwares que utilizam 

textos e hipertextos como principal artefato de comunicação e 

cooperação. Utilizamos a definição de groupwares, por [3], como 

sistemas baseado em computador que suporta grupos de pessoas 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
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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 2014

696

comprometidas em uma tarefa (objetivo) comum e fornece uma 

interface para um ambiente compartilhado. 

Através da avaliação realizada por [14], verificou-se a 

inadequação do suporte computacional, oferecidos por um 

conjunto de groupwares - reconhecidos como 

LearningManagement Systems (LMS) ou Ambientes Virtuais de 

Aprendizagens (AVAs). A avaliação apresentada destaca a falta 

de alinhamento entre as propostas de interação das arquiteturas 

pedagógicas e o suporte computacional, devido a falta de 

flexibilidade, tanto na articulação, quanto na coordenação das 

atividades colaborativas, e a complexidade mediante a variação de 

cenários das propostas de cooperação. Como resultado,[14] 

conclui que hánecessidades de adequações das atividades 

propostas pelas APs aosAVAs. 

As dificuldades na implementação/realização de propostas 

pedagógicastambém são evidenciadaspor: [4] em sua proposta de 

Projetos de Aprendizagem e a necessidade de conceber uma 

solução específica de software; [8] através das evidências das 

inadequações dos ambientes virtuais pela falta de flexibilidade no 

apoio a aprendizagem cooperativa;[14] ao realizar a avaliação 

deAVAs na implementação de APs;e [12] em sua proposta de 

framework para descrever ferramentas de apoio asAPs.  

 
Figura 1. Relação das 4 camadas proposto por [2] com os 9 

conceitos proposto por [6] 
 
Esse trabalho considera a flexibilidade dos groupwares como: a 

capacidade de prover parâmetros de configuração e 

reconfiguração (em tempo de execução) no atendimento a 

requisitos dinâmicos, através das “4 Collaborationconcernlayers", 

conforme proposto por [2]. As camadas são compostas pelas 

seguintes preocupações de acesso: Recurso, Colaboração, Usuário 

e Interface. As camadas representam respectivamente: acesso ao 

compartilhamento de informação, os diferentes aspectos lógicos 

de colaboração, as atividades de um usuário dentro do processo de 

colaboração e a interação entre o usuário e os componentes do 

groupware. 

Sintetizado por [11], [6] define 9 conceitos (ou padrões) básicos, 

eventualmente presentes em groupwares. Estes conceitos são: 

sessões, usuários, regras, mensagens, objetos, repositórios, views 

(filtro/visualização), ambiente e floorcontrol (política para 

gerenciamento de recursos compartilhado).Percebemos que os 

conceitos básicos [9] e a proposta das camadas de colaboração [2] 

estão sob uma mesma perspectiva, conforme apresentado na 

Figura 1. Complementando, [5] estabelece um modelo para 

colaboração, o Modelo 3C. De acordo com essemodelo, 

apresentado na Figura 2, para colaborar as pessoas precisam se 

comunicar. Durante esta comunicação, compromissos são criados 

e negociados. Estes compromissos implicam em tarefas que serão 

necessárias para concluir o trabalho. Estas tarefas são gerenciadas 

pela coordenação, que organiza o grupo e garante que as tarefas 

sejam realizadas na ordem correta, no tempo correto sob as 

restrições e objetivos impostos. Durante a cooperação, enquanto 

os membros do grupo operam em conjunto no espaço 

compartilhado as tarefas são realizadas. Durante as atividades 

colaborativas, pode ocorrer, por exemplo, a necessidade de 

renegociar os prazos e realizar novas decisões em favor do 

coletivo. Desta forma, demanda-se mais comunicação e como 

consequência novos compromissos poderão ser gerados, e as 

atividades de coordenação e cooperação serão novamente 

realizadas. Assim o aspecto cíclico da colaboração é realizado, 

conforme apresentado pelo modelo (Figura 2). 

 
Figura 2. Modelo 3C de Colaboração. [5]. 

 

2.1. Aprendizagem Colaborativa 

A aprendizagem colaborativa requer um ambiente diferente do 

tradicional, já que professores e alunos desempenham novos 

papéis. Os alunos são ativos e responsáveis por sua própria 

aprendizagem. O professor deixa de ser o centro das atenções e o 

detentor do conhecimento, e passar a promover propostas 

pedagógicas para que os alunos possam progredir por seus 

próprios esforços [1]. Nesta perspectiva, as arquiteturas 

pedagógicas são definidas por [9] como “suportes estruturantes” 

para a aprendizagem, que combinam o aparato técnico com a 

visão pedagógica, numa ideia ecossistêmica. Essa combinação 

inclui elementos como: abordagem pedagógica, software, internet, 

Educação a Distância, concepção de interconexão em tempos e 

espaços múltiplos. Seguindo esta proposta, em promoção da 

aprendizagem, possuímos na literatura diversas APs, algumas 

abordadas em [9]. Neste trabalho destacam-se: o Debate de Teses 

[10] e a Controvérsia Acadêmica [7]. Ambas as arquiteturas são 

apresentadas na seção 4.1 e 4.2, respectivamente. 

2.2. A inadequação na gerência de papéis 
Em [8], [9] e [12]sãoapresentadas evidências sobre a falta de 

softwares adequados para apoiar a realização de APs. A 

necessidade de novosgroupwares em [8], [10] e [12], requer o 

desenvolvimento de novas soluções para que sejam atendidos os 

requisitos de interação das respectivas propostas. [14] conclui que 

independentemente da oferta atual de groupwares disponíveis 

para utilização, ainda é necessário uma grande adaptação das 

propostas pedagógicas aos softwares, e não o contrário como 

esperado. [14] apresenta a multiplicidade de papéis, dentre outras, 

como uma das preocupações que os groupwares devem considerar 

em suas arquiteturas de softwares. 

É comum em sistemas, que apoiam as atividades colaborativas, o 

agrupamento de responsabilidades a um perfil de usuário. 

Portanto, um conjunto de regras, permissões e restrições podem 

ser atribuídas a um codinome (perfil), para posteriormente ser 

atribuído (papel) a um usuário. Evita-se assim, atribuições 

repetitivas de um mesmo conjunto de responsabilidades para 

vários usuários do sistema o que facilita a coordenação dos 

usuários e suas atividades. 

Quando um sistema apresenta papéis muito bem definidos, os 

conjuntos de atividades que estes desempenham são também pré-

definidas, limitando a alteração das permissões dos participantes 

em atividades específicas, destacam-se as tarefas de escrita e 

leitura.Em outros sistemas, como editores colaborativos (wikis), os 
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ambientes são muito permissivos e a gestão das atividades, no que 

refere-se ao controle de responsabilidades, é dificultada. Neste 

cenário, potencializa o risco de uma sobrecarga de atividades de 

coordenação devido aos possíveis conflitos na cooperação. Uma 

vez que, as atividades de permissão, de leitura e escrita, não são 

gerenciadas pelo software,os colaboradores possuem a liberdade 

de executá-las livremente. A falta de mecanismos de controle de 

permissão dos usuários e do gerenciamento de recursos 

compartilhados podem comprometer os compromissos acordados, 

além de resultar em retrabalho e perda de artefatos produzidos. 

3. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 
COLABORATIVAS  

Antes da colaboração iniciar ocorre uma fase de planejamento - 

articulação. Esta consiste em todas as tarefas envolvidas na 

preparação do ambiente, agendamento, monitoramento e 

coordenação de todas as etapas necessárias para completar as 

atividades [13]. Considera-se como fase do processo de 

articulação atividades como: identificação dos objetivos, o 

mapeamento destes objetivos em tarefas, a seleção dos 

participantes e a delegação das tarefas. Para que as atividades 

cooperativas ocorram de acordo com um determinado protocolo 

de interação é necessário que ocorra uma articulação entre os 

elementos (atores, artefatos, tarefas e ambiente) da atividade. 

Nos ambientes baseados em troca de mensagens, onde a 

comunicação pode ser realizada de forma síncrona ou assíncrona, 

algumas permissões e restrições são gerenciadas, como: acesso 

aos artefatos, acesso aos espaços compartilhados, controle de 

acesso e prazos para edição (escrita) e controle de acesso e prazos 

para visualização (leitura). A cargo de um articulador da 

colaboração, a associação de tarefas aos colaboradores também 

faz parte da atribuição de responsabilidades. 

3.1. Multiplicidade de Papéis  
APs apresentadas em [1] e [9] estabelecem uma dinâmica de 

grupo a serem realizadas, através de um suporte computacional, 

com restrições e permissões (regras) bem definidas, protocolos de 

interações (floorcontrol) que envolve a produção e o 

compartilhamento (repositório) de artefatos (objeto). Destaca-se a 

Controvérsia Acadêmica e o Debate de Teses pelas mudanças de 

papéis [14] durante a realização das atividades. Isso significa que 

a associação entre participante (usuário) e atividades são alteradas 

em um determinado momento (sessão) da dinâmica. O suporte 

computacional deve gerir as permissões, a fim de satisfazer as 

atividades de coordenação e garantir queum conjunto de usuários 

possa atuar em mais de um perfil em um mesmo espaço, ou 

diferentes, sem a perda dos registros individuais e coletivos.      

O requisito de coordenação nomeado como Multiplicidade de 

Papéis possui a responsabilidade de descrever o suporte a 

delegação de mais de um perfil a um mesmo usuário, dentro de 

um mesmo espaço coletivo, em uma proposta de colaboração.  

4. Avaliação das Arquiteturas Pedagógicas  
A partir da descrição de cada AP selecionada, instancia-se 

uma proposta de interação, representada através de um modelo 

comportamental (UML) para uma interação assíncrona. Desta 

forma, investiga-se os requisitos necessários para elaborar uma 

solução computacional que apoie a multiplicidade de papéis.  

4.1. Debate de Teses 
APs apresentadas em [1] e [9], assim como as citadas nesta 

pesquisa, estabelecem uma dinâmica de grupo a serem realizadas, 

através de um suporte computacional, com restrições e permissões 

(regras) bem definidas, protocolos de interações (floorcontrol) que 

envolve a produção e o compartilhamento (repositório) de 

artefatos (objeto).  

A descrição da dinâmica do debate de teses segue a proposta de 

[10]. Consideram-se os perfis dos participantes, o fluxo de debate 

(pré e pós-condições), as restrições e permissões de cada perfil. 

No ambiente do administrador é realizada a inscrição de novos 

moderadores e de novos debates. No ambiente do mediador 

(moderador) são realizadas as seguintes atividades: inclusão de 

participantes, criação/edição de cronograma para o debate, 

cadastramento de teses, definição de revisores e intervenções 

(comunicação). As intervenções são realizadas através de 

mensagens privadas nas atividades de cooperação dos 

argumentadores e revisores. Em grupos com muitos participantes, 

é comum que mais de um mediador participe do debate assistindo 

um subgrupo de argumentadores/revisores. 

No ambiente dos argumentadores, antes do debate, cada um é 

convidado a fazer uma apresentação inicial (etapa 1) onde deve-se 

elaborar um texto sobre a sua visão a priori sobre o tema em 

debate. Durante as interações cada individuo, assume dois papéis, 

um de argumentador e outro de revisor. As permissões de acesso 

aos espaços, para leitura ou edição são habilitadas de acordo com 

a etapa corrente do cronograma. Na etapa de argumentação (etapa 

2) o participante só tem acesso à sua página de argumentação, 

com a possibilidade de edição do argumento. Após esta fase, a 

permissão para edição é desabilitada. Na fase de revisão (etapa 3) 

cada participante tem acesso às páginas de argumentação de seus 

revisandos, onde pode ler os argumentos do outro participante e 

apresentar sua revisão. A leitura do parecer dos outros revisores 

não é permitida nesta etapa. Na etapa de réplica (etapa 4), o 

argumentador apresenta as suas considerações a cada parecer de 

seus revisores, os revisores têm acesso, tanto ao seu parecer e 

réplica, quanto ao parecer e réplica do outro revisor. A penúltima 

etapa é a de re-argumentação (etapa 5), quando então cada 

participante é convidado a criar uma nova versão de sua 

argumentação inicial. Ao final, ele é convidado (etapa 6) a fazer 

um texto sintetizador sobre todos os acontecimentos, inclusive 

sobre o seu processo de construção de conhecimento. 

4.1.1. Análise  

A rede de interações do Debate de Teses revela os seguintes 

perfis: Argumentador, Revisor e Mediador. O workflow de 

interação pode ser visualizado na Figura 3. O mediador, 

(articulador) que possui a responsabilidade de articular o processo 

de colaboração, inicia o debate e delega os usuários aos seus 

respectivos perfis. O mediador, muitas vezes representado pelo 

professor, poderá realizar comentários privados sobre as postagens 

realizadas pelos demais colaboradores.  

A descrição do Debate de Teses permite evidenciar que o 

mediador deve decidir quem, e quando, deve realizar 

determinadas ações no debate. A multiplicidade de papéis é 

oriunda através dos perfis de Argumentador e Revisor. Segundo a 

proposta, um ator (Aluno A) pode assumir ambos os perfis em um 

mesmo grupo de debate, ao mesmo tempo a partir da delegação do 

mediador. 

Percebemos que este acumulo de papéis ocorre a partir da “etapa 

2”. Em cada papel, o ator responde por um conjunto de 

permissões e restrições de escrita e leitura (acesso). Na revisão por 

pares, um revisor não deve possuir permissão de leitura de uma 

revisão realizada pelo outro revisor, mesmo pertencendo a um 

mesmo subgrupo, conforme a divisão ilustrada na Figura 4. Este 
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aspecto amplia a complexidade da gestão de permissões por parte 

do suporte computacional, uma vez que dois atores, sob um 

mesmo perfil, possui restrições de visualização, perante o outro, 

em um mesmo espaço compartilhado. 

 
Figura 3. Atividades da AP Debate de Teses 

Nesta análise, identificamos algumas características importantes 

para o suporte da multiplicidade de papéis: 

- Um ator pode assumir mais de um perfil em um mesmo grupo:  

i) em espaços compartilhados diferentes; 

ii) em um mesmo período ou diferentes; 

iii) com permissões e restrições distintas ao mesmo perfil e no 

mesmo espaço; 

iv) em subgrupos diferentes;  

 
Figura 4. Perfis em subgrupos no “Debate de Teses” 

4.2. Controvérsia Acadêmica 
A controvérsia acadêmica busca chegar a um consenso quanto a 

discordância entre os estudantes sobre uma ideia, informação, 

conclusão, teoria e opinião. Os conflitos intelectuais são 

inevitáveis e atualmente desejáveis, pois contribuem para que a 

aprendizagem colaborativa promova um nível mais elaborado de 

raciocínio, maior retenção e maior criatividade do que a 

aprendizagem competitiva individualista. Algumas circunstancias 

são necessárias para que a controvérsia acadêmica resulte em 

benefícios, dentre elas: contexto colaborativo; heterogeneidade 

entre participantes; distribuição de informações relevantes; e 

habilidade sociais para o conflito e argumentação racional [1]. 

Conforme a descrito em [1], a controvérsia acadêmica possui uma 

sequência de atividade em grupos, organizadas em cinco etapas:  

1. Organização: A organização da turma em grupos de quatro 

estudantes, posteriormente dividido em dois pares. Cada par 

pesquisa sobre uma posição designada, organiza suas descobertas 

em um arcabouço conceitual, buscando construir argumentos 

persuasivos e convincentes para validar a sua posição. 

2. Argumentação: Os estudantes apresentam persuasivamente o 

melhor argumento possível para a sua posição, ouvem 

cuidadosamente a apresentação oposta, e tentam aprender os 

dados e a lógica que sobre os quais eles se basearam. 

3. Contra-argumentação: Os estudantes se engajam em uma 

discussão aberta, continuam a advogar suas posições enquanto 

tentam aprender sobre a posição oposta. Analisam criticamente as 

evidências e lógica da posição contrária e tentam refutá-las. Ao 

mesmo tempo, fazem réplica às críticas que recebem sobre as 

evidências e lógica que apresentam na tentativa de persuadir a 

outra dupla. 

4. Inversão de Perspectiva: Os estudantes invertem as perspectivas 

e passam a advogar a posição oposta tão sincera, completa, precisa 

e persuasivamente quanto possível. Para liberar os estudantes de 

suas antigas convicções, os mesmos devem insistir em pesquisa, 

recorrer as anotações feitas durante os passos 2 e 3, desenvolver 

um arcabouço conceitual contendo os melhores argumentos 

possíveis para validar a nova posição e persuadir a outra dupla. 

5. Síntese: Os estudantes voltam à composição inicial do grupo, 

com 4 integrantes e desenvolvem uma síntese que integra as 

diferentes ideias e fatos em uma única posição. Os estudantes 

consideram as melhores evidências e raciocínio de ambos os 

lados. O propósito dual da síntese é chegar a melhor posição 

sobreo assunto e encontrar argumentos que todos os membros do 

grupo possam concordar e se comprometer. 

4.2.1. Análise  

A proposta original da “Controvérsia Acadêmica” foi proposta 

uma cooperação onde o processo de interação (comunicação) 

fosse em sua grande parte síncrono. No modelo comportamental, 

apresentado na Figura 5, foi realizada algumas adaptações uma 

cooperação assíncrona apoiada por suporte computacional.  

As adaptações foram basicamente estabelecer as pré-condições, 

através do sequenciamento de atividades realizadas pelos pares. 

Pelo modelo, julga-se que o professor deve abrir a rodada de 

argumentação, mas na verdade as atividades de argumentação e 

contra-argumentação, realizadas pelos pares, é cíclica. O professor 

encerra este ciclo em duas ocasiões: para a inversão de 

posicionamento (ocorre duas vezes – inverter e reverter) ou 

quando inicia a quinta etapa.  

Comparada ao debate de teses, a divisão de perfis da controvérsia 

acadêmica é mais simplificada. O grupo é subdividido em dois 

pares. Identifica-se que os atores, de um mesmo subgrupo, 

possuem as mesmas responsabilidades entre si. Ambos os 

subgrupos possuem acesso a artefatos compartilhados pelo 

mediador, como os materiais bibliográficos iniciais e o documento 

de síntese final. Estas atribuições podem ser feitas aos subgrupos 

separadamente, ou ao grupo total inicial, pois não haveria impacto 

negativo devido a baixa quantidade de restrições. 

Diferentemente do debate de teses, a alternância de compromissos 

de cooperação não é imposta de forma explícita. Na “etapa 4”  

mediador realiza a inversão dos posicionamentos iniciais, quando 
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atribuiu a posição dos pares. Dependendo de como for 

implementado pode não ter grandes impactos. O que se exige dos 

pares é apenas uma alteração conceitual nas atividades de 

cooperação, ou seja, o ator continua executando a mesma 

atividade, mas o conteúdo deve ser alterado, pela nova postura 

proposta pelo Professor. 

 
Figura 5. Atividades da AP Controvérsia Acadêmica 

Nesta análise, identificamos algumas outras características para o 

suporte da multiplicidade de papéis: 

- Um ator pode assumir mais de um perfil em um mesmo grupo:  

i) em um mesmo espaço; 

ii) em períodos de tempos diferentes; 

iii) com permissões e restrições iguais ao mesmo perfil e no 

mesmo espaço; 

5. RESULTADOS 
A partir da análise das Arquiteturas Pedagógicas Debate de Teses 

e Controvérsia Acadêmica, identifica-se alguns requisitos que 

permite aproximar para um melhor suporte a multiplicidade de 

papéis. Dentre os aspectos da colaboração, percebe-se o tempo e 

espaço estão fortemente relacionados às regras de cooperação. As 

APsanalisadas se utilizam da multiplicidade para gerar “conflitos“ 

e “desequilíbrios” em favor da aprendizagem, conforme a teoria 

piagetiana em suas estratégias construtivistas. No entanto, estas 

regras de interação demandam requisitos de softwares específicos, 

com os identificados: 

 - Um ator pode assumir mais de um perfil em um mesmo grupo:  

i) em um mesmo espaço compartilhado, ou diferente; 

ii) em um mesmo período ou diferentes; 

iii) com permissões e restrições distintas, ou iguais, ao mesmo 

perfil e no mesmo espaço; 

iv) em subgrupos diferentes; 

5.1. Solução  

De posse da descrição dos requisitos que acercam a multiplicidade 

de papéis, este trabalho apresenta uma proposta de um modelo 

estrutural de solução em software, capaz de apoiar a 

multiplicidade de papéis no desenvolvimento de novos em 

groupwares flexíveis. A solução proposta é oriunda dos 

fundamentos teóricos que embasam o projeto MOrFEu - Multi-

Organizador Flexível de Espaços virtUais - descrito em [8]. 

Seguindo a mesma perspectiva teórica, [12] apresenta uma 

proposta de descrição de ferramentas de autoria para apoiar a 

realização de APs, no entanto não apresenta as mesmas 

preocupações levantadas neste trabalho, principalmente no que 

tange ao suporte de multiplicidade de papéis. 

NaFigura 6 é apresentado um trecho do modelo estrutural - 

diagrama de classe - com elementos responsáveis pela 

organização do espaço colaborativo, organização dinâmica das 

atividades cooperativas, suporte a autoria e pela gerência das 

regras de negócio, com ênfase no apoio a multiplicidade de 

papéis.O elemento principal da solução proposta é o Veículo de 

Comunicação (VCom), responsável pela apropriação de um espaço 

virtual colaborativo. O espaço colaborativo deve ser organizado 

em múltiplas divisões para atender os espaços reservados de 

possíveis subgrupos ou de artefatos. A seção é uma classe de 

elementos que possui a responsabilidade de compor um VCom 

com subdivisões lógicas. Ou seja, a seção possui a capacidade de 

permitir a criação de categorias, divisão, agrupamento de espaços 

(subespaços do VCom) virtuais. Nas propostas de [8] e [12], um 

VCom pode possuir n (vários) VComs.  Na proposta deste 

trabalho, a responsabilidade de criar divisões em espaços internos 

é delegada à Seção, permitindo nesta classe a capacidade de 

elaborar uma organização em uma estrutura de dados do tipo 

árvore. 

 
Figura 6. Trecho do Diagrama de Classes 

Para atender a flexibilidade nas construções das atividades de 

cooperação, as atividades são articuladas previamente. Geralmente 

as produções de artefatos e/ou autorias são realizadas durante a 

execução (realização) das atividades, entretanto a organização das 

produções pode estar sujeita à dependência de outras produções 

(autorias), como uma réplica ou um comentário já efetuado. Por 

este motivo, o modelo estabelece o elemento Etapa, para 

viabilizar a estrutura de relações entre as produções.  

Cada Unidade de Produção Intelectual (UPI) produzida em um 

VCom é considerada uma postagem, que será manipulada e 

registrada pela classe de objeto Post. Uma instância de Post é um 

objeto que representa um artefato gerado pelo processo de 

socialização das produções no VCom. Cada Post é 
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necessariamente o resultado da execução de uma Etapa, realizada 

através de uma atividade de Postagem. Entretanto não é o Post o 

responsável pelo conteúdo das autorias, mas sim o elemento 

UPI.Uma Etapa resultará em um Post, ou em uma coleção de 

Posts, que por sua vez estará contido em um Container de 

Postagens. Uma Etapa pode possuir um relacionamento de 

dependência com outra Etapa, por isso o seu autorrelacionamento. 

Para satisfazer a flexibilidade no ambiente MOrFEu na articulação 

do trabalho colaborativo destaca-se a relação dos três elementos – 

Usuário, Perfil e Papel. Cada elemento está representado por sua 

respectiva classe de objetos. Usuário é um participante 

(colaborador) presente no ambiente. Perfil é um apelido para 

representar um conjunto de responsabilidades, tendo como 

exemplo: mediador, aluno, revisor, entre outros. Papel é 

associação entre um usuário e um Perfil, isto é, delegar o Usuário 

X ao Perfil Y. Assim, o Perfil, que poderá possuir um conjunto de 

permissões, associará a um usuário quando um Papel for criado. 

Através da Classe Contrato é possível: (i) Associar os Perfis de 

Usuário às Etapas; (ii) Determinar um conjunto de permissões de 

leitura (acesso) e escrita (criação e edição); (iii) Determinar, 

através das permissões, as restrições temporais tornando explícito 

os prazos iniciais e finais. A coleção destes prazos constitui um 

cronograma que estará associado à determinada 

permissão.Enquanto a atribuição de papel estabelece uma das 

atividades da fase de articulação, a configuração do contrato 

possibilita um maior controle tanto na fase de articulação, quanto 

na fase de coordenação da colaboração.  

6. CONCLUSÕES 
Apesar da inovação tecnológica no suporte a comunicação e 

cooperação em espaços virtuais colaborativos, os mecanismos de 

coordenação possuem limitações quanto as adaptações as 

necessidades de um grupo de usuários. Este trabalho teve por 

objetivo abordar a problemática do suporte computacional, dos 

atuais sistemas colaborativos, às atividades dinâmicas, propostas 

pelas Arquiteturas Pedagógicas, que estabelecem dinamicamente a 

atribuição de múltiplos papéis aos seus participantes, pertencente 

a um mesmo grupo de trabalho. 

A multiplicidade de papéis exige uma flexibilidade em ambientes 

colaborativos devido na facilidade de novas associações de 

restrições/permissões/obrigações aos colaboradores. O 

atendimento deste requisito ainda é limitado nos ambientes atuais, 

pois possuem uma arquitetura de permissões limitadas, onde as 

atividades e suas relações são estáticas ou pré-definidas.  

Este trabalho apresentou uma solução que estabelece uma 

complementação às soluções propostas por [8] e [12] a fim de 

reduzir os problemas apontados por [14], e aproximar as novas 

soluções em groupwares às Arquiteturas Pedagógicas em favor da 

aprendizagem colaborativa. 

Através do Modelo de classe percebemos como os elementos 

podem ser estruturados para atender a variação das regras de 

negócios, em destaque ao requisito multiplicidade de papéis. A 

relação entre Usuário x Papel x Perfil, destaca a formação de 

grupos de usuários. O elemento Contrato permite que Perfis sejam 

associados a um cronograma de permissões em uma Etapa 

específica. Desta forma, um Perfil (aluno, professor, mediador, 

revisor...)poderá possuir um conjunto de permissões para cada 

Etapa criada em um espaço virtual (VCom x Seções). Através 

desta solução é possível apoiar a realização das AP 

avaliadasatravés de suporte computacional. 
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ABSTRACT 
The provision of opportunity authoring tools available through the 

Internet can be motivating for the development of writing. The 

comic (HQ) is one of textual genres, that can be worked with 

students. One difficulty, however, for teachers is how to choose 

the tool for this. In this context, this paper presents a comparative 

study of online services for the production of comics. Ten options 

were analyzed, based on criteria such as gratuity, available 

language and intuitive interface, among others. After evaluation of 

the tools, we suggest one that best meets the criteria suggested for 

usage in classroom.. 

RESUMO 
Proporcionar a oportunidade de autoria através de ferramentas 

disponíveis na Internet pode ser motivador para o 

desenvolvimento da escrita. Um dos gêneros textuais possíveis de 

serem trabalhados com alunos é a história em quadrinhos (HQ). 

Uma das dificuldades, porém, para os professores, é escolher a 

ferramenta para tal. Nesse contexto este artigo apresenta um 

estudo comparativo sobre serviços online para produção de 

histórias em quadrinhos. Dez opções  foram analisados, a partir de 

critérios como gratuidade, língua no qual está disponível,  

interface intuitiva, entre outros. Após a avaliação das ferramentas, 

sugerimos uma delas que melhor preenche os critérios sugeridos 

para manipulação em sala de aula 

Categories and Subject Descriptors 

K.3 [Computers and Education]: Computers uses in education 

General Terms 

Human Factors 

Keywords 
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1. INTRODUÇÃO 
A heterogeneidade dos gêneros do discurso e a escola como local 

no qual os educandos possam se familiarizar com tal diversidade é 

apontada por [1]. Um gênero interessante é a história em 

quadrinhos (HQ) na medida em que envolve técnicas narrativas 

através de mensagens (elementos linguísticos) e imagens 

(elementos icônicos). A importância desses dois tipos de 

elementos é apontada em [2] ao destacar que  

“Para entender uma história em quadrinhos, não basta ler as 

palavras que estão escritas em cada quadro. As imagens são 

muito importantes, já que muita informação é obtida se 

observarmos as características dos personagens nos 

desenhos, seus gestos, seus movimentos, o lugar onde estão, 

etc.” 
Um dos maiores quadrinistas do mundo ocidental [3] definiu os 

quadrinhos como sendo “um tipo de arte sequencial”, entretanto, 

esse tipo de “arte sequencial” deixou de ser somente utilizado 

como forma de entretenimento de massa e se tornou também, um 

instrumento muito importante para muitos fins na área 

educacional. Por este motivo, pode ser visto como sendo um 

possível estimulo e ponto de partida, tanto para crianças, jovens e 

até adultos, para a interação com formas de leituras mais formais 

que possuam textos mais complexos, tais como literários, 

jornalísticos, científicos e filosóficos.  

Os quadrinhos, além de serem definidos como arte sequencial, 

também são considerados como uma linguagem, e por isso, 

possuem recursos próprios. Dentro dos quadrinhos, o texto é lido 

como parte da imagem e não como algo a parte; dessa forma, os 

balões indicam fala, pensamento, decepção, alegria ou raiva, 

enquanto que as onomatopéias mostram os possíveis sons do 

ambiente. Ainda existem as linhas de velocidade que servem para 

indicar movimento e as sarjetas1 que são utilizadas para dar ritmo 

a história. 

O contato com histórias em quadrinhos, tanto na produção como 

na sua forma de leitura, instigam a criatividade e a imaginação, 

pois mudam o enfoque da forma como a mesma é lida e/ou 

construída.  

“Consequentemente quando se analisa uma história há 

sempre uma idéia do leitor a que se dirige. A interpretação 

dos quadrinhos devem se basear na idéia de que as histórias 

são significativas para os leitores e propõem um `contrato´ 

baseado nos recursos compartilhados entre os quadrinhos e 

os leitores. Os quadrinhos convidam os leitores a entrarem 

em sua própria `realidade´ referindo-se a aspectos 

específicos de seu cotidiano. “ [4] 

                                                                 

1 Esse termo foi adotado por Scott McCloud e representa o espaço 

em branco entre os quadrinhos. Esse recurso Scott. 

Desvendando é exclusivo dos quadrinhos e serve para dar ao 

leitor a sensação de ritmo entre dois quadros. (McCLOUD, os 

quadrinhos. São Paulo: Makron Books ,1995). 

 

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. 
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Na produção ou elaboração de uma história em quadrinhos, são 

necessários, de maneira geral, alguns pontos a serem seguidos, 

tais como: 1. Escrever um roteiro; 2. Descrever personagens e 

cenários; 3. Fazer um esboço da distribuição dos quadros; 4. 

Realizar a diagramação; 5. Finalização; 6. Publicação. Esse 

conjunto de tarefas pode ser feito a mão livre, mas também pode 

ser feito através do suporte de tecnologias de informação e 

comunicação (TICs). Particularmente, através de serviços online, 

explorando recursos de computação em nuvem, evitando assim a 

necessidade de instalação de software nos computadores. O 

avanço desses serviços permite, atualmente, que pessoas sem 

facilidade para desenhar, possam montar suas próprias histórias 

em quadrinhos, sem ficarem restritas aos desenhos do “homem 

palito (stickman)” 2. Com os softwares de autoria “online” para 

produção de histórias em quadrinhos é possível escolher 

personagem (com expressões faciais distintas), cenários, 

quantidade e tipos de quadros, adicionar suas próprias imagens, 

além de publicá-los tanto de forma impressa como deixá-los 

“online”. Não deixa de ser, pois, um recurso de autoria, isto é, 

uma forma dos alunos poderem produzir materiais e diponibilizá-

los, tendo papel mais ativo (produtor) e não apenas passivo 

(consumidor), tornando-se pois prosumidores3.  

Uma das dificuldades, particularmente para professores, é 

selecionar a ou as ferramentas para a produção de HQs digitais. 

Visando contribuir para essa escolha, este artigo apresenta uma 

análise de serviços online de produção de HQs culminando na 

sugestão de um destes serviços devido as características apontadas 

no estudo comparativo. Nesse contexto, o artigo está estruturado 

em três seções, além dessa introdução. Na seção 2 apresentamos 

os critérios para seleção de serviços de HQ, na seção 3 

descrevemos e comparamos os serviços e na seção 4 apresentamos 

algumas considerações finais.   

2. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE 
SERVIÇOS PARA AUTORIA DE HQS 
Listamos, a seguir, critérios sugeridos para seleção de serviços 

para autoria de HQs, comentando cada um deles.  

Em primeiro lugar, porque a prioridade para serviços online e não 

incluir na análise softwares como por exemplo o HagáQuê4? Dois 

fatores foram considerados: o fato da computação em nuvem5 

estar amplamente em desenvolvimento. Segundo, evitar que o 

usuário precise instalar alguma coisa (o que é decorrente do 

primeiro fator).  

Os outros critérios analisados encontram-se na Tabela 1.  

 

 

                                                                 

2 Quando o personagem possui um circulo para representar a 

cabeça e 5 linhas para representar o tronco, os braços e as 

pernas. 
3 Termo criado por Alvin Toffler (1980) em seu livro A Terceira 

Onda. 
4 

http://www.nied.unicamp.br/?q=content/hag%C3%A1qu%C3%

AA 
5 Termo cunhado pelo professor do MIT (Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts) referindo-se a um modelo de computação 

oferecido como um serviço distribuído, como por exemplo o 

serviço de distribuição de energia elétrica (Rydleseski, 2009)  

Tabela 1. Critérios para seleção de 

 serviços online para autoria de HQs 

Critério Explicação 

Gratuidade 

Minimizar os custos, considerando as 

dificuldades financeiras em geral das escolas 

no Brasil, particularmente as públicas. 

Também as condições financeiras de 

professores para adquirir licenças para testar 

softwares 

Língua 

Disponibilidade de interface em português de 

forma a facilitar o uso tanto por professores 

quanto por alunos 

Multiplataforma 

Que possa ser executado sem muitas 

dificuldades em diferentes sistemas 

operacionais, considerando que muitas escolas 

usam Linux 

Interface 

simples e 

intuitiva 

Não demandar muito tempo de aprendizagem, 

facilitando adoção em atividades didáticas 

Possibilidade 

de criação de 

cenários e 

personagens 

Desenvolver a criatividade, não limitando a 

escolha a personagens e cenários pré-

definidos. Por exemplo, a Máquina de 

Quadrinhos, da Turma da Mônica, atualmente 

fora de serviço, permitia somente o uso de 

personagens já existentes e cenários pré-

definidos, com alguma flexibilidade para 

inserção de elementos nos mesmos. 

 

3. OS SERVIÇOS ONLINE ANALISADOS 
Organizamos esta seção em duas partes. Na primeira, são 

apresentados os dez serviços selecionados, com uma breve 

descrição dos mesmos. Na segunda, apresentamos uma tabela 

comparativa entre os mesmos considerando os critérios apontados 

na seção 2. 
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3.1 Descrição dos Serviços 
O Stripgenerator (http://stripgenerator.com/)é um site intuitivo, 

apesar de ser todo em inglês. Para criar sua tirinha, é necessário 

um cadastro rápido ou acesso pelo Facebook. Permite a edição do 

design da tirinha, em Frames. Possui um vasto arquivo de 

personagens e itens de cenário, dispostos em guias acima da área 

de edição da tirinha. Em Library, permite que o usuário salve suas 

tirinhas e acesse-as, possibilitando edições póstumas.  

O site Marvel Kids (http://marvelkids.com/activities), apresentado 

em língua inglesa, disponibiliza um painel de criação que não é 

exatamente vasto, pois não disponibiliza opções de desenho e 

criação, mas sim, disponibiliza os personagens da própria Marvel 

para serem usados durante a criação do quadrinho. Os quadrinhos 

podem ser em até 4 divisórias. O site, entretanto, disponibiliza 

uma opção interessante, de não apenas criar um quadrinho, mas 

também de criar uma revista inteira, de até 22 páginas. Entre 

outras funcionalidades, também há opções de criação nos diálogos 

e cenários dos quadrinhos. O serviço roda em multiplataforma 

(Windows, Linux entre outros). A interface não é muito simples, 

as ferramentas são disponibilizadas em janelas que ficam sobre a 

tirinha, dificultando um pouco a visualização e manipulação.  

O software Bubblr (http://www.pimpampum.net/bubblr/), também 

todo em inglês, mostrou-se o mais complexo e, ainda assim, o 

menos completo. Disponibiliza apenas os balões de texto, e tem 

uma ferramenta de web search para que os cenários e personagens 

sejam retirados do site de publicação de fotos Flickr. É online e 

dispensa cadastros, disponível para Windows, Linux e outras 

plataformas. Apesar de sua interface confusa e incompleta, se o 

objetivo for ser prático e não ter muito trabalho com edições, o 

software atende as necessidades a que se propõe.  

O site Contos de Mila: 

(http://mundogloob.globo.com/programas/contos-de-

mila/jogos/crie-sua-historia-em-quadrinhos.html) funciona sem 

necessidade de cadastro, é apresentado em português e possui 

uma interface simples, intuitiva e colorida. Bem fácil de ser 

utilizado, porém disponibiliza poucos personagens e objetos, 

possuindo apenas ferramentas de inversão da imagem e zoom. 

Não permite que a tirinha seja salva, nem no próprio site nem no 

computador, contendo apenas um link para impressão. É gratuito, 

online e multiplataforma.  

O Make Belief Comix (www.makebeliefscomix.com/Comix)é um 

site bem completo, disponibiliza uma quantidade razoável de 

personagens e itens de cenário e posições destes. As tirinhas 

podem ser de duas, três ou quatro divisórias, lineares. Permite a 

escolha da cor de fundo do cenário, diversos formatos de balões e 

quadros para inserir a narração. É online, gratuito, e disponibiliza 

o envio da tirinha produzida por email, importante ferramenta 

levando em conta o objetivo deste projeto. Apesar de ser em 

inglês, sua interface é simples, mas não tão intuitiva.  

O Witty Comics (http://www.wittycomics.com/) é bem restrito. 

Permite tirinhas bem padronizadas, em 3 frames, oito opções de 

personagens (que não permite inversão, rotação etc), mudanças na 

imagem do cenário, narração e quatro tipos de balões de texto. 

Pede cadastro para salvar a tirinha apenas, e é todo em inglês. É 

um software multiplataforma, com interface bem intuitiva e fácil 

(talvez pela falta de recursos). 

No Pixton (http://www.pixton.com/br/create são disponibilizadas 

três ferramentas para os candidatos a desenhistas e redatores de 

quadrinhos. A primeira delas dá acesso a desenhos pré-prontos, 

para que o usuário os modifique e escreva o texto da história. A 

segunda opção é construir toda a história a partir de uma página 

em branco. Nesse caso, será necessário escolher personagens, 

cenários e textos em todos os seus detalhes. Além desses recursos, 

ainda há a opção Formatos Grandes, que o site recomenda para a 

confecção de artes em camisetas, banners e outras comunicações 

que requeiram desenhos maiores. Oferece até duas linhas de 

quadrinhos grátis. Opções básicas de manipulação dos objetos 

disponíveis na charge, como sua rotação ou aumento e diminuição 

de tamanho. Além destas duas opções básicas é disponível a 

escolha de cores, objetos, cenários de fundo, expressões faciais e 

corporais dos personagens, que podem ser colocados em 

quantidades necessárias. Os objetos apresentam as funções de giro 

e inversão, horizontal e vertical. As ferramentas como balões de 

fala podem ser também mudados de forma, tamanho e cor. O 

trabalho pode ser salvo em uma pasta e ser editado 

posteriormente. Oferece a opção de participações em concursos, 

funciona como uma rede virtual, permitindo formar um fã clube 

de leitores e a participar de outros clubes, deixando comentários 

nos quadrinhos. Seu menu é na língua portuguesa e está 

disponível gratuitamente nos sistemas operacionais: Mac, 

Windows, Linux ou Chrome OS.  

A interface do  Bitstrips-(http://www.bitstrips.com/create/comic/) 

oferece ao usuário um número de opções fixo de layout, onde há 

possibilidades de se ter oito quadros na charge. Opções básicas de 

manipulação dos objetos disponíveis na charge, como sua rotação 

ou aumento e diminuição de tamanho também oferecido na tela 

inicial, onde é definido o layout. Tais funcionalidades são 

habilitadas assim que algum objeto, automaticamente o usuário é 

levado à ferramenta de controle que apresenta mais opções de 

manipulação sobre o mesmo. Como as opções de manipulação 

não são as mesmas para todos os objetos, a ferramenta de controle 

se modifica conforme o objeto que estiver selecionado. Em se 

tratando de personagens, o software oferece opções de mudança 

de feições de humor, olhos, boca, sobrancelhas, inclinação da 

cabeça, inclinação do corpo e mãos. Há opções de balões com 

recursos de formatação de texto, porém não há tipos de fontes 

distintas. As histórias criadas são salvas num servidor onde o 

usuário pode escolher se todos poderão acessá-las, apenas um 

grupo restrito ou somente ele. Para utilizá-lo basta que o usuário 

crie um login no site indicado. 

O Stripcreator (http://www.stripcreator.com/make.php) apresenta 

elementos da narração como personagens, tempo, espaço e fatos 

organizados em sequência; planos de fundo para diversos 

personagens, além da possibilidade de acrescentar balões da fala 

ou do pensamento e da narração. No Stripcreator, os alunos criam 

tiras em quadrinhos, escolhem as personagens, os cenários e 

escrevem as falas. Basta selecionar as personagens, que são no 

máximo duas por quadro, o cenário no qual a cena se desenrola, o 

diálogo entre as personagens e a narração se houver. Apesar de ser 

em língua inglesa é de fácil compreensão e aplicação. É 

interessante, pois a história fica arquivada em uma pasta 

individual da web e o aluno pode acessá-la quando quiser. 

3.2 Comparação dos Serviços 
A  Tabela 2 apresenta a comparação entre os serviços analisados. 

Notar que o critério gratuidade é atendido por todas elas, ainda 

que em algumas, como no caso do Pixton, os recursos para a 

versão gratuita sejam mais limitados do que nos serviço assinado.  
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Tabela 2. Tabela comparativa entre os serviços online para 
autoria de HQs 

Serviço 
Gratuid

ade 

Criação 
de 

persona
gens e 

cenário
s 

Menu 
em 

portugu
ês 

Interfac
e 

Intuitiv
a 

Multipl
ataform

a 

Stripgen

erator 
X   X X 

Toondo

o 
X X   X 

StripCre

ator 
X X  X X 

WittyCo

mics 
X    X 

Bitstrips X X  X X 

SuperHe

roSquad 
X    X 

MakeBe

liefCom

ics 

X X  X X 

Pixton X X X X X 

Bubblr X    X 

Contos 

De Mila 
X  X X X 

Vários serviços são restritivos quanto as possibilidades de criação 

de cenários e personagens. Todos são multiplataforma, o que é 

compatível com o fato de serem online, podendo ser executados a 

partir de navegadores, hoje disponíveis para diferentes sistemas 

operacionais. Seria interessantes analisar a compatibilidade desses 

serviços com diferentes navegadores.  

A interface em português é atendida somente por dois dos 

serviços analisados. A interface de vários deles não é muito 

simples e intuitiva.  

Com base nessa análise, o Pixton é o que oferece todos os 

requisitos básicos para a adoção em em escolas para criações de 

histórias em quadrinhos.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo pretendeu oferecer uma análise preliminar de serviços 

online disponíveis para autoria do gênero textual HQ. A partir da 

análise de dez serviços, apontamos como potencialmente fácil e 

interessante de ser usado o Pixton. Mesmo na versão paga, a 

assinatura por alguns meses para uso em escolas não tem custo 

significativo.  

A continuidade da análise deve ser feita acrescentando-se critérios 

pedagógicos, visando explicitar que estratégias podem ser usadas 

para seu uso educativo. Também é interessante a oferta de oficinas 

para professores de forma que a análise possa ser feita por um 

grupo de avaliadores potenciais usuários.  

No conjunto, consideramos que a oferta de serviços online para 

autoria de HQs é ampla, mas os serviços devem ser melhor 

analisados e explorados como recurso educativo. 
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RESUMO  
Este artigo descreve a experiência obtida em oficinas de 

Gamificação oferecida a 181 professores da rede estadual e 

municipal de ensino no estado do Rio Grande do Norte, situada na 

região nordeste do Brasil. As oficinas focaram na apresentação de 

conceitos sobre Gamificação e em sua aplicação para identificação 

de problemas encontradas no cotidiano de suas escolas. Os 

resultados foram bastante encorajadores, mostrando efeitos 

benéficos sobre os níveis de participação e proatividade dos 

professores. Apresentamos ainda que as oficinas foram bem 

avaliadas e que os professores estão dispostos a utilizar este 

conceito no ambiente escolar. Expomos também possíveis 

abordagens para enriquecer futuras oficinas gamificadas e as 

algumas lições aprendidas ao longo desta experiência.   

ABSTRACT 

This article describes the experience acquired in applying 

gamification workshops offered to 181 teachers from state and 

municipal elementary education in the state of Rio Grande do 

Norte, located in northeastern Brazil. The workshops focused on 

presenting the concepts of gamification and its application to 

identify problems encountered in daily school. In addition to the 

workshops, other practices for the use of this concept in the 

school environment were raised and presented. The results were 

very encouraging, showing beneficial effects on the levels of 

participation of teachers and proactivity effects. We also present 

the workshops were well evaluated and that teachers are willing to 

use this concept in the school environment. Also expose possible 

approaches to enrich future gamification workshops and some 

lessons learned throughout this experience.   

Categories and Subject Descriptors 

K.3.2 [Computers and Education]: Computer and Information 

Science Education – computer science education.  

General Terms 

Human Factors. 

Keywords 

Gamification, School, Teachers.  

1. INTRODUÇÃO 
Ao se observar eventos como a Conferência Internacional de 

Informática na Educação (TISE) e o Congresso Brasileiro de 

Informática na Educação (CBIE), pode-se verificar que vários 

recursos tecnológicos têm sido explorados e aplicados por 

pesquisadores e educadores para melhorar o sistema educacional. 

Por exemplo, o uso de jogos na aprendizagem é aplicado cada vez 

mais devido às suas características motivacionais e desafiadoras 

aos jogadores. Estudos mostram que a aprendizagem com jogos 

apresenta melhorias em termos de compreensão, concentração e 

motivação [1]. 

O poder motivacional dos jogos tem sido explorado também em 

contextos da vida real, através da técnica denominada 

Gamificação (do inglês Gamification) [2], que consiste em aplicar 

elementos de jogos a contextos reais, de forma a motivar pessoas 

a adotarem novos comportamentos, tais como o de realizar mais 

exercício ou de aprenderem algo novo. Lee e Hammer [3] 

complementa e aponta o elevado potencial para aplicação da 

Gamificação na educação, enfatizando que o objetivo desta 

abordagem não é “ensinar com os jogos”, mas sim usar elementos 

de jogos como forma de promover a motivação e o envolvimento 

dos alunos.  

A fim de colaborar com as pesquisas dessa área, este artigo relata 

os resultados da realização de sete oficinas de Gamificação, com a 

participação de 181 professores da rede pública estadual e 

municipal de ensino do Rio Grande do Norte (RN), atuantes no 

Programa Mais Educação do governo federal, cujo objetivo é 

preparar as escolas para a educação em tempo integral. O 

Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial 

nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se 

como estratégia do Ministério da Educação Brasileira para induzir 

a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na 

perspectiva da Educação Integral1. Este programa trabalha com 

áreas multidisciplinares, como: educação ambiental; esporte e 

lazer; inclusão digital, comunicação e uso das mídias; dentre 

outros [4]. 

Portanto, durante a realização dessas oficinas, foi possível avaliar 

a aplicabilidade da Gamificação, por parte de professores do 

ensino básico, como ferramenta para se discutir problemas e 

propor soluções que possam contribuir para a melhoria do ensino.  

Sendo assim, este trabalho está organizado como detalhado a 

seguir. A Seção 2 é apresenta alguns trabalhos correlatos, logo 

após, na Seção 3 são apresentados conceitos sobre Gamificação. 

Na Seção 4 é apresentada a metodologia adotada, organização e 

condução para a realização das oficinas, em seguida, na Seção 5, 

são apresentados os resultados das oficinas, e nas subseções, os 

problemas identificados e soluções gamificadas elaboradas pelos 

professores, além de uma avaliação das oficinas realizadas. Por 

fim, na Seção 6 são reportadas as conclusões finais e as 

perspectivas de trabalhos futuros. 

                                                                 

1http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=16690&Itemid=1115 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

706

2. TRABALHOS CORRELATOS 
Observa-se uma crescente do uso da Gamificação no ambiente 

educacional, visto que vem ganhando visibilidade por sua 

capacidade de criar experiências significativas quando aplicada 

em contextos da vida cotidiana. Sendo assim, é possível 

identificar algumas ações que têm sido realizadas. 

O trabalho de [5] teve como objetivo aborda a Gamificação como 

prática pedagógica. Neste trabalho é proposta a Gamificação de 

conteúdos escolares, estratégia que consiste na inserção de 

elementos e estética dos jogos eletrônicos em sala de aula para 

trabalhar conteúdos de uma forma lúdica. Os autores acreditam 

que essa abordagem pode contribuir para uma aprendizagem 

eficaz dada o seu poder de engajar pessoas através de tarefas 

prazerosas. 

Visando disseminar este conceito, o trabalho visto em [6] 

emprega a gamificação no ambiente de aprendizagem. 

Apresentando algumas linhas gerais para a utilização da 

gamificação. De forma similar, [7] descreve uma experiência de 

longo tempo na qual uma disciplina, da área de Computação 

Gráfica e Multimídia, foi Gamificada, através da introdução de 

elementos como pontos, níveis, quadros de liderança e desafios. 

Os resultados foram encorajadores, mostrando efeitos benéficos 

sobre os níveis de participação e proatividade dos alunos, bem 

como sobre a atenção ao material de apoio e sobre as notas dos 

alunos. 

Este trabalho se assemelhar em alguns pontos com os 

apresentados nesta Seção, como a utilização da Gamificação no 

ambiente escolar, mas difere com relação ao público alvo, no caso 

deste estudo, o público são os professores, diferentes dos 

trabalhos que focam nos alunos. 

3. GAMIFICAÇÃO 
Para [8], a Gamificação é a utilização de elementos dos jogos 

(mecânicas, estratégias) fora do contexto dos jogos, com a 

finalidade de motivar e auxiliar na solução de problemas e 

promover a aprendizagem. A Gamificação não implica em criar 

um jogo que aborde o problema, mas sim em usar as mesmas 

estratégias, métodos ou pensamentos utilizados em jogos para 

resolver um determinado problema.  

O objetivo da gamificação é estabelecer um envolvimento entre o 

indivíduo e determinada situação, aumentando o interesse, o 

engajamento e a eficiência na realização de uma tarefa específica, 

buscando mudar o comportamento desse indivíduo [9]. Alguns 

casos já estão se destacando no meio empresarial como o exemplo 

da Volkswagen, que instalou dispositivos sonoros e visuais nos 

degraus de uma escada de metrô em Estocolmo, na Suécia, 

simulando um piano, para que as pessoas passassem a subir e 

descer escada se divertindo e, consequentemente, pratique 

exercício físico. 

No entanto, o uso da Gamificação no ensino ainda é realizado de 

forma localizada, inclusive através de ambientes de software. As 

plataformas Khan Academy2 e Livemocha3 são exemplos de 

ambientes voltados ao ensino e aprendizado que possuem 

elementos de Gamificação. Assim, a Gamificação se apresenta 

como um fenômeno emergente com muitas potencialidades de 

aplicação em diversos setores [6]. Ainda conforme [6], a 

Gamificação é um fenômeno novo e, por isso, existem poucos 

                                                                 

2 https://pt.khanacademy.org/ 
3 http://livemocha.com/ 

relatos de experiências empíricas em processos educacionais, 

devido ao fato de que os educadores precisam dominar bem essa 

linguagem antes de serem capazes de utilizá-la em seus projetos. 

Porém, já existem algumas pesquisas apresentando resultados da 

Gamificação aplicados à educação [10]. O trabalho ora 

apresentado vem a contribuir relatando uma importante 

experiência com Gamificação junto a professores do ensino 

fundamental e médio. 

4. METODOLOGIA, ORGANIZAÇÃO E 
CONDUÇÃO DAS OFICINAS 
A metodologia utilizada na preparação e execução das oficinas 

adotou as seguintes fases. 

• Levantamento bibliográfico: foi realizado um 

levantamento bibliográfico, contemplando o uso da 

Gamificação no ambiente escolar; 

• Planejamento e preparação das oficinas: nesta etapa, 

foram desenvolvidas as atividades de planejamento 

relativas às oficinas, incluindo a preparação dos 

recursos didáticos a serem utilizados em aulas 

expositivas e as atividades práticas a serem realizadas; 

• Aplicação da oficina: cada oficina foi realizada em um 

único dia/turno, com aproximadamente 4 horas de 

duração, em meses diferentes de 2014; 

• Seminário de resultados: os professores, organizados 

em grupos, após aplicarem as atividades propostas, 

demonstraram as soluções para todos os participantes 

em um seminário; e 

• Análise e avaliação dos resultados: ao final de cada 

oficina, foi realizada a avaliação dos resultados obtidos, 

através do material produzido pelos professores e de 

questionários de avaliações respondidos pelos mesmos. 

Foram realizadas 7 oficinas como detalhado na Tabela 1.  

Tabela 1: Detalhamento das oficinas realizadas. 

Oficina Cidade Participantes 
Oficina 1 Mossoró - RN 30 

Oficina 2 Natal – RN 34 

Oficina 3 Natal – RN 20 

Oficina 4 João Câmera – RN 30 

Oficina 5 Santa Cruz – RN 25 

Oficina 6 Pau dos Ferros – RN 22 

Oficina 7 Natal – RN 20 

Total de participantes  181 
Cada oficina teve aproximadamente 4 horas de duração e todos os 

participantes da oficina eram professores (em geral, 

coordenadores e diretores de escola). O grupo de participantes da 

oficina era composto por professores de áreas de conhecimento 

distintas, como: Pedagogia (96), Letras (21), Matemática (13), 

Física (8), Ciências Biológicas (7), Geografia (6), História (5), 

Educação Física (3). 22 professores não informaram sua 

formação. 

As oficinas foram organizadas da seguinte forma: 

• Introdução a Gamificação: foi apresentado o propósito 

da oficina e os conceitos relacionados à Gamificação, 

descrevendo algumas linhas gerais de sua aplicação. 

Nesta fase foram também apresentados vídeos e 
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reportagens motivadoras, relacionados ao 

funcionamento e vantagens da utilização da 

Gamificação no cotidiano e no ambiente escolar; 

• Exemplo da aplicação da Gamificação no contexto 
escolar: foi apresentando um passo a passo da aplicação 

da Gamificação no contexto escolar, a título de 

ilustração. O exemplo foi apresentado em passos a 

serem repetidos pelos professores na fase de prática, 

identificando: (i) o contexto do trabalho; (ii) 

problemas/comportamentos indesejados, e suas causas; 

(iii) mudanças de comportamento desejadas; (iv) 

jogadores envolvidos; (v) o que motiva esses jogadores; 

(vi) como fazer uso dessas motivações intrínsecas para 

que os jogadores mudem seus comportamentos; (vii) 

como elementos de diversão podem ser inseridos; e 

(viii) como manter o ciclo de engajamento dos 

jogadores com o passar do tempo (e da novidade); 

• Prática para os professores: de acordo com os passos 

identificados na atividade anterior, foi solicitado aos 

professores que identificassem um problema em grupos 

de 3 a 6 membros, e que trabalhassem em possíveis 

soluções gamificadas para amenizar ou eliminar o 

problema, seguindo os passos apresentados na atividade 

anterior; e 

• Apresentações de propostas: neste momento final da 

oficina, os professores compartilham o problema alvo 

identificado e a proposta de Gamificação trabalhada 

pelo grupo. 

Ao final das oficinas, os professores apresentavam suas propostas 

e depois preenchiam um questionário com objetivo de verificar 

suas opiniões sobre a oficina e a aplicabilidade das mesmas nas 

escolas. Esses resultados estão descritos na próxima Seção. Para 

cada oficina existia um professor responsável por conduzi-la, 

apresentando o conteúdo e explicando as atividades a serem 

realizadas. Além do professor, outros três instrutores participavam 

das oficinas para auxiliar os participantes enquanto realizavam 

suas atividades práticas. 

5. AS OFICINAS GAMIFICADAS  
A oficina, intitulada de Gamificação – discutindo problemas e 
possíveis soluções, buscou apresentar atividades que trabalham 

conceitos da Gamificação para soluções de problemas do 

cotidiano das escolas.  

As oficinas foram organizadas em momentos de teoria, prática e 

apresentação. No momento teórico os ministrantes apresentavam a 

atividade, seu objetivo, os conceitos, materiais utilizados para 

aplicação e, por fim, o passo a passo, que foi indispensável para 

os participantes compreenderem algumas definições de conceitos 

relativamente novos sobre Gamificação. Para isso, foram 

acrescentadas representações significativas para os professores, 

além da explicação de como funcionavam as atividades.  

Nos momentos de prática, os professores eram convidados a 

identificarem e discutirem um problema na escola e propor uma 

alternativa de solução através da Gamificação e, em seguida, no 

momento de apresentação, reportaram suas soluções para os 

problemas identificados em forma de seminário.   

As oficinas possibilitaram aos professores conhecer um pouco da 

Gamificação e refletir sobre como repassar o conhecimento 

adquirido para seus alunos. Em relato, os professores enxergaram 

possibilidades das atividades desenvolverem nos estudantes 

habilidades, como, criatividade, raciocínio lógico, trabalho em 

equipe, responsabilidade e cooperação, o que pode contribuir no 

desempenho em outras disciplinas. 

Os professores participantes puderam refletir ainda sobre aspectos 

da Gamificação no ambiente escolar. Sob o ponto de vista 

pedagógico, verificaram que as atividades propostas podem ser 

adaptadas para a realidade da escola em diferentes contextos.  

Os resultados apresentados durante a realização das oficinas 

foram bastante encorajadores, mostrando um grande potencial 

para motivar e cativar os professores. Embora consideramos que 

tenhamos conseguido aplicar de forma satisfatória a oficina, os 

dados dos questionários, apresentados a seguir, sugerem que ainda 

é necessário a realização de mais oficinas para que os professores 

se sintam mais confiantes em replicá-las nas escolas. 

5.1 Resultados 
As Subseções a seguir apresentam os resultados observados pela 

execução das oficinas. 

5.1.1 Problemas discutidos e soluções de 

Gamificação apresentadas pelos professores  
Vários foram os problemas identificados pelos professores na 

atividade proposta, como a violência, uso de drogas, desinteresse, 

evasão, depredação do patrimônio público, entre outros. Para 

ilustrar os tipos de trabalhos desenvolvidos durante as oficinas, 

apresenta-se a seguir um resumo de cinco problemas identificados 

pelos professores, para os quais foram apresentadas soluções 

gamificadas. A escolha destes problemas foi realizada depois de 

uma análise, seguindo os seguintes critérios estabelecidos: a 

relevância da proposta; e aplicação dos conceitos da Gamificação. 

Foram escolhidos somente cinco problemas para relatamos nesse 

artigo. Por questões de espaço, outros problemas identificados 

não puderam ser apresentados neste artigo. Uma versão ampliada 

deste estudo poderia apresentar todos os problemas relatados. A 

seguir apresentaremos estes problemas e possíveis soluções: 

Problema 1 

• Contexto: escolas do ensino básico; 

1. Problemas/comportamentos indesejados e suas 
causas:  

a. Problema: comportamento violento por parte dos 

alunos; 

b. Comportamentos indesejados: agressividade, 

brigas e Bullying; 

c. Causa: falta de investimentos em cultura e lazer 

para as crianças e jovens; 

2. Mudanças de comportamentos desejados: alunos mais 

humanos, solidários, respeitosos e que obedeçam as 

regras de convivência coletiva, proporcionando uma e 

melhor participação familiar; 

3. Jogadores: comunidade escolar; 

4. O que motiva os jogadores: os desafios, as premiações, 

a ludicidade, a valorização do jogador, a divulgação dos 

resultados, os elogios e incentivo dos pais e professores; 

5. Como motivar os jogadores para mudarem seus 
comportamentos: exemplificando os benefícios dos 

comportamentos desejados; 
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6. Como os jogadores irão se divertir: participando de 

circuitos promovidos pela escola; e 

7. Como manter o ciclo de engajamento: adotando vários 

níveis de dificuldades. 

Problema 2 

• Contexto: escolas do ensino fundamental I; 

1. Problemas/comportamentos indesejados e suas 
causas: 

a. Problema: falta de leitura; 

b. Comportamentos indesejados: os alunos não 

sabem ler; 

c. Causa: dificuldade no processo de ensino e 

aprendizagem; 

2. Mudanças de comportamentos desejados: criar o 

hábito de leitura nos alunos; 

3. Jogadores: alunos; 

4. O que motiva os jogadores: pontuação por disciplinas 

e prêmios sugeridos por eles; 

5. Como motivar os jogadores para mudarem seus 
comportamentos: criar rodas de leitura, empréstimos de 

livros com ficha de controle, ouvir os resumos dos 

livros pelos alunos; constatar número de livros lidos 

para pontuação; 

6. Como os jogadores irão se divertir: aprendendo a 

interpretar estórias em completa interação com os 

colegas, desenvolvendo assim a leitura e escrita;  

7. Como manter o ciclo de engajamento: exposição 

bimestral de honra ao mérito; mudanças na sala de 

leitura, criando atrativos como som ambiente, tapetes, 

almofadas, figurinhas e outros; chá literário, baile de 

livro, festa a fantasia e gincanas. 

Problema 3 

• Contexto: escolas do ensino médio; 

1. Problemas/comportamentos indesejados e suas 
causas: 

a. Problema: verificou-se que os alunos do segundo 

bimestre da 5 série do ensino médio em diante 

começavam a se evadir da escola; 

b. Comportamentos indesejados: desmotivação 

pela aula; 

c. Causa: falta de informação; 

2. Mudanças de comportamentos desejados: 

engajamento cada vez maior por parte dos professores, 

de forma que aqueles alunos que permanecem na escola 

até o final do ano serão beneficiados com medalhas de 

honra ao mérito; 

3. Jogadores: alunos e professores; 

4. O que motiva os jogadores: a premiação com medalhas 

e pontos nas atividades desempenhadas ao longo do 

ano; 

5. Como motivar os jogadores para mudarem seus 
comportamentos: estimular os alunos a cumprirem suas 

responsabilidades de forma dinâmica utilizando jogos, 

dinâmica, desafios, debates, ilustrações e filmes; 

6. Como os jogadores irão se divertir: através da 

interação entre professores e alunos mediante as várias 

atividades propostas;  

7. Como manter o ciclo de engajamento: intensificando 

as ações planejadas. 

Problema 4 

• Contexto: alunos do mais educação; 

1. Problemas/comportamentos indesejados e suas 
causas: 

a. Problema: comportamento e frequência; 

b. Comportamento indesejado: alunos faltosos; 

c. Causa: dificuldades no processo de 

ensino/aprendizagem e alunos fora da faixa etária, 

falta de estrutura familiar e agressividade; 

2. Mudanças de comportamento: criar disciplina; 

3. Jogadores: alunos; 

4. O quê motiva os jogadores: premiações, passeios e 

homenagear o melhor aluno; 

5. Como motivar jogadores para mudarem seus 
comportamentos: utilizando a ludicidade, regras, 

disciplina e competição; 

6. Como os jogadores irão se divertir: através de 

atividades competitivas; 

7. Como manter o ciclo de engajamento: a diversidade e 

interação dos jogos, incentivar sempre os jogadores que 

não se saírem bem. 

Problema 5 

• Contexto: comunidade escolar; 

1. Problemas/comportamentos indesejados e suas 
causas:  

a. Problema: uso inadequado do celular em sala 

de aula; 

b. Comportamentos indesejados: uso indevido 

do celular em sala de aula, leva à dispersão 

dos alunos; 

c. Causa: aulas sem interação com as mídias 

sociais; 

2. Mudanças de comportamentos desejados: uso de 

forma adequada e educativa do celular; 

3. Jogadores: alunos e professores; 

4. O que motiva os jogadores: o desafio; 

5. Como motivar os jogadores para mudarem seus 
comportamentos: destinando momentos de jogos em 

caráter educativo e livre; 

6. Como os jogadores irão se divertir: jogando como 

diversão, como competição e criando seus próprios 

jogos; 
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7. Como manter o ciclo de engajamento: modificando as 

metodologias e solicitando sugestões dos alunos; 

multiplicando os incentivos jogar no celular, inversão 

dos próprios jogos virtuais e interpessoais, viagens de 

estudo, aulas-passeio; uso dos computadores. 

O que percebemos, na prática, durante a criação da atividade e a 

sua aplicação é que uma atividade Gamificada na escola pode ser 

uma estratégia para se trabalhar vários fatores, desde problemas 

escolares, a atividades lúdicas em sala de aula, trabalhando 

conteúdos, como, matemática, geografia, física e outros. 

5.1.2 Avaliações das soluções gamificadas 

apresentadas pelos professores  
Com o objetivo de avaliar as soluções propostas, foi realizada 

uma análise das soluções elaboradas pelos professores ao longo 

das oficinas. A finalidade da análise, além de verificar a 

viabilidade das propostas de soluções dos professores, era também 

de verificar se os professores conseguiram assimilar e entender os 

conceitos da Gamificação.  

Nesse sentido, observamos que os professores conseguiram 

entender o propósito da Gamificação, aplicando de forma correta 

os passos indicados pelos instrutores para pensarem em problemas 

e em como resolvê-los com Gamificação. Eles de fato foram 

capazes de criar propostas de soluções viáveis de serem 

implantadas nas escolas onde trabalham. 

Em relação a um dos problemas identificados, a depredação do 

patrimônio público, uma observação realizada pelos professores 

foi de que a maneira convencional de se resolver esse problema 

(tentar conscientizar, vigiar, punir, etc.) não traria resultados 

efetivos. Já com a Gamificação, esse problema pode ser 

trabalhado de maneira simples e divertida, fazendo com que o 

próprio aluno tenha vontade de mudar seu comportamento. Outro 

problema destacado pelos professores foi de que alguns alunos 

não dedicam o tempo necessário para a leitura de atividades 

passadas em sala de aula. Utilizando as técnicas de Gamificação, 

como ranking dos alunos que fizeram as atividades, é possível 

despertar um interesse maior dos alunos para as atividades 

propostas pela disciplina. Essa característica pode despertar a 

competição “sadia” entre os alunos e o compartilhamento de 

informações entre eles mesmos. 

Outra observação que os professores destacaram é que a 

Gamificação pode ser aplicada não somente para os problemas 

gerais das escolas, mas também na melhoria do processo ensino e 

aprendizagem. Conclui-se então que a análise das oficinas trouxe 

contribuições importantes sobre como os professores podem 

intervir em problemas escolares aplicando formas diferentes de 

soluções. Neste sentido, a experiência mostrou-se valorosa, 

identificando que a oficina é uma maneira viável de capacitar 

professores para que os mesmos apliquem os recursos da 

Gamificação nas escolas, visto que os professores conseguiram 

entender o seu propósito, afirmando a viabilidade da aplicação das 

oficinas nas escolas em que atuam. 

5.1.3 Avaliação das oficinas de Gamificação 
Para verificar se as atividades propostas pelas oficinas foram bem 

sucedidas, foram monitorados o comportamento e a aprendizagem 

dos professores. Além disso, ao final das oficinas foi aplicado um 

questionário de avaliação com onze perguntas. Os professores 

avaliaram, entre outras coisas, o seu nível de conhecimento, 

dificuldades encontradas, interesse pela replicação da oficina em 

suas escolas e satisfação em relação à oficina. 

Quando questionados sobre o nível de conhecimento sobre 

Gamificação, 90% dos professores disseram que não tinha 

conhecimento anterior sobre o tema. Além disso, depois da 

realização da oficina, 98% mencionarem o interesse de aplicar a 

oficina nas escolas (ver Tabela 2) com professores, monitores ou 

alunos, visando trabalhar possíveis soluções gamificadas para os 

problemas das escolas. Quando questionado sobre a estrutura das 

escolas para a aplicação de oficinas como essa, 95% responderam 

que a escola possui estrutura, enquanto outros 5% relataram a 

falta de estrutura para esse tipo de oficina como, por exemplo, 

falta de espaço físico e materiais de uso coletivo (papéis, 

cartolina, tesoura, pincéis e borrachas). 

Tabela 2: Resultado do conhecimento inicial dos professores, 
pretensão de aplicação e estrutura das escolas. 

Perguntas Respostas 
QTD de 

Professores 
Porcentagem 

Sim Não Sim Não 
Você tinha conhecimentos 

anteriores sobre Gamificação? 

19 162 10% 90% 

Você pretende aplicar essa oficina 

na escola? 

177 4 98% 2% 

Sua escola tem estrutura para 

executar a oficina? 

172 9 95% 5% 

Em relação ao nível de satisfação dos professores quanto à 

oficina, observou-se que a maioria (60% - 109 professores) 

ficaram satisfeitos, 26% (53 professores) ficaram muito satisfeitos 

e 11% (19 professores) pouco satisfeitos.  

Em outro questionamento, sobre qual foi o nível de contribuição 

da oficina para a formação dos professores, 61% (115 professores) 

relataram uma boa contribuição para sua formação, 31% (56 

professores) contribuiu totalmente e apenas 6% (10 professores) 

reportaram que foi pouca a contribuição para sua formação. 

Foram direcionadas três questões discursivas para que os 

professores expressarem suas opiniões, sobre os pontos positivos, 

negativos e sugestões de melhorias da oficina. Os pontos positivos 

os professores destacaram: (i) possibilidade de resolver problemas 

do cotidiano escolar utilizando a própria motivação das pessoas; 

(ii) possibilidade de contribuir com a construção do conhecimento 

de forma lúdica; (iii) as diferentes formas possíveis para tornar as 

aulas mais dinâmicas através da Gamificação; e (iv) promover 

mudança de comportamentos, manutenção da motivação dos 

alunos e de uma educação mais atrativa.  

Com relação aos pontos negativos, os professores reportam: (i) o 

curto período do curso, que deveria disponibilizar mais horas para 

se estudar esse tema; (ii) dificuldade de conhecimento em 

informática e jogos digitais, elementos que potencializam e que 

facilitam a criação de soluções gamificadas; (iii) limitações com a 

tecnologia e com seu uso nas soluções gamificadas; e (iv) Pouco 

conhecimento em Gamificação, mesmo após oficina. 

Observou-se no que tange as melhorias para as futuras oficinas 

que a maioria dos professores sugeriu o aumento da carga horária 

utilizada. Um determinado professor, por exemplo, relatou da 

seguinte maneira: “..., como é algo novo para a maioria de nós 

sinto que preciso de mais tempo para assimilar o conteúdo”. 

Outro questionamento aplicado aos professores foi: Qual o nível 

de conhecimento que você acha ter agora, após a realização da 

oficina de Gamificação? Demonstrado na Figura 1, o percentual 

de 18% (32 professores) responderam que sabiam o básico. No 
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entanto, 48% (87 professores) reportaram que conseguiria aplicar 

esta oficina com assistência de um monitor, já 16% (30 

professores) responderam que conseguiria aplicar esta oficina sem 

assistência de um monitor. Um dado chamou atenção dos 

pesquisadores, o fato de 18% (32 professores) informarem que 

seu conhecimento sobre o assunto, mesmo depois da oficina, 

continua em “nenhum” e “com uma vaga noção”. Atribui-se esses 

percentuais ao desconhecimento dos participantes na área de 

Gamificação e também na área de informática. O tempo da oficina 

não foi suficiente para mudar o nível de conhecimento desses 

professores. 

 
Figura 1: Nível de conhecimento após realização da oficina. 

Baseado nos resultados observados pode-se considerar que os 

resultados tiveram impacto relevante na formação dos professores 

e na validação do uso de Gamificação pelos mesmos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 
Este trabalho relata a elaboração e aplicação de oficinas de 

Gamificação para professores do ensino básico de escolas 

públicas no estado do Rio Grande do Norte. As oficinas 

ministradas possibilitaram que os professores conhecessem e 

praticassem a Gamificação. Os professores participantes puderam 

refletir ainda sobre aspectos da Gamificação no ambiente escolar. 

Sob o ponto de vista pedagógico, verificaram que as atividades 

propostas podem ser adaptadas para a realidade da escola em 

diferentes contextos, visando identificar e trabalhar os problemas 

de uma maneira lúdica e inovadora, buscando-se a mudança de 

comportamento dos membros das escolas por vontade própria. 

Embora a oficina tenha sido aplicada de forma satisfatória, os 

dados coletados através de questionários sugerem que ainda é 

necessário a realização de mais oficinas para que os professores se 

sintam mais confiantes em replicá-las nas escolas. 

A prática aqui relatada foi importante para iniciar um processo de 

inserção da Gamificação no contexto escolar no estado do Rio 

Grande do Norte. Os professores puderam refletir sobre diversos 

aspectos da oficina. Analisaram que esta atividade pode ser 

aplicada nas escolas para diagnosticar e tomar decisões para 

identificação e resolução de problemas. Além do ponto de vista 

pedagógico, do ponto de vista técnico, boa parte dos professores 

reportaram que conseguiriam aplicar a oficina em suas escolas. 

Este trabalho apesar de refletir um estudo pontual, traz uma 

contribuição importante que é a forte possibilidade de trabalhar a 

Gamificação nas escolas, especialmente as públicas. Esta pesquisa 

foi conduzida por pesquisadores da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN.  

Em trabalhos futuros, pretende-se apoiar os professores, das 

escolas representadas nas oficinas, na aplicação de oficinas de 

gamificação. Esse apoio ocorrerá em duas vertentes. A primeira, 

com suporte presencial aos professores no planejamento e 

execução das oficinas. A segunda, disponibilizando material em 

formato de aulas transmitidas online através de sistema de 

videoaulas para a orientação das oficinas.  
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ABSTRACT 

This paper proposes a study of the use of badges in the 

educational planning through the instructional design, in a 

codesign approach. Here are presented the concepts of this 

intersection and described the procedures and the analysis of an 

exploratory experiment involving the using of these concepts. It 

was observed that the using of codesign and the badges 

contributed to the creativity of the created activities.   

RESUMO 

Este trabalho propõe o estudo do uso de medalhas no 

planejamento educacional por meio do design instrucional, em 

uma abordagem de codesign. Aqui são apresentados os conceitos 

dessa interseção e descritos os procedimentos e a análise de um 

experimento exploratório envolvendo a utilização de tais 

conceitos. Observou-se que a utilização do codesign e das 

medalhas contribuiu para a criatividade das atividades criadas.   

Categories and Subject Descriptors 

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

– Computer-assisted instruction (CAI), Distance learning.  

General Terms 

Design, Human Factors. 

Keywords 

Gamificação, Codesign, Design, Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
A sociedade contemporânea caracteriza-se pelo conhecimento 

mediado por tecnologias da informação e comunicação (TIC) que, 

por meio dos artefatos tecnológicos criados pela própria 

sociedade, são difusores da crescente quantidade de informação 

disponível [1].  

Nessa sociedade, novos modelos educacionais, menos autoritários 

e mais colaborativos, permitem um olhar diferenciado para o 

espaço educativo e processo de formação [2]. Dentro desse 

contexto, o design caracteriza-se como responsável por promover 

a tecnologia, direta ou subliminarmente, e por aproximá-la do ser 

humano [3]. O design é a essência da simulação e representação e, 

tem como responsabilidade simular devidamente e representar de 

maneira útil [4]. Uma vez que o design pressupõe interação entre 

homem e artefato [5], adotamos esse conceito para essa pesquisa. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como artefatos 

tecnológicos criados pela sociedade, são rodeados por design, em 

especial no processo de apropriação de diferentes mídias. Tais 

AVA são compreendidos como sistemas que congregam vários 

recursos de TIC focados no processo de ensino-aprendizagem [2], 

e como uma mídia em evolução que utiliza o ciberespaço para 

promover a interação e a colaboração à distância entre os atores 

do processo de ensino-aprendizagem e a interatividade com o 

conteúdo a ser aprendido [6]. 

Como parte dos recursos utilizados em diversos softwares de 

AVA, como o Moodle, além das experiências com design 

instrucional (DI) para Educação à Distância (EaD), e do design de 

interação necessário para a construção dos softwares; o uso de 

elementos de design de jogos (game design) surgiu, a partir do 

fenômeno denominado Gamificação. No caso do AVA Moodle, a 

gamificação se dá pela utilização de medalhas, que podem ser 

concedidas aos alunos em decorrência do cumprimento de 

determinada condição. 

Todavia, uma problemática se instaura. Uma vez que há a 

possibilidade de utilização de elementos de design de jogos 

eletrônicos em softwares de AVA, qual a influência da utilização 

desses elementos no processo de planejamento de atividades por 

uma equipe multidisciplinar? 

Imbuída dessa ideia, a presente pesquisa tem o objetivo de 

compreender como as medalhas no Moodle situam-se como 

instrumentos mediadores entre os usuários e o DI em AVA com 

base em uma abordagem participativa.  

Para isso, são apresentados conceitos e estudos relacionados a 

essas áreas, como design instrucional em AVA, codesign e design 

participativo, e gamificação. Além disso, são apresentadas a 

descrição e a análise de dados de um experimento de utilização de 

codesign no contexto de planejamento de atividades com DI, 

utilizando a forma de gamificação presente no software de AVA 

Moodle. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Esta seção versa sobre conceitos pertinentes ao estudo, tais como 

codesign, design instrucional em EaD e gamificação. 

2.1 Ambientes Virtuais de Aprendizagem e o 
Moodle 
Os AVA, como sistemas de comunicação que se fundamentam em 

TIC, são recursos que visam aperfeiçoar a mediação do processo 

educativo, dando suporte a diversas formas de relacionamento.  

Para [7], o termo AVA tem sido utilizado, de modo geral, para se 

referir ao uso de recursos digitais de comunicação utilizados para 

mediar a aprendizagem. Já para [8], os AVA são uma “forma de 

ampliar os espaços educacionais, proporcionando aos alunos o 

acesso à informação a qualquer tempo, independente dos limites 

impostos pelo espaço geográfico”, integrando e redimensionando 

uma infinidade de mídias e interfaces. 
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Juntamente com a ideia apresentada por [8], adotamos o termo 

AVA para essa pesquisa como defendida por [9], que expressa o 

conceito de “sala virtual”, em que a ideia sistema eletrônico está 

presente, mas é extrapolada pelo entendimento de que a educação 

não se faz sem ação e a interação entre as pessoas. 

Entre os softwares de AVA, o Moodle é considerado o mais 

utilizado no mundo [10]. O Moodle é um AVA de código aberto, 

livre e gratuito, que pode ser baixado, utilizado e distribuído 

seguindo os termos estabelecidos pela licença GNU GPL. Este 

ambiente conta com as principais funcionalidades de um AVA: 

recursos para interação, comunicação, avaliação, disponibilização 

de conteúdos e administração e organização desses “espaços” [2]. 

2.2 Gamificação e Medalhas no Moodle 
O termo gamificação teve origem na indústria de mídia digital 

[11] e tem sido usado para explicar a ideia de aumentar o 

engajamento dos clientes com um produto e motivar um 

comportamento particular nos usuários, por meio do uso de 

elementos de jogos [12].  

Segundo [13], gamificação é a inclusão de mecânica, estilo, 

pensamento e/ou técnicas de design de jogos para envolver 

pessoas na solução de um problema. Para [11], a gamificação é a 

utilização de elementos de design de jogos em contextos não 

relacionados a jogos. 

Esse recente fenômeno tem origem na crescente relevância nos 

últimos anos que os videogames têm tido na sociedade [14], 

tornando-se a indústria do setor de entretenimento que mais 

cresce no mundo e ocupando papel principal como elemento da 

cultura [15].  

No caso do software de AVA Moodle, a gamificação acontece a 

partir da utilização de medalhas como recompensas por condições 

cumpridas. Essa funcionalidade apareceu no Moodle em 2013, a 

partir da versão 2.5. A utilização de medalhas se dá a partir da 

integração com a Open Badges Infrastructure (OBI), uma API 

criada pela Mozilla Foundation que permite a criação, 

disponibilização e validação de Medalhas geradas a partir de 

vários softwares.  

As medalhas, por sua vez, são artefatos virtuais concedidos a 

usuários que completam atividades específicas [16], e podem ser 

entendidos como representações digitais de uma habilidade ou 

conhecimento adquirido. No caso do Moodle, a partir da 

integração com a OBI e uma vez que esse é o AVA mais utilizado 

no mundo [10], as medalhas são um recurso disponível para 

cursos em nível mundial.  

2.3 DI, Modelo ADDIE e Matriz de DI 
Oriundo do trabalho multidisciplinar das áreas de psicologia, 

ciência da computação, engenharia, educação e negócios [17], o 

DI é definido por [9] como o uso de estratégias de aprendizagem 

testadas para projetar atividades de aprendizagem que permitam a 

construção de habilidades e conhecimentos. 

No processo de preparação e planejamento de atividades de 

ensino, são utilizados os chamados modelos de desenvolvimento 

do DI para esquematizar os elementos fundamentais de uma 

situação didática. Apesar de haver uma multiplicidade de modelos 

projetados para diferentes contextos educacionais, os elementos 

de DI agrupam-se tradicionalmente nas seguintes fases: (1) 

Análise: envolve a definição da filosofia de educação, o público-

alvo e as necessidades de aprendizagem desse público; (2) 

Design: definição da grade curricular, cronograma e estratégias 

pedagógicas e tecnológicas; (3) Desenvolvimento: elaboração do 

material instrucional conforme a mídia e os recursos da 

plataforma computacional; (4) Implementação: aplicação da 

proposta de DI; (5) Avaliação: revisão das estratégias pedagógicas 

e tecnológicas adotadas. 

Essas fases referem-se ao modelo de produção instrucional 

denominado ADDIE, do inglês analysis, design, development, 

evaluation – análise, design, desenvolvimento, avaliação. Análise 

e design são as fases de planejamento do modelo ADDIE, sendo 

muito importantes para a futura interação e participação dos 

usuários no AVA que acontecem na fase de implementação.  

Na fase de design são utilizados diversos artefatos, como mapa de 

atividades, storyboard e a matriz de DI. [18] apresenta a matriz de 

DI como um documento para definição das seguintes atividades 

necessárias: atingir os objetivos, elencar quais conteúdos e 

ferramentas serão precisos para a realização das atividades, e 

estabelecer como se dará a avaliação para o alcance dos objetivos. 

A matriz de DI, como definida por [18] possui sete colunas, que 

são apresentadas na tabela 1. 

O artefato matriz de DI foi selecionado para este trabalho, porque, 

segundo [19], a partir da definição de todos estes elementos, 

ficam explícitas as orientações de aprendizagem, que se referem à 

forma como se espera que o aluno se organize para estudar o 

conteúdo. 

Tabela 1. Elementos da Matriz de DI 

Elementos da 
Matriz 

Descrição dos Elementos 

Tópico Nome da atividade 

Objetivo Resultados pretendidos da unidad 

Descrição Resumo da proposta da atividade 

Prazo Prazo de realização da atividade 

Recurso Ferramentas necessárias à atividade 

Mediação Atuação do educador  

Avaliação Como a atividade será avaliada 

 

2.4 Design, codesign e design participativo 
[20] informa que o design “é um campo amplo de atividades 

especializadas, de caráter técnico e científico, criativo e artístico, 

que se ocupam em organizar, classificar, planejar, conceber, 

projetar e configurar sistemas, objetos, ambientes ou espaços”. De 

acordo com [21], “design significa aproximadamente aquele lugar 

em que arte e técnica caminham juntas, com pesos equivalentes, 

tornando possível uma nova forma de cultura”. 

 

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. 
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Mediante as definições apresentadas, verifica-se que o design não 

aborda apenas a estética ou o desenho, mas engloba vários fatores 

necessários à concepção de um objeto, sistema ou ambientes 

(reais ou virtuais), inclusive. No tocante ao último aspecto, o DI 

caracteriza-se como um contexto de design compartilhado por 

vários atores, podendo ser abordado por processos desse tipo, tais 

como o design participativo (DP) e o codesign. 

Para [1], o codesign é um processo compartilhado de design, em 

que o designer atua como facilitador. O termo codesign tem sido 

utilizado pela comunidade de designers como abreviação para 

“community design, collaborative design, cooperative design”, 

significando um conjunto de ferramentas utilizadas por designers 

para engajar sujeitos não designers no processo de design [1]. 

Essa abordagem tem raízes no DP porém, segundo [1], não é uma 

expressão atualizada do DP, apesar de compartilhar várias ideias e 

técnicas. 

As abordagens participativas evidenciam sujeitos efetivamente 

participantes no design de produtos e não apenas usuários de 

interfaces, estimulando o engajamento destes no processo de 

desenvolvimento de um produto [23]. Mais do que serem usados 

como fontes de informação, os usuários trazem contribuições 

efetivas em todas as fases do ciclo de design e desenvolvimento, 

que refletem suas perspectivas e necessidades [24].  

Essa perspectiva de design provê uma grande possibilidade para 

os usuários serem imersos em seu próprio contexto, e para 

externalizar suas concepções, relatando suas necessidades para a 

solução em questão, e principalmente protegendo a si mesmos de 

serem previamente influenciados pelas conjecturas propostas pelo 

desenvolvedor [23]. Os métodos em DP caracterizam-se pelo uso 

de técnicas simples [25], utilizadas para facilitar a mediação entre 

usuários e designers, como as técnicas de storyboarding, 

brainstorm e cenários.  

O codesign diferencia-se do DP ao envolver um grupo diverso de 

pessoas que vivem não necessariamente em contextos 

homogêneos, como por exemplo, o de trabalho; mas que 

compartilham contextos de design, como, por exemplo, o contexto 

de design instrucional compartilhado por alunos, professores e 

outros atores do processo educacional. Sendo assim, esse trabalho 

adota o conceito de codesign como abordagem participativa. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Motivados pelo crescente número de pesquisas sobre gamificação 

em outras áreas, o interesse pela gamificação na área de educação 

tem crescido consideravelmente. 

[34], implementou dois frameworks de gamificação utilizando 

medalhas e testou seu uso em cursos com 300 alunos cada. A 

partir da avaliação dos alunos, foram criados princípios de design 

para implementar sistemas de medalhas em AVAs existentes. 

[22], por sua vez, utilizou um Sistema de pontos e medalhas em 

uma ferramenta online de discussões, verificando que houve uma 

melhoria no engajamento e participação dos alunos, além de 

melhoria no conteúdo publicado. 

Observa-se, portanto, que o foco dos trabalhos publicados tem 

sido a participação e o engajamento dos alunos, bem como os 

aspectos técnicos de design de sistemas de badges. Esse trabalho, 

por sua vez, possui foco no processo de planejamento de 

atividades e no design pedagógico das situações de apredizagens 

utilizando medalhas. 

4. EXPERIMENTO 
Com o objetivo de compreender como as medalhas, em uma 

abordagem participativa, situam-se como instrumentos 

mediadores entre os usuários e o DI, foi realizado um experimento 

que é melhor detalhado nas seções de metodologia e 

procedimentos. 

4.1 Metodologia 
Esta investigação emprega uma abordagem qualitativa [26]. 

Dentro dessa abordagem, essa pesquisa se caracteriza pelo tipo de 

pesquisa exploratória [27]. Nesse estudo foi utilizado como 

método de coleta de dados o experimento exploratório. 

Para a realização do experimento visado, utilizou-se o método de 

codesign [1], com o auxílio de instrumentos brainstorm (onde 

ideias são produzidas sem críticas e posteriormente são avaliadas 

para aplicação no contexto) e cenários (técnica que simula a 

interação entre os atores). Também foi utilizado o DI [18], por 

meio dos instrumentos análise contextual e matriz de DI.  

Durante e após a realização do experimento, procedeu-se, na 

ordem respectiva, às seguintes ações: observação semiestruturada 

e aplicação de questionário para coletar informações sobre os 

métodos utilizados e a avaliação dos procedimentos. 

Na fase de análise, os dados dos questionários e da observação 

foram codificados e categorizados. As informações resultantes 

foram comparadas com os resultados do experimento, por meio da 

técnica de triangulação. 

4.2 Sujeitos 
Os oito sujeitos foram selecionados a partir de uma amostra por 

alvo. Alunos e professores foram convidados por meio de contato 

com as comunidades acadêmicas, com preferência por aquelas que 

possuem afinidade com este tipo de estudo: educação, linguagens 

e tecnologia. A diversidade de sujeitos foi realizada por meio do 

caráter multidisciplinar do experimento, que agrupou os 

indivíduos em dois grupos com perfis acadêmicos heterogêneos.  

Na formação dos grupos foram usadas as seguintes variáveis e 

estratos: Área de formação / atuação; Grau de formação 

acadêmica; Experiência com ambientes virtuais de aprendizagem 

e jogos eletrônicos. Para o trabalho em grupo, foram selecionados 

quatro alunos (dois da graduação e dois da pós-graduação) e 

quatro professores do ensino superior. 

Conforme a área de ensino superior, os alunos participantes foram 

assim dispostos: graduação – Ciência da Computação (1) e 

Ciência e Tecnologia de Alimentos (1); pós-graduação – 

Engenharia de Software (1) e Administração Pública (1). Os 

professores eram das áreas de Linguística (1), Educação (1) e 

Educação a Distância (2).  

Todos os sujeitos receberam um roteiro com informações sobre o 

experimento e assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

4.3 Processos e Procedimentos 
O experimento foi dividido em três fases, como descrito a seguir. 

Fez parte da primeira fase a realização de uma oficina com o 

objetivo de alinhar os conhecimentos entre os participantes, 

explicar sobre o funcionamento do experimento e apresentar os 

principais instrumentos a serem utilizados e produzidos. Os 
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conteúdos abordados foram: (1) AVA, especificamente o 

ambiente Moodle; (2) DI, Modelo ADDIE e a Matriz de DI; (3) 

Codesign e abordagem participativa do design. 

Na segunda fase, a partir dos perfis identificados na seleção dos 

sujeitos, o grupo inicial foi dividido em dois. Foram propostos a 

ambos os grupos a análise e o design de uma unidade didática de 

um curso sobre “Educação no Trânsito”. O tema do curso foi 

selecionado pelo pesquisador em virtude de não depender de 

conhecimentos específicos dos participantes do experimento. 

A cada participante foi solicitado que identificasse o público-alvo 

do curso e a necessidade de aprendizagem desse público, devendo 

essas informaçãoes ser incluídas no documento de análise 

contextual (fase de análise do modelo ADDIE). Posteriormente, 

com base nos objetivos e pré-requisitos descritos na análise 

contextual, os grupos deveriam construir as matrizes de DI (fase 

de design do modelo ADDIE). 

O primeiro deveria desenvolver uma matriz de DI utilizando-se de 

medalhas para a construção das atividades. O segundo grupo, de 

controle, deveria produzir uma matriz de DI semelhante, porém 

sem utilizar-se das medalhas.  

Por meio do roteiro de experimento passou-se ao primeiro grupo a 

informação sobre a utilização de medalhas na matriz de DI, que 

foi acrescida de duas colunas: (1) Medalha: o nome da medalha a 

ser concedida na atividade; (2) Condição para o aluno receber a 

medalha: o cumprimento da atividade. 

Durante o experimento, o pesquisador atuou como facilitador do 

processo de DI utilizando técnicas do codesign para resolver 

conflitos e organizar a participação dos envolvidos. Foram 

utilizadas as técnicas de brainstorming e cenários. Os cenários 

foram escritos na forma de passos específicos (sequência de 

passos que o aluno realizaria, seguida de ações de 

mediação/observação realizadas pelo professor).  

Na terceira fase os indivíduos de ambos os grupos responderam a 

um questionário avaliando os procedimentos do experimento e as 

ferramentas utilizadas, além de coletor informações sobre a visão 

dos participantes quanto à abordagem adotada. 

4.4 Análise dos dados 
Nesta seção são discutidos os dados obtidos no experimento por 

meio de questionários e observação semiestruturada.  

Os questionários avaliavam o procedimento de pesquisa e as 

ferramentas utilizadas durante o experimento. As perguntas 

visavam compreender a opinião dos participantes quanto ao uso 

de medalhas no processo de DI, e à experiência de criar o 

planejamento de atividades colaborativamente. As perguntas 

relacionadas à experiência no uso de medalhas ficaram restritas ao 

grupo de tratamento. 

O roteiro de observação semiestruturada contemplou as seguintes 

questões: o aparecimento de uma estrutura hierárquica nos 

grupos; como se davam as decisões numa perspectiva 

participativa; o aparecimento de discussões teóricas durante as 

argumentações; e a identificação dos participantes com o público-

alvo; a discussão para a definição de uso de medalhas (nesse caso 

apenas para o grupo de tratamento). 

Os sujeitos foram identificados pela letra ‘P’ seguida do número 

que representa a ordem em que foram organizados os grupos. Os 

sujeitos com número de 1 a 4 são do grupo que utilizou medalhas 

na matriz de DI, enquanto os sujeitos com número de 5 a 8 são do 

grupo que não utilizou esse elemento. 

Com base nos objetivos da pesquisa, foram criadas duas 

categorias de análise, que se justificam na investigação da 

influência da gamificação e do codesign no design instructional 

em AVA: Medalhas e novas situações de aprendizagem; Codesign 

no contexto de DI em AVA. 

4.4.1 Medalhas e novas situações de aprendizagem 
A utilização da estrutura de medalhas do Moodle, durante o 

planejamento de atividades na matriz de DI, produziu um efeito 

sobre todo o processo de planejamento e não apenas na definição 

das condições para concessão de medalhas.  

Toda unidade de curso planejada com essa perspectiva foi 

permeada por elementos de jogos. Algumas atividades foram 

pensadas na forma de um jogo de interpretação de papéis; outras 

foram planejadas para utilizar como recurso de aprendizagem 

jogos de simulação. 

Segundo P2, “as medalhas foram apenas consequência de um 

processo de gamificação do curso”. P3 afirma que a “preocupação 

com a criação das medalhas aconteceu apenas depois do 

desenvolvimento da atividade”. Essas afirmações juntamente com 

a observação realizada levam a crer que a utilização de medalhas 

tem efeito sobre as estratégias para criação de situações de 

aprendizagem como um todo, não devendo as medalhas ser 

consideradas meros recursos estéticos contidos no software. 

A concessão de medalhas foi planejada nas atividades não apenas 

para recompensar comportamentos desejados, mas também para 

motivar a participação e produção de conteúdo relevante para os 

alunos. Tomemos como exemplo uma atividade de criação de 

mapa mental colaborativo, como pode ser visualizada na figura 1, 

em que a medalha “Nenhum homem é uma ilha” é concedida 

àqueles que criarem várias palavras e conexões pertinentes às 

palavras dos outros alunos do curso. 

A matriz do grupo de tratamento diferiu bastante da do grupo de 

controle, que apresentou uma abordagem bem mais tradicional 

dos recursos de AVA. As atividades planejadas por este grupo 

contavam com os recursos de fóruns e upload de arquivos, 

seguindo uma progressão de dificuldade linear. 

 

Figura 1: Algumas atividades criadas na matriz de design 
instrucional do grupo que utilizou medalhas. 

4.4.2 Codesign no contexto de DI em AVA 
Verificou-se, durante a observação, que a utilização do codesign 

contribuiu para a interação entre alunos e professors, revelando-se 

benéfica para a construção de conteúdos que respeitassem uma 

progressão de conhecimento hierárquica e interdependente. Ao 

serem propostas atividades, os alunos buscavam avaliar a 

complexidade do conteúdo em relação à atividade planejada 
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anteriormente. P1 afirma que “as trocas entre os atores do 

processo educacional trouxeram ganhos a ambas as partes”. Tal 

resultado foi observado em ambos os grupos, independentemente 

do uso de medalhas na matriz de DI. 

Quando confrontados pelos alunos sobre as estratégias de 

abordagem de conteúdo, alguns professores sentiram necessidade 

de recorrer a bases teóricas para fundamentar os argumentos, 

como a teoria construtivista [28] e a hierarquia de objetivos 

educacionais [29]. Essa necessidade evidenciou a transparência e 

responsabilidade dos envolvidos em uma abordagem participativa. 

P5 afirmou que tanto alunos quanto professores “(...) se 

comprometem mais com determinada tarefa quando são 

envolvidos no processo de concepção como um todo”. 

Durante a construção de atividades na matriz de DI, ocorrida na 

fase de design, a técnica de cenários desempenhou um importante 

papel na conexão da contribuição dos participantes. Os cenários 

construídos organizavam as ideias dos participantes de maneira 

estruturada, permitindo a identificação de pontos que precisavam 

ser melhorados nas atividades. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entre as novas mídias apropriadas pelos AVA, os elementos de 

design de jogos têm chamado especial atenção devido à sua 

utilização em vários outros sistemas pertencentes a diversas áreas 

do conhecimento [11]. No contexto educacional, identificar como 

tais elementos exercem influência sobre o planejamento de 

unidades de ensino revela-se um importante aspecto a ser 

considerado, especialmente no que tange à abordagem de 

codesign entre os atores do processo educacional.  

Neste trabalho foram apresentados os conceitos que compõem 

essa interseção, juntamente com a descrição e análise de um 

experimento exploratório. 

Há de se atentar para a forma de gamificação existente atualmente 

no Moodle, uma vez que o uso de medalhas aproxima-se muito da 

abordagem comportamental (behavorista) de concessão de 

recompensas extrínsecas. Dado o contexto de DI e o software de 

AVA Moodle, que têm como base a teoria socioconstrutivista, há 

de se verificar possíveis conflitos, quando a estratégia de 

gamificação são as medalhas. [31], inclusive, observa que o uso 

de recompensas extrínsecas no processo educacional pode ter um 

efeito negativo na motivação do aluno. Nesse trabalho o foco foi o 

planejamento das atividades que, como afirmado por [32], tem 

efeito direto sobre a motivação do aluno.  

Nesse sentido essa abordagem mostrou efeitos positivos. 

Observou-se que a utilização de medalhas propiciou o 

aparecimento de novas situações de aprendizagem, influenciando 

as estratégias de planejamento como um todo e extrapolando o 

teor motivacional atribuído à gamificação [30]. 

Observou-se, ainda, que a utilização do codesign é especialmente 

interessante no contexto de planejamento de atividades 

educacionais, tendo em vista as diferentes visões do projeto de DI 

entre professores e alunos. O confronto entre a visão de público-

alvo (alunos) e a de formador (professor) produziu atividades 

equilibradas e representativas. 

Nesse sentido, o codesign pode ter sua atuação expandida para 

atividades de design que vão além do desenvolvimento de 

software, sendo aplicável ao planejamento educacional, 

possibilitando, inclusive, a criação de novos elementos de design 

de jogos para AVA. 

Tendo em vista o caráter exploratório desta pesquisa, algumas 

hipóteses foram formuladas: (1) A utilização de elementos de 

design de jogos, em conjunto com uma abordagem participativa 

de design, contribui para a criatividade no processo de design 

instrucional; (2) Os elementos de design de jogos condicionam os 

professores à criação de atividades que possam ser 

recompensadas; (3) O codesign pode ser expandido para outros 

contextos de design compartilhado além do desenvolvimento de 

software. 

Novos aspectos deverão ser considerados em trabalhos futuros, 

como a aplicação de novos experimentos exploratórios e a 

utilização de outros passos do modelo ADDIE, como o 

desenvolvimento, a implantação e a avaliação do design criado 

neste trabalho. 
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ABSTRACT 
This paper presents LabVad, a virtual laboratory for educational 

activities, which can be accessed freely via the Internet. The 

LabVad is built on the electronic platform of the Project Arduino, 

and incorporates a set of educational robotics activities with 

devices and services with the aim of expanding the practices of 

educational robotics in teaching-learning environments. 

 

RESUMO 
Este artigo apresenta o Laboratório de Atividades Didáticas 

(LabVad), que pode ser acessado de forma livre, via Internet. O 

LabVad é um ambiente construído sobre a plataforma eletrônica 

de baixo custo do projeto Arduino, incorporando um conjunto de 

atividades e serviços com o objetivo de ampliar as práticas de 

robótica educativa em ambientes de ensino-aprendizagem. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computer and Education]: Computer Uses in Education –  

robotics in education, distance learning, open-source hardware.  

Termos Gerais 
Algorithms, Design, Human Factors.  

Palavras Chaves 
Robótica Educativa, Hardware Livre, Ensino Remoto. 

1. INTRODUÇÃO 
A robótica educativa (RE) é ministrada normalmente em 

laboratórios com práticas que envolvem raciocínio lógico, 

trabalho em equipe e conhecimento multidisciplinar. Desta forma, 

conteúdos de disciplinas como eletrônica, física, informática, 

matemática, línguas, química e biologia (entre outros) também são 

empregados para o desenvolvimento dos projetos tornando a 

prática da RE uma atividade única em relação à construção do 

conhecimento.  

Uma das dificuldades encontradas por alunos e professores da 

rede pública de ensino, no uso da robótica educacional, tem sido o 

alto custo de aquisição de kits de hardware para o 

desenvolvimento das atividades práticas nas escolas e fora delas. 

Neste aspecto, nos últimos anos, o movimento do hardware livre, 

através de projetos como o Arduino [1] e o Raspberry Pi [2], vem 

colaborando para uma maior disseminação da robótica em 

ambientes de ensino-aprendizagem. 

Um outro aspecto que também colabora para a baixa existência de 

experiências exitosas de RE no Brasil é o pouco conhecimento 

dos professores e dos estabelecimentos de ensino sobre as suas 

possibilidades.   

Uma possível solução para a introdução ao uso da robótica 

educativa em nossas Escolas é a utilização de laboratórios abertos 

de acesso remoto (via web). Tais propostas aliam um baixo 

investimento financeiro inicial, reutilização de recursos, com 

possibilidades de multiplicação do processo de formação de 

professores de forma otimizada. 

Diante deste panorama, o uso de laboratórios remotos acessados 

via web e disponível para professores e alunos 24 horas, 7 dias 

por semana pode ser uma alternativa didática viável. Este é 

exatamente o caminho abordado pelo presente trabalho, 

denominado LabVad – Laboratório Virtual de Atividades 

Didáticas – com origem em 2008 [3] quando foi então formulada 

sua arquitetura sustentada em dois pilares: um pedagógico [4] e 

outro tecnológico. Este artigo aborda este segundo pilar com 

ênfase no acesso remoto e adotando como opção de hardware a 

plataforma livre Arduino.  

Na seção 2 será discutido o contexto institucional e as escolhas 

tecnológicas feitas. Na seção 3 serão apresentados alguns 

trabalhos relacionados, investigados na fase inicial de 

levantamento de requisitos do sistema desenvolvido. Em seguida 

serão apresentados, respectivamente, os requisitos levantados 

junto ao público-alvo (seção 4) e as principais características de 

arquitetura e implementação da LabVad (seção 5). As conclusões 

e considerações finais são discutidas na seção 6. 
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2. PROUCA 
O Programa “Um Computador por Aluno”, PROUCA [5] é um 

projeto do Governo Federal com o propósito de promover a 

inclusão digital das crianças brasileiras da rede pública de ensino 

mediante a aquisição de computadores portáteis novos e de baixo 

custo, com conteúdos pedagógicos.  

No final de 2011, o Ministério da Educação fez uma chamada via 

Edital [6] para que grupos de pesquisa no Brasil apresentassem 

propostas que contemplassem o uso dos laptops adquiridos pelas 

escolas parceiras do PROUCA. O projeto Uca na Cuca  [7] de 

pesquisa científica, tecnológica e inovação pedagógica na área de 

RE foi um dos projetos selecionados pelo referido Edital. O 

referido projeto prevê cinco metas, dentre elas destacam-se a 

linguagem visual DuinoBlocks [8], para programação de placas 

robóticas da família Arduino e o LabVad, objeto deste artigo. 

2.1. O Arduino 
O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de baixo 

custo e código aberto destinada a educadores, artistas, designers, 

hobbystas, e outros interessados em criar objetos ou ambientes 

interativos [1]. 

A Plataforma Arduino é formada por dois componentes [9]: o 

hardware ou placa Arduino (Figura 1A) – baseado em 

microcontrolador programável da família Atmel – e o ambiente de 

programação (IDE) utilizado para construção dos programas que 

irão controlar as aplicações desenvolvidas (Figura 1B). 

O ambiente de programação nativo do Arduino é o Wiring. Este 

ambiente é composto por uma linguagem baseada em comandos 

com características semelhantes à linguagem C (linguagem de 

programação mais usada por toda a indústria de computação) 

[10], possuindo também um conjunto de opções que auxiliam na 

depuração e comunicação com a placa de hardware Arduino. 

Após o desenvolvimento e compilação do seu programa, o usuário 

pode carregá-lo na placa Arduino via conexão USB utilizando 

funções embutidas no ambiente. 

 

  

Figura 1.  (A): A  Placa Arduino. (B): O Ambiente de 
Programação do Arduino (b). Fonte: [11]. 

 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Alguns requisitos para o desenvolvimento do LabVad foram 

definidos ainda na fase de proposição do projeto (seção 4). 

Entretanto, a fim de buscar novos subsídios para o 

desenvolvimento do ambiente  foi feita uma pesquisa na web por 

trabalhos/projetos com características semelhantes aqueles que 

pretendíamos desenvolver. A surpresa foi a quase total 

inexistência de trabalhos sobre laboratórios de acesso via web 

com foco no uso da robótica.  

A seguir apresentamos de forma sucinta três projetos cujas 

características contribuíram para o desenvolvimento da plataforma 

web do LabVad. 

3.1. O Arduino Online Compiler 
O Arduino Online Compiler é um dos seis projetos relacionados à 

plataforma Arduino em desenvolvimento pela empresa 

ArduinoDev [12]. É um ambiente que pode ser acessado via web,  

sem a necessidade de instalação de extensões ou drivers.  Neste 

ambiente o usuário tem a possibilidade de compilar seu código 

Wiring num ambiente web e posteriormente carregar o código 

numa placa Arduino conectada ao seu computador.   

Para utilizar o Arduino Online Compiler, o usuário deve copiar o 

código do seu computador e colar diretamente no ambiente. Uma 

vez compilado com sucesso, o ambiente permite o download do 

código com extensão hex, o qual pode ser utilizado no simulador 

Protheus [13].  No entanto, na situação de ocorrência de erros, as 

informações prestadas pelo ambiente são pouco explicativas para 

os usuários novatos.   

Vale ressaltar também que, no referido ambiente, a inexistência de 

ferramentas de edição/alteração/armazenamento do código 

dificultam ainda mais o trabalho do usuário na criação de 

programas. Para tal o usuário terá que utilizar os recursos de 

edição da sua máquina local.  

3.2. O Codebender 
O Codebender é uma plataforma web que tem como principais 

objetivos o compartilhamento de arquivos e a aprendizagem 

colaborativa [14]. 

A interface é bem desenhada e o usuário possui dois canais 

simultâneos de suporte e monitoramento. No entanto, tal 

funcionalidade exige uma conexão de banda larga com alta 

velocidade.  

O ambiente permite que o usuário crie suas próprias bibliotecas de 

programas, facilitando a cooperação entre eles. Disponibiliza 

também um serviço de tutoriais que facilita a construção de 

programas/projetos mais complexos. 

O Codebender é uma plataforma mais completa que o Arduino 

Online Compiler, em relação às funções de programação e 

compilação. Suas mensagens de verificação/compilação apontam 

exatamente onde está o erro, sem, no entanto, serem 

suficientemente explicativas para usuários leigos. 

3.3. O Robot Virtual World 
O Robot Virtual World (RVW) pertence ao Computer Science 

Student Network. O CS2N é um projeto de pesquisa formado pela 

parceria entre a Universidade Carnegie Mellon com o 

Collaborative Badge Research da Universidade de Pittsburgh 

[15]. 

Um dos objetivos do RVW é fortalecer o uso de ambientes 

virtuais de aprendizagem onde são utilizados modelos e 

simulações no ensino de programação de robôs. O projeto se 

apoia em pesquisas que comprovam que esta modalidade de 

ensino apresenta melhores resultados do que no ensino com robôs 

físicos [16]. 

O RVW apresenta quatro ferramentas educativas que têm suporte 

educacional em treinamentos, jogos e competições. Para utilizar 
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plenamente o serviço existe a obrigatoriedade de comprar licenças 

que estão disponíveis de forma individual, para equipe de seis 

pessoas ou o pacote sala de aula, com até 30 licenças.  

O RVW não trabalha com robôs físicos, mas exige computadores 

com alta capacidade de processamento e placas de vídeo que 

executem simulações tridimensionais.  

O ambiente também exige a instalação de diferentes softwares na 

máquina do usuário, o que demanda suporte técnico contínuo. 

4. REQUISITOS DO SISTEMA 
A compreensão completa dos requisitos é fundamental para um 

desenvolvimento de software bem-sucedido. Porém, a 

identificação inicial de todos os requisitos, na realidade, não é 

sequencial [17]. Neste projeto a identificação das necessidades 

dos usuários foi realizada durante todo o seu ciclo de vida, mas 

com uma maior intensidade no seu começo. 

Desta forma, o levantamento de requisitos foi feito em diferentes 

momentos, tendo iniciado com as condições de contorno 

contextuais descritas por Alves [18] e com a revisão da literatura 

de softwares/ambientes de robótica na web.  

A equipe estendida do projeto Uca na Cuca, em diferentes 

seminários e reuniões, também discutiu sobre as principais 

características a serem implementadas no LabVad. Por fim, 

pesquisas de campo realizadas durante os cursos de REBC 

promovidos pelo projeto, também foram de grande importância na 

identificação das necessidades do público-alvo. 

A coleta de opiniões de stakeholders, como professores em 

processo de formação em REBC e especialistas na área de 

tecnologias no ensino e robótica, ajudou na compreensão das reais 

necessidades dos potenciais usuários.  

Os três principais requisitos levantados nesta fase que o ambiente 

LabVad deve prover são: 

4.1. Similaridade com um ambiente real de RE 
Este requisito, definido ainda na fase de proposta do projeto, trata 

da similaridade que o ambiente na web deve prover, de forma a se 

aproximar ao máximo da situação em que temos um usuário numa 

bancada com computador, IDE e hardware Arduino conectado à 

sua máquina (ambiente local).  

Desta forma, todo o ambiente de programação do LabVad deve 

ter correspondência nas funcionalidades existentes no ambiente 

local. Deve ser possível também ao usuário visualizar a execução 

dos seus experimentos no LabVad de forma muito semelhante ao 

que veria, caso tivesse um hardware Arduino conectado à sua 

máquina. 

4.2. Requisito de portabilidade: Ambiente 
Multiplataforma 

Um importante aspecto levado em consideração no 

desenvolvimento do LabVad foi a existência de diferentes 

sistemas operacionais disponíveis para alunos e professores nos 

diferentes equipamentos utilizados por eles. Os laptops das 

escolas do PROUCA possuem o sistema operacional Meego [19] 

ou alguma outra distribuição LINUX. Por sua vez, os 

computadores que os alunos por ventura tenham em suas 

residências têm – com uma boa chance – o sistema operacional 

Windows. Já os computadores distribuídos aos professores da 

rede pública de ensino nos diferentes estados do Brasil vêm 

também com alguma versão Linux. A alternativa econômica e 

alinhada com as tendências atuais no desenvolvimento de 

software [20], foi a de implementar um ambiente multiplataforma 

que rodasse na nuvem. 

O requisito definido acima traz no seu bojo três outros 

importantes aspectos positivos. Primeiro, elimina a complexidade 

de uma eventual instalação, configuração ou atualização do 

sistema, possibilitando aos usuários o acesso ao LabVad sem a 

necessidade de conhecimento sobre a tecnologia utilizada. 

Segundo, reduz a necessidade de espaço de memória ou disco nos 

laptops, uma vez que os projetos podem ser salvos na nuvem e as 

máquinas dos usuários não necessitam ter alta capacidade de 

processamento [21]. Terceiro, introduz facilidades para o 

compartilhamento e colaboração dos projetos desenvolvidos pelos 

alunos e professores. 

4.3.  Requisitos de eficiência e desempenho 
As funcionalidades do sistema devem ser adequadas as limitadas 

especificações de hardware e periféricos do laptop ClassMate 

[22]1. As principais limitações da última versão deste 

equipamento são:  

• O tamanho reduzido da tela de 8.9’’: O layout do sistema, 

apresentado ao usuário via navegador web deverá ser 

adequado a essa pequena dimensão e de preferência ajustável 

para que também se adeque às telas de maior tamanho e 

resolução.  

• A ausência de mouse: A usabilidade do sistema deverá 

considerar o uso do touchpad. 

• As limitações de processamento, armazenamento e banda de 

internet: no desenvolvimento do sistema deve-se atentar para 

o tempo de execução das ações, a quantidade de memória 

requerida e a baixa largura de banda, hoje, (ainda) existente 

nas Escolas. 

5. ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO 
DO LABVAD  

Nesta seção pretendemos descrever as tecnologias empregadas na 

construção do LabVad, através de dados coletados nos trabalhos 

relacionados e da análise de requisitos da seção anterior. 

O LabVad é formado por dois componentes distintos: um 

hardware e uma plataforma web que controla as funcionalidades 

deste hardware.  

O hardware do LabVad (figura 2) é composto por uma eletrônica, 

desenvolvida por pesquisadores do GINAPE, acoplada a uma 

placa Arduino. 

A eletrônica cumpre o papel de permitir, de forma transparente 

para o usuário, a multiplexação2 de diferentes experimentos no 

Arduino, organizando-os em grupos e ampliando as possibilidades 

pedagógicas do projeto.  

 

                                                                 

1 O ClassMate é um laptop de configuração simples, comprado pelo 

Governo Federal e presente em boa parte das escolas parceiras do 

PROUCA. 

2 Multiplexação é a técnica que utiliza um dispositivo que codifica as 

informações de duas ou mais fontes de dados num único canal. 
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Figura 2. Projeto físico do LabVad. Fonte: autores. 
 

A conexão entre os dispositivos periféricos (LEDs, RGB, servo-

motor, display, etc.) e os pinos da placa Arduino já estão 

previamente definidos. Por exemplo, o RGB e o servo-motor 

estão conectados no mesmo pino 11 do Arduino. O usuário ao 

criar seu programa, seleciona previamente no ambiente LabVad, 

qual dos dois componentes vai querer utilizar no seu projeto. Na 

Figura 3 apresentamos o ambiente visto pelo usuário através da 

web. 

 

 

Figura 3. Transmissão do LabVad pela Web. Fonte: autores. 
 

O funcionamento do hardware LabVad depende de um programa 

criado pelo usuário com instruções  que permitam o 

funcionamento dos dispositivos eletromecânicos e/ou 

eletroeletrônicos. Para tal, foi desenvolvido um ambiente 

operacional rodando na web (plataforma web rodando no servidor 

do projeto LabVad) com diferentes funcionalidades para que os 

seus  usuários possam alocar horários para utilizar o hardware 

LabVad, construir seus programas em Wiring e executá-los.   

A visualização de um programa do usuário é feita através da 

transmissão web de imagens capturadas por uma webcam 

acoplada ao hardware (Figura 4). 

 

Figura 4. Plataforma Web do LabVad. Fonte: autores. 
 

5.1. Softwares utilizados  

Pinto e outros [23] apontam que projetos com tecnologias livres 

estão associados à internet e às comunidades de usuários que se 

auxiliam mutuamente no sentido de esclarecimento, soluções de 

problemas e no fortalecimento de projetos. 

A partir dessas premissas e procurando minimizar os custos de 

construção e manutençao do projeto, optou-se, no 

desenvolvimento do projeto, pela utlização de softwares livres 

consolidados. 

Desta forma, utilizou-se as linguagens de programação PHP3, 

HTML54, AJAX5, CSS36 e o banco de dados MySQL7. 

O PHP permite processar, diretamente no servidor do NCE, o 

conteúdo dinâmico das páginas e exibi-lo dinamicamente nos 

navegadores dos computadores do usuário. [23]. A plataforma 

web do LabVad também executa um servidor de stream de vídeo 

que é responsável pela transmissão, via webcam, das imagens dos 

experimentos de robótica em tempo real.  

Na transmissão de vídeo priorizou-se a iluminação adequada, 

qualidade da imagem e a redução nos atrasos de visualização. O 

software responsável pela transmissão das imagens é o VideoLAN 

[25], uma vez que o mesmo não necessita da instalação de player 

de vídeos, e nem direciona a função da transmissão de vídeo para 

outros serviços como o Videolog ou o Youtube. Tais 

características permitem uma melhor geração de imagens, sem a 

necessidade de instalação de software especial nas máquinas dos 

usuários. 

                                                                 

3 PHP: Hypertext Preprocessor, originalmente Personal Home Page 

4 Hypertext Markup Language, versão 5 ou Linguagem de 

Marcação de Hipertexto, versão 5. 

5 Asynchronous Javascript and XML ou Javascript Assíncrono e 

XML. 

6 Cascading Style Sheets ou linguagem de folhas de estilo, versão 

3. 

7 É um sistema de gerenciamento de banco de dados, que utiliza a 

linguagem SQL - Linguagem de Consulta Estruturada. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

721

Na plataforma web do LabVad foi implementada uma IDE ( 

Ambiente Integrado de Desenvolvimento) bastante completa, de 

forma que o usuário tenha à sua disposição diferentes 

funcionalidades para criação, manutenção e testagem dos seus 

códigos. Essa IDE é capaz tanto com o ClassMate quanto com 

dispositivos móveis, como tablets e smartphones [26]. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho apresenta a plataforma LabVad para a criação e 

testagem de projetos de robótica, utilizando o hardware livre 

Arduino. O acesso livre ao ambiente pode ser feito no endereço 

http://nce.ufrj.br/ginape/labvad . 

Nas próximas etapas do projeto pretendemos trabalhar 

primeiramente com Professores e alunos das escolas parceiras do 

PROUCA a fim de testarmos as funcionalidades do sistema e a 

sua adequação aos recursos computacionais e de intenet desses 

estabelecimentos de ensino. 

Com a disponibilização do presente projeto esperamos poder dar 

uma contribuição para a disseminação do uso da Robótica nos 

espaços de ensino-aprendizagem. 
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ABSTRACT 

In this paper we present a management system for the 

Instructional Design Matrix (IDMatrix). The management 

activities consist in designing, planning, and monitoring the 

contents offered in semi presence-based courses of the IFCE 

(Federal Institute for Technological Education of Ceará - Brazil). 

Before the implementation of this tool, the IDMatrix were 

conceived just as a restricted document to certain people, and 

consequently unable to improve efficiency in the whole process. 

With the growing number of courses and professionals involved 

in their conception, the IDMatrix began to be constructed by a 

specialized professional- the instructional or educational designer 

- with the help of the main instructor of each course. By this way, 

this tool allows the standardization of the planning activities, and 

also the fast information localizing that contributes to increase the 

team integration and prevents possible loss of data. Although this 

strategy and the developed software tools were aimed for distance 

learning systems, its use should also improve the organization of 

regular courses in IFCE and other institutions that follows the 

ordinance number 4.059/2004 from the Brazilian Ministry of 

Education (MEC). 

Category Descriptor 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer uses education – 

Distance learning 

General Terms 

Experimentation. Management. Theory. 

Keywords 

Distance Education. Planning in Distance Education. Instructional 

Design Matrix. 

 

1. INTRODUCTION 

Distance education systems are increasing their popularity in 

Brazil. In the Census of Distance Education [7], the number of 

enrollments of students using distance learning exceeded 5.5 

million.In order to meet this growing demand the Ministry of 

Education (MEC) has augmented the number of distance 

education accredited institutions mainly colleges and universities. 

The IFCE(Federal Institute for Technological Education of Ceará 

- Brazil) is one of these institutions. 

The IFCE as a partner of the Open University of Brazil (UAB in 

Portuguese) offers three distance undergraduate courses 

(Mathematics, Professional Education, and Technology in 

Hospitality), nine courses in the program e-Tec (Open Technical 

School of Brazil) which five of them have technical contents 

(Safety at Work, Informatics, Electrotechnics, Computer Network 

and Edifications) and the other are suited for the high school 

students. It also has graduate courses in Vocational Educationand 

a Specialization in Tourism and Hospitality as a partnership with 

MEC. With all of these initiatives, the IFCE is somehow forced to 

search for particular solutions to inherent problems that affect its 

work. One of these solutions is the subject of this article. 

One of the main activities carried out in the context of distance 

education is the production of teaching materials. This production 

is performed by a multidisciplinary team composed by the domain 

expert (DE), the educational designer (ED), the reviewer, the 

printed materials designer, and the web designer among others. 

The didactic production models, although particularized in each 

institution, usually follow the quality guidelines established by the 

MEC [2]. In the IFCE it could not be different. Its distance 

education department conducts the process of production by 

creating and developing their own models and documents for 

preparation and delivery of materials through the digital learning 

resources on the Internet. 

Among these documents, there is the Instructional Design Matrix 

(IDMatrix). The IDMatrix was conceived in 2009 in order to 

organize, plan and systematize a course held by main instructor. 

This means that the information contained in that matrix will 

drive the team of visual designers in their creative process for 

setting up a course in a Virtual Learning Environment (VLE). 

IDMatrix is basically a shared setof documents. Before its 

inception, the team interacted by exchanging text files in a slow, 

Permissiontomake digital orhard copies of allorpart of thisworkfor 

personal orclassroom use isgrantedwithoutfeeprovidedthat copies are 

notmadeordistributedforprofitorcommercialadvantage and that copies 

bearthisnotice and the full citationonthefirst page. Tocopyotherwise, 
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tedious job with serious scalability limitations.Furthermore, with 

a large influx of courses and professionals involved in the 

production and in the offer of the courses, the creation and 

elaboration of the documents were just made by each educational 

designer, along with the instructor of each course, which implied 

in the lack of standardization. 

In this context, it was proposed the development of software tools 

for building and managing the IDMatrix. The main goals were to 

share documentswith all users in order to optimize time, to 

accelerate the development of activities and assessments, to 

enable version control, and finally having standard documents 

generated at the end of each schedule. 

 

2. THEORETICAL BASIS 

2.1 Distance Education in Brazil 
It is evident that education cannot be on the sidelines of 

technological development. In this sense, the government 

continually invests in projects of technological nature, i.e., makes 

use of information and communication Technologies (ICT) in 

support of the teaching and learning process as well as the initial 

and continuing training of teachers and related professionals. 

The Brazilian government invests massively in the creation of 

undergraduate distance courses for teachers training in several 

knowledge areas. It realized that it could meet a large number of 

professionals through the use of distance education and regulated 

this type of education by the means of the decree No. 5,622 of 

December 19, 2005.According to this act, Distance Education is 

characterized as an educational modality in which the didactic-

pedagogical mediation occurs between students and teachers 

developing educational activities in distinct places at different 

time[3]. 

To consolidate distance education in the nation, the Open 

University of Brazil (UAB) was created in June 8, 2006, whose 

main objective is to promote the expansion of undergraduate 

courses and programs into the interior of the country 

[3].Supported by intensive use of ICTs, this action has trying to 

offer training for professionals spread up in several geographical 

regions of the country and providing access to a totally free public 

education. 

Regarding the expansion of the graduation programs, the Federal 

Government (FG) has structured the offer of distance courses in 

this field by the ordinance number 1 on June 8, 2007. It is 

important to note that according to the 6thrule of this act, these 

courses may only be offered by institutions accredited by the 

Federative Union. 

Continuing the distance education expansion project, on 

December 12, 2007, through the decree 6301, the FG established 

a UAB similar system for the high school students. This is called 

Open Technical School of Brazil and has more or less the same 

goals of the UAB, i.e., promote the distance education for specific 

people. 

From the growing offering of the distance courses it arises several 

demands, which must be explicitly described in their pedagogical 

project. The quality reference guidelines [2] are the starting point 

to meet these demands. 

The main elements of these guidelines refer to: (i) education and 

curriculum design, (ii) communication systems, (iii) teaching 

materials, (iv) assessment, (v) multidisciplinary team, (vi) support 

infrastructure, (vii) academic and administrative management, 

(viii) financial sustainability [2].  

Note that the management of a distance course depends on the 

proper functioning of the elements meeting each one of the items 

above. This should be elucidated in the pedagogical model of the 

education institution as it is done in the planning of presence-

based programs. 

In the construction of a distance education based system, the 

education institution must consider the effectiveness of the use of 

Information and communication technologies in the different 

threads of the development process of their courses. Furthermore, 

one must consider all aspects involving the planning action. In 

this sense, Behar [1] highlights the essential aspects concerning 

the structure of a pedagogical model such as the organizational 

aspects, the subjects, the methodologies, and technological 

aspects. 

It is important to note the central role of the course contents in the 

construction of the materials to be made available. It has an 

impact on both the planning and the implementation of the course 

over the various elements that compose the model. For example, 

in the preparation of the teaching materials, the content is 

produced by a multidisciplinary team that, in its turn, depends on 

the experts who work collaboratively for the development and 

creation of materials for different media types [10]. 

In another moment, in the stage of offering courses, the content 

ever produced serves as a basis for the construction of other 

elements such as activities, reviews, audios, videos, etc. All of 

these items lead instructors to structure their teaching schedules, 

as well as their choice of the most appropriate pedagogical 

strategies for the better understanding by learners. 

2.2 Planning in Distance Education  
Planning is an activity that deserves a closer look and a constant 

process of reflection that must be carried out by its executor. A 

plan is not final, instead of it, it is necessary to analyze it by 

checking its suitability for the general context and (re) structure it 

when necessary [1]. 

Educational planning deals with the existences of different levels 

within the systems and learning networks, within the school unit, 

and also in the context of educational activities [14]. So, to 

planning is also to reflect about its construction and execution 

inside several sectors of society, and, off course, this task should 

not be dissociated from education goals. 

In Brazil, the execution of actions in the educational field, as well 

as in other sectors, is guided in advance by the official 

documentation that are decrees and related laws.  As an example, 

we have the National Education Plan (NEP), effective for 10 

years, which searches to promote, by a set of guidelines, actions 

for the organization and operation of both public and private 

educational entities throughout national territory. 

The NEP emphasizes that education mediated by Information and 

Communication Technologies (ICT) is a valuable tool in 

promoting the teaching and learning process, however, these 

technologies are just auxiliary elements, serving as instruments by 

which teachers and students can keep their interaction. 

With this in mind while creating the pedagogical project of a 

distance-learning course, it is necessary to consider the use of 

technology as a means by which it is done all interactions 
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between people, including the development of the related 

educational activities. 

Junges, Povaluk and Santos [9] highlight that the development of 

a plan requires a careful look over all the actions involved in the 

conception and implementation of courses and programs. These 

authors divide the complexity of planning in four "dimensions": 

the "conceptual dimension," the “didactic-pedagogic dimension”, 

“administrative dimension” and “dimension of self-regulation”. 

The success of the distance education programs would rely on the 

prior preparation of these dimensions and the necessary 

integration [9].  

From this discussion, we can perceive the importance of each 

dimension in the coordination of the planned actions and relate 

them to the structure that makes up a project in distance 

education.  Specifically about the provision of a course itself, the 

didactic-pedagogical dimension plays a major role by having the 

core elements related to the teaching and learning process. 

It is imperative that the actors, especially the teacher who acts in 

distance education courses, not just take advantage of digital 

technologies, but also try to understand the relationships between 

the course contents and the type of media that will be used to 

make it available in a better way. 

In this sense, the teacher needs to consider the following aspects 

in the planning process: what content will be used; how will occur 

the relationship among students, content and the teacher; how will 

be made the evaluation process; and what teaching strategies 

should be used to promote interactions [13]. 

The following list shows other levels of planning that must be 

made before offering courses in distance education:  

• tutor's level that is responsible for the selection of the  

faculties who will manage the courses  in VLE,  

• level of the multidisciplinary team that is responsible 

for the composition of digital and printed educational 

materials;  

• level of technical team that is responsible for the 

selection and preparation of media content to be made 

available to students;  

• and finally, the level of students that is responsible for 

organizing schedules and the follow-up of the courses 

and the  subjects in the VLE. 

In distance education, all this articulation starts up much before 

the course execution and continues to occur systemically. 

 

3. INSTRUCTIONAL DESIGN MATRIX 

In the current context of provision of distance learning courses, 

the determinants of the teaching and learning process must be 

clearly defined.This stems from a previous activity, ie, 

construction of a planning process. As in presence-based, distance 

education requires the construction of reference documents and 

guidelines that make clear its full development. 

By the fact that is a new, growing education modality in Brazil, 

many didactic-pedagogic models are in preparation.Each 

educational institution that offers distance courses has autonomy 

in its creative process of preparing documents, and that process 

allows the possibility of creating its visual identity. 

From this context, emerges the Instructional Design Matrix 

(IDMatrix). The planning and development of the IDMatrix 

follow the precepts of the Pedagogical Engineering (PE), which is 

a term created by Paquette [11] to explain the processes of the 

learning systems engineering. 

Paquette [11] defines EP as a method to support the analysis, 

design, implementation and diffusion of learning systems that 

incorporates conceptions, processes and principles from the 

educational design, software engineering and cognitive sciences. 

In that author's point of view, the Pedagogical Engineering is 

divided in the following phases: analysis of learning needs; 

identification and structuring of knowledge and skills; design of 

activities and learning spaces; choice of media, or resources to 

reuse; choice of a diffusion model of activities and resources; 

integration into a platform in order to begin the education event. 

[12]. 

Corroborating Paquette's statements, Filatro [8] points out that it 

is possible, by using a matrix, define objectives, contents, activity 

tools, and also describe the evaluation process, determine the 

duration of each activity, and define how these activities will be 

better distributed over the Virtual Learning Environments (VLE). 

So, based on that previous work [8], we have made some 

adjustments to the proposed models in order to attend the IFCe's 

specificities. Note that the IDMatrix goes beyond the Filatro 

proposals because it considers the dynamics of the pedagogical 

process and the offer of courses. Figure 1 shows the empty form 

of the Filatro matrix. 

Figure 1. Components of the Filatro Matrix. Source: [8] 

 

In our proposed model, the details of all the elements inherent in 

planning a course are specified. This follows the IFCE 

pedagogical model. The IFCE Educational Design Matrix, and so 

the IDMatrix is bigger document composed by the following 

items: 

1. General data: This item presents data related to the 

main menu, the objectives (general and specific), the 

target audience and academic information. The latter 

includes the time involved in completing the technical 

course load, approximate dates of the beginning and the 

end of the course and the teaching staff. 

2. Interactive Instructors: In this item, we have the 

names, location, emails, and phone numbers of the 

distance instructors that follow the students in VLE and 

the presence-based tutors that will eventually give 

support to students in special, specific locations.  

3. Curriculum Activities: It describes all the detailed 

activities of a distance class, as well as the duration of 

each activity, type of assessment, and each activity 

weight (in percentage). 
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4. Presence-based Meetings: This item describes the 

activities that will occur at the training center, with their 

schedule defined by the course coordinator. 

5. Calendar: It establishes the timetable for 

implementation of the course. 

6. References: It presents the bibliographical information 

related to course that will aid students in developing 

their activities. 

 

In the topics listed above one can see that they search to address 

all the guiding principles in setting a course in a LVE.  However, 

the main concern of the teachers in fulfilling it should be related 

to didactic-pedagogical organization of activities in order to 

promote a meaningful learning process. 

The Matrix is built every semester after the allocation of the 

instructors to their respective courses by the coordinator. So, the 

list of allocated instructors is passed to the educational design 

team, which in its turn starts the guiding process to the 

preparation of the course plans. Each Educational Designer (ED) 

is responsible for contacting the course instructor that will be 

guided in the process of creating the IDMatrix.The building steps 

of the IDMatrix are shown in Figure 2. 

 

 

Figure 2. Building the IDMatrix 
 

In Figure 2, we observe the flowchart of matrix building process 

that contains the steps and professionals responsible for their 

execution. The workflow depends on the submission of a list of 

courses to be offered by the coordination with their respective list 

of instructors. 

At a first moment, the educational designer (ED) contacts the 

instructor sending some materials including books, articles, 

programs, course schedules, and the IDMatrix forms. 

Secondly, the instructor performs all necessary corrections and 

adjustments to the course documents, fill the matrix, and return it 

to the educational designer. 

So, the flow can follow two paths. In the first one, after of the 

educational designer analysis, the Matrix is resent to the instructor 

for adjustments and then it is returned to educational designer to 

validate the adjustments that were made.  

In the second one, the analyzed matrix with some adjustments is 

forwarded to the reviewer who will return it to educational 

designer. This last professional examines again the matrix, which 

can be returned to the instructor or sent directly to the web 

designer. This depends on the reviewer report. 

If the first of two situations occur, the instructor corrects it again 

and resends it to the ED, which performs a final analysis and 

adjusts all pending matters. After this, the matrix is forwarded to 

the web designer for posting on the Virtual Learning 

Environment. 

If the last situation occurs after the final adjustments, the matrix is 

sent directly to the web designer to post it on the VLE. 

 

4. THE SOFTWARE SUPPORT 
The construction of the software system followed the traditional 

model of software engineering, which comprehends design and 

implementation of the system itself, tests, users training, and 

finally it was put in production.The challenge of the requirements 

analysis was to accommodate all needs and contrast the views on 

a fully heterogeneous group. 

Different technologies were used in the implementation of the 

software system. We can cite Java script, HTML (Hyper Text 

Markup Language) with Postgresql as the management database 

system among others.  Although observing that the use of these 

tools is not the central point, it is important to understand that the 

development of a software system to be used in a context of 

distance education also has a technological bias. 

As we can see in Figure 2, the information structure of the matrix 

documents permeates several stages of the collaborative work of 

the instructor, ED, reviewer, and web designer. The role of these 

and other system users are show in table 1. 

Table 1.Role of The System Users 

User Role 

Administrator - Manage the system  

- Manage users  

- Set permissions  

- Create and manage all matrices 

Educational 

Designer (ED) 

- Monitor and manage the documents 

of his/her responsibility 

Reviewer - Review the documents of his/her 

responsibility 

Web Designer - Create and post content on the web 

Instructor - Change the contents of his/her 

course  

- Review the contents of his/her 
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interest  

- Download/Upload documents 

produced by him/her 

Course 

Coordinator 

- Visualize contents of his/her interest 

Tutor Coordinator - Visualize the contents of the course 

under his/her responsibility 

Tutor (teacher) - Visualize contents from his/her 

curse and other from his/her interest 
 

 

All users must have a login and password to access the system. The 

system sends confirmation mail and usage information to 

authorized users. Figure 3 shows the login screen. 

 

 

The instructor, the educational designer (ED) and the reviewer are 

the actors directly responsible for editing a matrix. In this edition, 

the ED is responsible for the management and completion of the 

document. Matrices of all subjects are created by the system 

administrator, which links it with the professionals responsible for 

their production. 

The navigation menus of a specific matrix in the system have 

beenbuilt using the one in text documents as basis. In addition, it 

was added a "finish" step for the software version of the 

IDMatrix. This step is under the responsibility of the ED. In 

Figure 4 we can view the menus that make up the IDMatrix 

within the software system. The menus are shown according to 

the role of each user. 

 

 
Figure 4. Navigation Menus of the Matrix 

 

In Figure 5, we can see the edition of a "Ementa”, which is the 

description of a course. This case refers to Basic Mathematics 2. 

After inserting text, the author clicks on "Save" to keep his 

version recorded. As users perform changes and save jobs, new 

                                                                    
1 MADE is IDMatrix in Portuguese. 

versions are generated. The menus "Calendar", "Wall of Course," 

and "References" use the same edition format as the edition of the 

"General" menu.  

 

Figure 5. “Ementa” Field 

The "Classes" menu and "Presence-based meetings” menus have 

another form of insertion and deletion of information. The amount 

of classes entered the "Classes" field changes according to the 

duration of the course, where the proportion is set to 10h for one 

lesson. In Figure 6 below, you can see the list of classes 

configured for the course example, and the user can add more 

classes by clicking the "+ Aula" button. 

 

 

The amount of presence-based meetings also varies in accordance 

to the hours of the course, the current legislation, and the proposal 

described in the political project of course. In this case, the IFCE 

establishes a minimum 20% of regular classes [15]. 

In Figure 7, the user can verify if the percentages assigned in each 

lesson activities sums to 100%. 

 

The educational designer is the actor responsible for the 

finalization and submission of the matrix to the web designer.   

This step occurs through the menu "Concluiretapa" (Figure 8) and 

is only available when the tutor and author of the course validate 

its stages within the production flow chart of the matrix. 

The software system is in the testing phase. After this phase, it 

will be available for use by professionals working in IFCE that 

contribute to the management of the planning processes of the 

courses offered in distance learning courses. 

 
Figure 3. Login Screen1 

 
Figure 6. Menu “Aulas” e “Encontros presencias” 

Figure 7. Menu “Percentual de Atividades a distância” 
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Figure 8. Menu “Concluir etapa” 

5. FINAL REMARKS 
Understanding the complexity that is inherent to the processes of 

information management, planning, and activity development for 

the modality of distance education, the adoption of this tool 

allows users to quickly and easily locates the desired information 

helping to resolve potential communication barriers and loss of 

data. 

Another important point is the possibility of having access to a 

large database of documents that were created by the 

professionals of the institution in previous semesters. Tutors have 

access to the content easily, which can be a great aiding tool for 

the preparation of quality classroom lessons. 

In addition, the management system of the matrix meets the needs 

of professionals working in distance education at IFCE, and after 

the necessary approvals, this solution may be shared with the 

totality of the institution courses. Off course, these tools can also 

be shared with other institutions that also make use of distance 

learning based on the Decree 4059/2004 of December 10, 2004. 

As future work, we intend to perform the integration of this 

system with the Virtual Learning Environment enabling the 

exchange of information between both the VLE and the IDMatrix. 
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ABSTRACT 
Understanding that technologies, when integrated to the 

pedagogical practice and perceived as supporting teaching tools, 

favor the reasoning, allowing teachers and students, in a dialogical 

process, to feel challenged and motivated to explore, to represent, 

to reflect and to refine ideas, it was established a partnership 

between the Educational Technology and the Foreign Languages 

teachers from a federal school in Belém, Pará, in order to 

construct a Foreign Languages Electronic Newspaper, as the 

result of a research project developed in this school. The 

engagement of the first year high school students in the project is 

the scenery which allows this study to investigate in which aspects 

the construction of the electronic newspaper offered the students 

the opportunity to get familiar with the cultural aspects of the 

foreign languages which are not studied in the regular curriculum, 

as well as to describe the motivational aspects and perspectives 

about the teaching and learning a foreign language, besides 

demonstrating in which way the Technologies of Information and 

Communication (TIC) can improve the quality of the teaching and 

the collaborative construction of knowledge processes.   

 
RESUMO 
Entendendo que as tecnologias, quando integradas ao fazer 

pedagógico e percebidas como ferramentas de apoio ao ensino, 

favorecem o pensar com e o pensar sobre, permitindo que 

professores e alunos, em um processo dialógico, sintam-se 

desafiados e motivados a explorar, representar, refletir e depurar 

ideias, estabeleceu-se uma parceria, entre os professores de 

Informática Educativa e de Línguas Estrangeiras (LE) de uma 

escola federal de Belém do Pará para a construção de um Jornal 

Eletrônico de Línguas Estrangeiras, produto de um projeto de 

pesquisa aplicado na escola. O engajamento dos alunos do 1º ano 

do Ensino Médio da escola no projeto de elaboração do JORNAL 

ELETRÔNICO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS é o cenário que 

permite a este estudo investigar de que forma a construção do 

jornal eletrônico foi capaz de oportunizar aos alunos a vivência de 

aspectos culturais das línguas estrangeiras que não são possíveis 

de ser desenvolvidos no currículo escolar, bem como descrever os 

aspectos motivacionais e perspectivas sobre o ensino e a 

aprendizagem de LE, além de demonstrar como as Tecnologias de  

 

 

 

Informação e Comunicação (TIC) podem contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino e do processo de construção 

colaborativa do conhecimento. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 Computer Uses in Education: Collaborative learning; 

Computer-assisted instruction (CAI) 

General Terms 

Experimentation, Human Factors, Languages, Theory. 

Keywords 

Foreign languages. Information and Communication. Technology. 

Motivation. Collaborative learning. 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente, vivenciamos uma transição de paradigmas 

conceituais e educacionais que afetam diretamente a organização 

e estrutura da sociedade no que tange os aspectos: econômico, 

social, cultural e tecnológico. Não é de admirar que a educação 

seja afetada por essas transformações, caminhando para uma era 

da sociedade informatizada. As novas tecnologias estão cada vez 

mais inseridas em nossas vidas e adquirindo relevância no cenário 

educacional, isto porque sua utilização como instrumento de 

aprendizagem e de construção do conhecimento colaborativo 

passou a ser reconhecida e discutida no âmbito científico [2].   

Lima [11] aponta a necessidade de serem criados ambientes 

especialmente destinados à aprendizagem nas escolas, onde os 

alunos construam os seus conhecimentos de forma cooperativa e 

interativa, sem perder de vista os estilos individuais de 

aprendizagem. Isto porque, conforme Perrenoud [16], a inserção 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no âmbito 

educacional transformam não só o modo como se comunicar, mas 

também, a forma de trabalhar, de decidir e de pensar. Neste 

enfoque, percebe-se a urgência da realização de projetos nas 

escolas para que novos modelos de ensinar e aprender mediados 

pelas TIC possibilitem aos professores e alunos interatuarem com 

essas tecnologias e, principalmente, aprenderem por meio destas. 
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Como forma de suprir as demandas sociais por uma educação que 

privilegie a preparação de cidadãos aptos a utilizar os recursos 

tecnológicos no seu cotidiano e, de que estes sejam utilizados por 

professores das diversas áreas do conhecimento para possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades necessárias à construção 

colaborativa do conhecimento, estabeleceu-se uma parceria, com 

os professores das Línguas Estrangeiras (LE)- inglês, espanhol, 

francês e alemão- de uma escola federal de Belém do Pará, para a 

construção de um Jornal Eletrônico de Línguas Estrangeiras, 

produto de um projeto de pesquisa aplicado na escola. 

Esta parceria foi necessária frente as mudanças que a concepção 

do ensino de línguas estrangeiras também vem passando nos 

últimos anos. De fato, sabe-se que a aprendizagem de uma língua 

é um processo complexo, dinâmico e cultural e, refere-se ao 

sujeito em relação com uma comunidade. Em consonância com 

esse pensamento, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

para as Línguas Estrangeiras Modernas afirmam que: “Ao 

conhecer outra (s) cultura (s), outra (s) forma (s) de encarar a 

realidade, os alunos passam a refletir, também, muito mais sobre 

sua própria cultura e ampliam a sua capacidade de analisar o seu 

entorno social com maior profundidade, tendo melhores 

condições de estabelecer vínculos, semelhanças e contrastes entre 

a sua forma de ser, agir, pensar e sentir e a de outros povos, 

enriquecendo a sua formação [4].” 

Hoje, a aprendizagem de línguas se volta, sobretudo, para as 

situações funcionais de interação entre indivíduos em ambiente 

coletivo, incluindo aqueles de comunicação on-line.  

Neste contexto, o projeto de produção do jornal eletrônico, 

objetivou melhorar a qualidade do ensino de LE tendo como 

suporte as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 

processo de construção colaborativa do conhecimento. 

ALMEIDA [1] indica que muitas experiências revelam que o 

trabalho com projetos dessa natureza potencializam a articulação 

entre as áreas de conhecimento de forma integrada com as 

diferentes tecnologias, evidenciando uma atividade que rompe 

com as barreiras disciplinares, torna permeável as suas fronteiras e 

caminha em direção a uma postura interdisciplinar para 

compreender e transformar a realidade em prol da melhoria da 

qualidade de vida pessoal, grupal e global. 

 Para a consecução deste objetivo, buscou-se criar um ambiente de 

aprendizagem favorável ao desenvolvimento de uma postura 

crítica do aluno frente aos temas investigados, instigando a 

curiosidade, a observação e a autonomia, e incentivando a busca 

de informações e a ampliação da teia de conhecimentos. 

Procurou-se também proporcionar aos alunos do 1º ano do Ensino 

Médio da escola a oportunidade de vivenciar conteúdos relativos 

às LE que não são possíveis serem trabalhados em sala de aula em 

razão das limitações observadas no desenho curricular das 

disciplinas, que não oportunizam, por exemplo, o aprofundamento 

dos aspectos culturais das línguas.  

Assim, o objetivo deste relato de experiência é demonstrar de que 

forma a construção do jornal eletrônico foi capaz de oportunizar 

aos alunos a vivência de aspectos culturais das línguas 

estrangeiras que não são possíveis de ser desenvolvidos no 

currículo escolar, bem como descrever os aspectos motivacionais 

e perspectivas sobre o ensino e a aprendizagem de LE, além de 

demonstrar como as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) podem contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e 

do processo de construção colaborativa do conhecimento. 

2. AS TIC NO SUPORTE AO 

APRENDIZADO COLABORATIVO DAS LE 

No passado, diversas instituições educacionais informatizaram 

seus espaços e acrescentaram aos seus currículos disciplinas para 

que os alunos passassem a dominar a informática e seus códigos. 

Por vezes, a inexistência de integração desta ação à prática 

pedagógica resultou na falta de reflexão e de discussões mais 

aprofundadas sobre as possibilidades de contribuição dos recursos 

computacionais ao processo de aprendizado [2]. 

Posteriormente, os recursos tecnológicos passaram a ser 

considerados como ferramentas de apoio às atividades executadas 

por alunos e professores e auxiliares do processo de aprendizagem 

e construção do conhecimento, conforme observado por Valente 

[18] quando diz que o computador não é mais o instrumento que 

ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno 

desenvolve algo e, portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de 

estar executando uma tarefa por intermédio do computador. 

Entendemos que as tecnologias, quando integradas ao fazer 

pedagógico e percebidas como ferramentas de apoio ao ensino, 

favorecem o pensar com e o pensar sobre, permitindo que 

professores e alunos, em um processo dialógico, sintam-se 

desafiados e motivados a explorar, representar, refletir e depurar 

ideias. Segundo os PCN, “o aluno deve reconhecer a Informática 

como ferramenta para novas estratégias de aprendizagem nas 

diversas áreas do conhecimento” [3]. Para Silva [17], “a 

Informática deve ser usada para ampliar as opções didáticas do 

educador, com o objetivo de criar ambientes de ensino-

aprendizagem que favoreçam a postura crítica, a curiosidade, a 

observação e, principalmente, a autonomia do aluno”.  

Almeida [1], ao se apoiar na perspectiva da atuação docente de 

Paulo Freire [8], afirma que o professor deve “despertar a 

curiosidade, a dúvida, a pergunta, a investigação e a criação, 

desafiando os alunos a sentirem o prazer de aprender”. Desta 

forma, o professor que reflete sobre a sua prática e entende as 

potencialidades dos recursos tecnológicos, passa a atuar em 

parceria com os alunos e outros professores na busca de 

informações e na construção cooperativa de conhecimentos. 

Especificamente no ensino das línguas, a tecnologia digital e seus 

recursos ajudam a romper a narrativa contínua e sequencial das 

imagens e textos escritos, imprimindo uma dinâmica diferenciada 

no que tange a temporalidade e linearidade, conforme aponta 

Moran [13]: “O estilo digital engendra não apenas o uso de novos 

equipamentos para a produção e apreensão de conhecimento, mas 

também novos comportamentos de aprendizagem, novas 

racionalidades, novos estímulos perceptivos.” 

 Segundo o autor, o reconhecimento da era digital como uma nova 

forma de construir o conhecimento não implica abandonar 

conceitos pedagógicos e didáticos do ensino da linguagem oral e 

escrita, muito menos apontar indiscriminadamente o uso das 

tecnologias como recurso único, mas assumi-las como ferramenta 

importante na construção de processos metodológicos 

significativos de aprendizagem. Ao propor uma metodologia 

inovadora, assume que a tecnologia digital possibilita o acesso ao 

mundo globalizado e à rede de informação, e que os alunos 

passam a ser descobridores e produtores do conhecimento.  

E a prática do ensino de línguas estrangeiras aponta para a 

necessidade desta integração, visto as mudanças em sua 

concepção teórica e metodológica dos últimos anos. De fato, sabe-
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se que a aprendizagem de uma língua envolve muito mais do que 

o simples conhecimento linguístico e a utilização de uma 

metodologia de ensino. Ela transcende a dimensão enfocada na 

forma ou no acúmulo de vocabulário [4]. 

Depois da chamada “revolução comunicativa”, a aprendizagem 

voltou-se para o “aprender fazendo” no âmbito da prática da 

oralidade nas chamadas “situações comunicativas”. Os PCN 

apontam que por meio de tais situações há (1) aumento do 

conhecimento da língua materna por meio de comparações com o 

idioma estrangeiro, (2) capacitação para o uso da LE através da 

construção consciente de significados e (3) promoção da aceitação 

das diferenças nos modos de expressão e de comportamento, 

conhecendo valores e desenvolvendo a percepção da própria 

cultura e de outras [4]. 

Acreditamos, assim como as novas diretrizes curriculares 

sugerem, na necessidade de promover na Educação Básica 

situações comunicativas capazes de colaborar com a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem de línguas. Com esse objetivo em 

foco, buscamos implementar ações desse teor, por entendermos 

que os recursos tecnológicos são ferramentas motivadoras para o 

engajamento dos sujeitos nas atividades de LE. 

Pautado nos princípios psicológicos e educacionais da informática 

na escola e da necessidade de integração com as áreas de 

conhecimento, buscou-se, por meio do projeto Jornal Eletrônico, 

inserir as tecnologias como auxiliares da aprendizagem, da 

mediação pedagógica e da interatividade entre professor e aluno 

das LE visto as potencialidades e possibilidades pedagógicas que 

as ferramentas tecnológicas apresentam para a construção do 

conhecimento. 

3. ASPECTOS MOTIVACIONAIS DA 
APRENDIZAGEM DE LE 
Dornyei [7] entende motivação como um estado de alerta 

cumulativo e dinamicamente mutante em alguém que inicia, 

direciona, coordena, amplia, conclui e avalia os processos 

cognitivos e motores por meio dos quais os desejos e vontades 

iniciais são selecionados, priorizados, operacionalizados e 

executados (com ou sem sucesso). 

Para o autor, a motivação assume diferentes facetas na medida em 

que as ações se desenvolvem. Ele propõe um modelo integrador 

de diversas teorias antecessoras, que articula-se em torno do eixo 

temporal da motivação e é capaz de dar conta das fases pré-

acional, onde são mobilizadas as forças motivacionais que 

desencadeiam o processo de aprendizagem, acional, onde o papel 

do professor é o de manter e proteger a motivação e pós-acional 

da aprendizagem, onde o aluno atribui seu sucesso ou insucesso a 

causas por ele identificadas no processo de aprendizagem.  

Estas fases são didaticamente divididas para fins de compreensão 

do modelo. Mas como o seu próprio nome diz, a motivação é um 

processo dinâmico, no qual essas fases podem se interseccionar de 

diferentes maneiras. A experiência desenvolvida ao longo do 

projeto abrigou os diferentes tipos de motivação envolvidos nas 

três fases do processo. 

4. PRODUÇÃO COLABORATIVA DO 
MISCELÍNGUAS 
Nesta seção descrevemos a implementação e desenvolvimento do 

projeto Jornal Eletrônico de LE, desenvolvido em uma escola 

federal, unidade acadêmica especial com estrutura administrativa 

própria, que desenvolve Educação Básica e se configura como 

campo de estágio voltado para a experimentação pedagógica. No 

que diz respeito à metodologia, propôs-se realizar um estudo que 

se enquadre em um paradigma qualitativo interpretativista, a fim 

de alcançar um nível detalhado de compreensão dos aspectos 

motivacionais dos participantes da pesquisa no que tange as LE e 

da utilização da TIC. Para a construção do projeto, foram 

realizadas as etapas descritas nas subseções abaixo, caracterizando 

o percurso metodológico adotado: 

4.1 Apresentação do projeto 
O projeto “Jornal Eletrônico de Línguas Estrangeiras” é de autoria 

da equipe de Línguas Estrangeiras (inglês, alemão, francês e 

espanhol) da escola, com parceria da equipe de Informática 

Educativa. Em um primeiro momento, o projeto foi apresentado 

para as cinco turmas do 1º ano do Ensino Médio e demais 

professores das línguas estrangeiras no auditório da escola. Nessa 

primeira reunião foram apresentados os objetivos do projeto, a 

metodologia a ser adotada e as principais ferramentas tecnológicas 

que seriam utilizadas, a saber: Google Docs/Drive, Scribus e 

Calaméo. Dos presentes, dezenove alunos - 07 de inglês, 03 de 

francês, 03 de espanhol e 06 de alemão - manifestaram interesse 

em integrar o projeto e foram convidados a participar de 

encontros semanais para a estruturação do jornal e para a 

delegação de funções e responsabilidades. 

4.2 Formação dos grupos de trabalho 
Após o primeiro contato, foram formados quatro grupos de 

trabalho pelos agora intitulados alunos-jornalistas, professores 

participantes -inglês (01), francês (01), alemão (01), espanhol (01 

acadêmica do Curso de Letras da UFPA) e professores de 

Informática Educativa (03), que passaram a encontrar-se 

semanalmente. Os professores integrantes do projeto, cuja função 

junto aos alunos consistia, entre outras atribuições, em orientar a 

pesquisa não presencial (comunicação assíncrona), também 

reuniam-se para organização e  redirecionamento de estratégias de 

ensino, bem como apresentação e discussão de aspectos teóricos 

pertinentes à investigação. 

A partir dessa formação, foram definidas, colaborativamente, as 

seções do jornal. Estabeleceu-se que o jornal deveria ter seções 

dedicadas à Cultura - música, cinema e demais artes, Esportes, 

Tecnologia, Turismo, Gastronomia e Curiosidades. Outras seções 

foram propostas, como Moda, Entrevistas e textos de ficção 

sequenciados, com a participação dos futuros leitores, mas não 

puderam ser contempladas na primeira edição.  

Nessa fase houve desistências, e dos dezenove alunos que 

aderiram ao projeto inicialmente, dez abandonaram as atividades 

sob a alegação de que estavam encontrando dificuldades de 

cumprir com as exigências das demais disciplinas da escola e que, 

portanto não dispunham de tempo suficiente. Permaneceram no 

projeto 03 alunos de inglês, 01 de francês, 05 de alemão e 

nenhum de espanhol, lacuna preenchida por uma acadêmica do 

curso de espanhol da UFPA, que contribuiu com uma matéria. 

4.3 Estruturação do jornal 
Após a definição dos grupos de trabalho e das seções do Jornal, 

iniciou-se a elaboração dos textos. Foram criados documentos no 

Google Docs/Drive, para que alunos e professores pudessem 

iniciar o processo de escrita e revisão dos artigos. No entanto, por 

dificuldades de acesso à internet dos alunos, a troca de 

informações, em sua maioria, foi realizada via e-mail e 
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posteriormente compartilhada no ambiente on line para que todos 

tivessem a oportunidade de visualizar e até mesmo, cooperar em 

todas as seções do jornal. 

Esta proposta pedagógica foi pensada a partir da definição de 

aprendizagem colaborativa citada por Hartmann et al [9] 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”. Assim, nessa 

proposta de construção do jornal eletrônico baseada na 

colaboração, o foco passa a ser a aprendizagem gerada pelo grupo, 

suas descobertas, frustrações, dificuldades e avanços.  

Este pensamento é corroborado por Pallof e Pratt [14]  quando 

afirmam que “os alunos que trabalham em conjunto, isto é, 

colaborativamente, produzem um conhecimento mais profundo e, 

ao mesmo tempo, deixam de ser independentes para se tornarem 

interdependentes”. A base da aprendizagem colaborativa está 

justamente nesta interdependência entre os indivíduos, na 

interação e compartilhamento entre os alunos, com o objetivo de 

ampliar as competências do apreender e elaborar conhecimentos.  

As matérias foram construídas com o suporte das ferramentas de 

navegação e busca na internet (googleChrome, ferramenta de 

busca e mozillafirefox), editor de texto (writer), programa de 

pintura (kolourpaint) e editor de imagens (GIMP). Os alunos 

tiveram a possibilidade de conhecer melhor o sistema Linux 

Educacional utilizado na escola, (visto a filosofia de utilização de 

softwares e aplicativos livres), de pesquisar imagens para 

incremento das matérias, de assistir a vídeos e de localizar sites 

que pudessem ser indicados como sugestão aos futuros leitores. O 

acompanhamento, além das orientações presenciais dos 

professores das línguas específicas e dos de informática educativa, 

foi realizado também à distância por meio das ferramentas 

síncronas de comunicação e-mail e chats. 

Segundo Moran [13], a internet é uma ferramenta fantástica para 

abrir caminhos novos, para abrir a escola para o mundo, para 

trazer inúmeras formas de contatos com o mundo. Mas essas 

possibilidades só acontecem se, na prática, as pessoas estão 

atentas, preparadas, motivadas para querer saber, aprofundar, 

avançar na pesquisa, na compreensão do mundo.   

Este foi um momento de profundo conhecimento e descobertas, 

visto as possibilidades encontradas na pesquisa, como por 

exemplo, o site de um museu localizado na França que pode ser 

visualizado virtualmente em um plano de 360º. Outras 

possibilidades de pesquisa consistiram na escuta de vídeos das 

línguas estrangeiras e reconhecimento dos aspectos linguísticos.  

 Assim que os alunos apresentaram as matérias pesquisadas, 

passamos à análise crítica dos textos considerando a proposta do 

jornal e o público leitor. Ressalvando-se poucas exceções, cada 

aluno produziu mais de um texto. Ao final, as matérias foram 

assim intituladas: “Pioneiros da Tecnologia”, “As cores da 

bandeira francesa”, “Hoje vamos falar de cinema...”, 

“Curiosidades da língua alemã”, “A Guacamole”, “Schwarzwald, 

a ensolarada e maravilhosa Floresta Negra”, “França dos 

Queijos”, “Intercâmbio”, “Linguagem Popular Alemã”, “O 

ratatouille”, “O sistema educacional norte-americano”, “Já 

ouviram falar em árvore da Páscoa? É, ela existe, é a Osterbaum”, 

“História da língua alemã”; “Rugby”. 

Uma vez concluída a fase de pesquisa e escrita das matérias, 

passou-se a discutir o formato, o título e a logomarca da 

publicação. Como o jornal é composto por quatro LE, chegou-se a 

MISCELÍNGUAS, nome votado e eleito pelos alunos, entre 

outros sugeridos. Ao mesmo tempo, os professores de IE 

iniciaram a oficina de Scribus (editoração e diagramação 

eletrônica),visando capacitar os participantes do projeto na 

diagramação das matérias do Jornal.  Passamos, então, à etapa de 

editoração gráfica do jornal a partir do layout idealizado. 

4.4 Oficina de Scribus 
Nessa oficina os alunos tiveram a oportunidade de construir 

conhecimentos específicos dos padrões para elaboração de um 

jornal eletrônico. Para tanto, foi realizada uma aula expositiva 

tomando como base os elementos de um jornal impresso, visto a 

falta de consenso entre as referências teóricas quanto à 

padronização de um texto jornalístico digital. Entre os tópicos 

abordados, aprofundou-se o conhecimento acerca da interface, da 

organização dos elementos gráficos (logotipo, imagens, uso de 

cor), da tipografia e disposição das seções do jornal. Essa 

abordagem permitiu aos alunos a obtenção de noções de 

diagramação de materiais impressos, possibilitando a elaboração 

do layout básico do jornal e de suas seções específicas. 

A partir da construção do layout, iniciou-se a oficina de Scribus, 

para que os alunos pudessem aplicar em meio digital os 

conhecimentos de diagramação e as ideias rascunhadas. Os alunos 

iniciaram a construção do jornal na ferramenta buscando a 

interatividade, hipertextualidade e multimidialidade 

(características principais do gênero trabalhado nesse projeto).  

4.5 Investigação dos aspectos motivacionais 
do ensino de LE e do suporte das TIC 

Com o intuito de investigar os aspectos motivacionais que 

impulsionam a participação no projeto, solicitamos aos alunos que 

respondessem a um questionário aberto, que serviu de material 

empírico da pesquisa. Oito alunos responderam à enquete usando 

pseudônimos, cinco do sexo feminino e três do sexo masculino. 

Sete alunos têm 14 anos e dois 15. Quanto ao tempo em que 

estuda na escola, há alunos que pertencem à instituição desde o 

início do percurso escolar e outros cujo ingresso é mais recente: 

dois alunos estão há 11 anos; um aluno há 10 anos; dois alunos há 

7 anos; dois alunos há 5 anos e um aluno há 3 anos. 

As seguintes questões relativas aos aspectos motivacionais foram 

propostas: 1.Motivo pelo qual optou pela LE que estuda na 

escola; 2.Opinião sobre a LE que estuda na escola; 3.O que o 

motivou inicialmente a participar do projeto Jornal Eletrônico de 

Línguas Estrangeiras?; 4.Você tem tempo suficiente para se 

dedicar às atividades do jornal? 5.Quando você sentiu dificuldade, 

procurou orientação? Como se sentiu?; 6.Você acredita que este 

projeto pode lhe ajudar a ser um melhor aluno de LE?; 7.Você 

gostaria de ter mais tempo para se dedicar ao projeto?; 8.Você 

pretende continuar no projeto no segundo semestre? 9.O que mais 

o desmotiva a permanecer no projeto?; 10.Você tem apoio de 

familiares, amigos e/ou professor para fazer parte do projeto?  

Quanto ao motivo pelo qual optou pela LE que estuda na escola, 

metade está cursando a língua de sua preferência - seja por 

atribuir importância à língua escolhida, por interesse, afinidade, 

conhecimento prévio e consequente facilidade na aprendizagem, 

ou, pelo fato de já possuir bom conhecimento de um idioma e 

desejar aprender outro. Analisando-se as respostas dadas para a 

mesma questão pela outra metade dos alunos, depreende-se que 

eles não tiveram participação na escolha da língua estudada, pelos 
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seguintes motivos: a matrícula foi realizada por pai ou 

responsável que optou pela LE que o aluno cursou no ensino 

fundamental; no momento da matrícula houve, segundo o aluno, 

“alguns problemas”, que não especificou; em anos anteriores o 

aluno havia tido contato com a língua ora estudada em outra 

instituição, e este fato determinou a opção de seu responsável; e 

ainda imposição da família. 

A despeito de exatamente 50% dos entrevistados terem declarado 

não ter tido participação na escolha do idioma, o que poderia 

sugerir alunos desmotivados, apenas 01 aluno declarou 

expressamente não ter interesse na língua estudada (questão 

número 2: opinião sobre a LE estudada na escola), o que significa 

dizer que a quase totalidade dos alunos está satisfeita e adaptada à 

disciplina. Outros dois alunos relativizaram a importância 

atribuída à língua estudada: um afirma reconhecer sua 

importância, mas considera monótono o processo de 

aprendizagem, e outro ainda diz que é “legal e interessante”, mas 

“desnecessário e irrelevante” para a carreira que pretende seguir, 

sem, contudo, esclarecer de que carreira se trata. Excetuando-se a 

manifestação destes dois alunos - um que declara não ter interesse 

e o outro que considera o estudo de LE “monótono” ou 

“desnecessário e irrelevante”, os demais alunos emitiram as 

seguintes opiniões, in verbis:  

- AISHA (francês): “Eu gosto dela [da língua] e eu sinto alegria em 

estudar, é uma língua que tem uma cultura muito grande e extensa;” 

- SJ (alemão): “Uma língua diferente que nunca tinha tido contato 

(sic), porém agora é de grande interesse meu aprender cada vez mais 

sobre a cultura e língua alemã.” 

Analisando alguns trechos acima, onde os alunos relatam como se 

sentem em relação à LE que estudam, é possível constatar o nível 

de motivação: nessas falas percebe-se a importância dos motivos 

geradores da ação atuando na fase pré-acional que, por sua vez, 

mantiveram e protegeram a motivação durante a fase acional. 

Diante dos depoimentos dos alunos, podemos identificar outros 

tipos de motivação sugeridas por estudiosos como Lile [10]: a 

motivação intrínseca e a extrínseca. Na primeira, o aluno estuda 

porque quer estudar, sentindo satisfação no processo de 

aprendizagem; na segunda, a motivação é decorrente de fatores 

externos, como um desafio a ser superado, um prêmio, uma 

apresentação, uma aprovação etc. Identificamos a motivação 

intrínseca no excerto a seguir: 

- Aisha (francês): “Inicialmente eu entrei porque eu gosto muito de 

escrever, tanto que eu tenho um blog e por que eu queria reconhecimento, 

queria que os outros vissem do que sou capaz;” 

Aisha (francês) declara que o desejo de reconhecimento de sua 

capacidade criativa foi sua motivação inicial. Ao mesmo tempo, 

manifesta como motivação intrínseca outra razão - o gosto pela 

escrita, e como motivação extrínseca, o reconhecimento de sua 

competência por parte da comunidade.  

SJ declara que sua motivação inicial em participar do projeto 

consistiu em “aprender mais sobre alguns sistemas operacionais”, 

um fator motivante para a consequente aprendizagem 

significativa. Na verdade, ela queria agregar conhecimentos 

tecnológicos para a execução de tarefas, o que possibilitaria, 

posteriormente, transformar o saber individual em coletivo. Por 

sua vez, a motivação extrínseca também ocorreu, como pode ser 

observado nos seguintes trechos: 

        - Maytê (alemão): “Eu gostei da campanha para o jornal e de 

pesquisar matérias.” 

- Aisha (francês): “O desenvolvimento de atividades através do 

computador me deixou mais interessada porque eu sempre quis conhecer 

mais do mundo da informática. Esses conhecimentos podem contribuir 

para eu entrar no mercado de trabalho.” 

Nos fragmentos acima, vemos que a iniciativa em participar do 

projeto não partiu “de dentro”, mas foi determinada por fatores 

externos, isto é, a participação de cada um estava ligada à 

possibilidade de uma recompensa – superação e aprimoramento 

pessoal, oportunidade de entrar no mercado de trabalho, de 

utilizar uma tecnologia – e não ao simples prazer de estudar e 

conhecer sobre a língua e a cultura estrangeiras.  

No que diz respeito à indagação de como o aluno se sentiu ao 

procurar orientação no caso de ter encontrado dificuldades na 

execução de sua tarefa de construir o artigo, é Aisha e Naty que 

resumem o sentimento do grupo:  

-AISHA (francês): “Eu me senti feliz, pois eu vi que tinha alguém 

com quem podia contar.” 

-NATY (inglês): “Senti dificuldades poucas vezes, mas sempre os 

professores me orientavam.” 

 “Satisfeito”, “acolhido”, “bem assistido” foram também respostas 

frequentes. Um aluno apenas, de pseudônimo PK, disse não ter 

procurado orientação, e outros dois, Sheriff e Sophie, 

mencionaram o sentimento de insegurança.  

- SOPHIE (inglês): “Eu me senti insegura, mas sei que estamos aqui 

para aprender.” 

As respostas dadas às demais questões da enquete permitiram 

algumas outras conclusões: como fatores que influenciam 

positivamente a motivação dos alunos, podemos apontar o apoio 

recebido da família, professores e amigos, assim como a 

possibilidade de levar a produção do grupo para além dos muros 

da escola, bem como de agregar conhecimentos sobre a cultura 

dos países e dos povos falantes das línguas estudadas.  

Tal constatação pode ser confirmada quando se verifica que todos 

os alunos, com exceção de Naty, pelos motivos já expostos 

anteriormente, pretendem permanecer no projeto, e que alguns 

deles gostariam de dispor de mais tempo ainda: 

NATY (Inglês): “O projeto é uma coisa muito diferente de qualquer 

coisa que eu já fiz na escola antes e gostaria muito de poder ter mais 

tempo para me dedicar. Adoro escrever e me identifiquei bastante com a 

proposta do projeto, adoro pesquisar, aprender mais. Foi uma ótima 

oportunidade que tive na escola.” 

Maytê e SJ, por exemplo, acreditam que com mais tempo 

dedicado ao projeto, as matérias poderiam ser mais bem 

trabalhadas e conter maiores informações.  

Como fatores desmotivantes, os alunos indicaram a saída de 

alguns colegas do projeto, a greve das universidades federais, a 

falta de tempo para escrever a matéria (motivo relatado pela 

mesma aluna que alegou não ter tempo suficiente para o projeto 

em virtude dos trabalhos e seminários da escola), o fato de morar 

longe, obrigando o aluno a ficar na escola para o turno da tarde, o 

que gera cansaço físico, o fato, ainda, de depender de um 

cybercafé para escrever suas matérias, o que implica gastos, e 

finalmente, o medo de errar, razão apontada por Sheriff, que já 

mencionara anteriormente sentir-se tenso e inseguro. Vejamos o 

que afirmam os alunos: 
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- PK (inglês): “(...) meu computador está quebrado e o único 

cybercafé perto da minha casa é muito caro.” 

- AISHA (francês): “o que mais me desmotiva é o cansaço, pois eu 

moro muito longe da escola e eu tenho que ficar direto.” 

De tudo que foi relatado pelos alunos, pode-se concluir que a 

participação no trabalho de construção do jornal contribuiu 

favoravelmente para fortalecer o sentimento de segurança e 

autonomia em relação à aprendizagem de LE, e que as ferramentas 

tecnológicas utilizadas ampliaram as possibilidades de pesquisa, 

de escrita e de conhecimento, além de permitir um trabalho 

colaborativo à distância. A despeito das dificuldades observadas, 

o projeto foi levado a bom termo, favorecendo o intercâmbio e a 

troca de informações e experiências entre alunos de diferentes 

línguas, num ambiente colaborativo e criativo. 

5. CONCLUSÃO 
A possibilidade de realizar um trabalho utilizando as TICs 

oportunizou uma ampliação das habilidades e competências dos 

alunos. A combinação do aprendizado nestas duas áreas, muito 

além de ser um fim em si, acrescenta instrumentos dos quais o 

aluno poderá dispor a partir de agora. 

Por meio do suporte das ferramentas de navegação e busca na 

internet, bem como da estruturação do jornal, trabalhamos a 

língua e seus códigos e expressões, o que ratificou nossa intenção 

praticar uma intervenção pedagógica útil e produtiva para a 

construção de situações comunicativas e colaborativas. 

Acreditamos que a proposta de construção do Jornal Eletrônico 

Miscelínguas preencheu algumas lacunas no ensino de LE, pois 

favoreceu a criação de situações e ambientes colaborativos. Além 

do mais, possibilitou que os recursos tecnológicos pudessem ser 

articulados e incluídos na construção de tarefas cotidianas e do 

conhecimento, através da pesquisa para a elaboração dos 

conteúdos das matérias que compõem o jornal. No que concerne 

ao estudo das línguas, pode-se afirmar que as ferramentas 

tecnológicas possibilitaram o desenvolvimento da produção 

escrita, pesquisa e comunicação entre os participantes do projeto, 

proporcionando a inclusão digital e descoberta de novas 

possibilidades metodológicas.  

Por fim, concluímos que os alunos, na tarefa de construção do 

jornal, apresentaram um tipo de impulso interno que os levou a 

executar as ações necessárias para o alcance do objetivo. Em 

outras palavras, podemos afirmar, amparados na análise dos dados 

coletados pela pesquisa, na observação do comportamento dos 

alunos durante as reuniões semanais, e ainda pelo empenho que 

demonstraram em buscar elementos para escrever as matérias, que 

os alunos estavam verdadeiramente motivados. A construção do 

Jornal Eletrônico foi uma forma eficaz de envolver o aluno com a 

aprendizagem das línguas estrangeiras, atuando como fonte viva 

de motivação tanto para os alunos como para os professores. 
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ABSTRACT 
New technologies have supporting teachers and facilitating 

students’ learning. An example is the learning object, which is 

defined as any content that aims to teach something. Learning 

objects are stored in repositories that also provide methods to 

retrieve and index them. The recommender algorithm was applied 

on the repository mentioned earlier and analysed afterwards. 

Thus, this paper aimed to analyze how recommender systems 

facilitate users to find objects in a repository of Federal Institute 

of Rio Grande do Sul. 

RESUMO 
Através da Computação, surgiram novas tecnologias que dão 

apoio ao ensino e facilitam a aprendizagem online, uma delas são 

os objetos de aprendizagem, que são definidos como sendo 

quaisquer materiais que tenham objetivo didático. Estes se 

encontram armazenados em repositórios, que além de armazená-

los, provem métodos de recuperação e indexação dos mesmos. 

Dentre estes métodos de recuperação, se enquadram os sistemas 

de recomendação. Neste contexto, o presente trabalho tem por 

finalidade apresentar um projeto de como os sistemas de 

recomendação facilitam que os usuários encontrem objetos em um 

repositório do Instituto Federal do Rio Grade do Sul.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
J.1 [Computer Applications]: Administrative Data Processing – 

education.  

Termos Gerais 
Algorithms, Measurement, Design, Experimentation, Verification. 

Palavras Chaves 
Sistemas de Recomendação, Objetos de Aprendizagem, 

Repositório de Objetos de Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
Sob o ponto de vista pedagógico, os objetos de aprendizagem 

consistem em recursos utilizados para fins didáticos [1, 2, 3, 4]. 

Ou seja, qualquer que seja o material, digital ou não, desde que 

aplicado no processo de ensino-aprendizagem, pode ser 

considerado um objeto de aprendizagem. Alguns exemplos são: 

textos, figuras, músicas e filmes. Entretanto, sob o ponto de vista 

computacional, tal recurso precisa conter um arquivo que 

descreva suas características. Essas características são 

denominadas metadados [5]. 

Tal arquivo torna-se fundamental para que se conheça o conteúdo 

inserido no objeto de aprendizagem, e permita responder a 

algumas perguntas: “Como posso utilizá-lo em minha aula? Para 

qual nível de ensino e disciplina? É necessário algum recurso 

tecnológico específico para a sua execução?”. Estas informações 

são descritas pelos metadados, de forma com que tanto o 

utilizador (professor) conheça previamente o conteúdo, sem que 

necessite explorá-lo completamente; quanto que sistemas 

computacionais (repositórios) possam indexar e recuperá-lo. 

Ainda, atualmente existem algumas entidades que normatizam o 

conjunto de informações que um arquivo de metadados para 

objetos de aprendizagem deve conter, como: [6, 7, 8]. 

Alguns exemplos de repositórios são: Multimedia Educacional 

Resource for Learning and Online Teaching [9], Banco 

Internacional de Objetos de Aprendizagem [10], entre outros. 

Esses repositórios oferecem opção de visualizar os objetos de 

aprendizagem por categorias (nível de ensino, tecnologia, etc.) ou 

realizar buscas diretas (por palavras-chave, título, descrição). 

Entretanto, é possível encontrar exemplos de pesquisas que visam 

desenvolver sistemas que também permitem a recomendação de 

conteúdo, de forma personalizada, como o Learning Object 

Recommender System (LorSys) [11], ELearning Object 

Recommendation System (E-LORS) [12] e o DICA [13], os quais 

utilizam técnicas baseadas em recomendação de conteúdo. 

Os sistemas de recomendação oferecem uma maneira inteligente e 

personalizada para encontrar informações fácil e rapidamente 

[14]. Esses sistemas, segundo Basu et al. [15], dão sugestões de 

artefatos para um usuário utilizando várias abordagens para que 

tais sugestões correspondam aos interesses do usuário, além de 

garantir que a informação seja disponibilizada de forma rápida e 

efetiva. 

O Instituto Federal do Rio Grade do Sul está construindo um 

Repositório de Objetos de Aprendizagem (ROA), utilizando o 

padrão de metadados OBAA. O ROA permite, aos discentes e 

docentes, encontrar OAs, através de uma busca simples, e filtrar 

os resultados por tipo de conteúdo e nível de ensino a ser 

aplicado. Porém, verificou-se que esse repositório não possui 

algoritmo e não aplica nenhuma técnica para recomendação de 

conteúdo. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é avaliar como a 

aplicação de um algoritmo de recomendação pode facilitar que os 

usuários encontrem OAs no referido repositório. 

Para o presente trabalho os metadados utilizados para a 

recomendação são: palavras chave; descrição; título; cobertura; 
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formato, educacional e tipo de recurso, sendo estes pertencentes a 

diferentes categorias do padrão OBAA. A partir destes metadados, 

quando um usuário seleciona um OA no repositório, são 

recomendados outros objetos similares, a partir de uma lista 

gerada pelo algoritmo que foi desenvolvido neste trabalho.  

2. METODOLOGIA 
Este trabalho utilizou a abordagem de pesquisa exploratória. A 

pesquisa exploratória foi escolhida, pois proporciona a primeira 

aproximação de um pesquisador com o tema da pesquisa e o ajuda 

a obter informações sobre o mesmo. Além disto, serve como uma 

ferramenta para auxílio na delimitação do tema e na definição de 

seus objetivos [16, 17]. Dentro da pesquisa exploratória, foi 

utilizado o conceito de estudo de caso, que consiste na seleção de 

um objeto de pesquisa, o qual pode ser um fato ou fenômeno 

estudado em seus vários aspectos [17]. 

Os participantes do estudo de caso fazem parte da comunidade 

escolar do Instituto Federal do Rio Grade do Sul. Os testes foram 

feitos em diferentes grupos, onde foram explicados conceitos 

relevantes sobre sistemas de recomendação, objetos de 

aprendizagem e repositórios, com o intuito de familiarizá-los com 

o objeto desta pesquisa. Após, os participantes acessaram um 

sistema que foi feito para execução dos testes, que será chamado 

aqui de Sistema de Tarefas, no qual, eles primeiramente 

preencheram um formulário contendo informações sobre o quão 

familiarizados os mesmos estão quanto ao uso do computador e 

da internet para execução de buscas e pesquisas.  

Preenchido o formulário, os participantes avaliaram a relevância 

das recomendações geradas pelo algoritmo de recomendação 

através do Sistema de Tarefas. O objeto era selecionado 

aleatoriamente, e então eram listados cinco outros objetos de 

aprendizagem recomendados. Assim, os participantes tiveram que 

ler a descrição do primeiro objeto de aprendizagem e compará-las 

com os da lista. Em seguida, para cada objeto de aprendizagem 

recomendado, responder se acreditavam que o mesmo tinha 

alguma relação ou relevância em relação ao primeiro. Para a 

seleção dos objetos de aprendizagem recomendados, que os 

participantes iriam avaliar, foram selecionados os dez itens que o 

algoritmo de recomendação classificara como sendo os mais 

relevantes, e de forma aleatória, o Sistema de Tarefas escolhia se 

seriam apresentados os itens em posições pares ou ímpares para os 

usuários, sendo assim ou seriam avaliados os itens nas posições 1, 

3, 5, 7, 9 ou nas posições 2, 4, 6, 8, 10; evitando que apenas os 

primeiros cinco itens da lista fossem avaliados. 

Em seguida, através do Sistema de Tarefas, foram delegadas duas 

tarefas aos participantes, através de um roteiro previamente 

elaborado, contendo atividades relacionadas ao uso de repositório 

para execução de buscas por objetos de aprendizagem. Para tal, 

foram selecionados três diferentes grupos de objetos de 

aprendizagem presentes no repositório, todos considerados como 

contendo alguma relação com os demais em seu grupo. Cada 

grupo era constituído de três objetos de aprendizagem. Uma das 

tarefas seria executada no repositório que continha 

recomendações e a outra no repositório que não continha 

recomendações, o sistema selecionava de forma aleatória qual 

repositório seria utilizado na primeira tarefa e qual seria utilizado 

na segunda. Além disso, também de forma aleatória, era 

selecionado um dos três grupos de objetos de aprendizagem que 

deveria ser encontrado no repositório escolhido pelo sistema, e de 

forma que os usuários não utilizassem mais o mesmo grupo para a 

próxima busca. Com isto objetivou-se diminuir a possibilidade de 

que todos os participantes obtivessem o mesmo grupo de objetos 

de aprendizagem para buscar no mesmo repositório (que contém 

ou não as recomendações). Além disto, acreditou-se que isto 

diminuiria a possibilidade de que os participantes executassem as 

duas tarefas da mesma forma, caso fosse realizada a mesma tarefa 

(busca pelos mesmos OAs) nos diferentes repositórios. Cada 

busca foi executada separadamente, e após os usuários 

respondiam preenchiam um formulário sobre a dificuldade de 

execução da tarefa, e para o repositório contendo recomendações, 

o quanto as recomendações ajudaram na execução da tarefa. 

Durante a execução das duas tarefas, foi feita observação 

sistemática, porém de forma não participativa, ou seja, sem 

participação na execução das tarefas. Durante a observação, foram 

realizadas algumas anotações manuscritas de dúvidas e 

dificuldades encontradas. A observação sistemática serve para que 

o pesquisador possa criar o conhecimento científico do aspecto da 

realidade que ele deseja conhecer (Pádua, 2004). A observação 

permitiu compreender melhor como os usuários se comportam 

durante o uso do sistema. 

A etapa final consistiu-se na análise dos resultados obtidos com a 

aplicação de técnicas de recomendação no sistema. 

3. RESULTADOS 
Nesta seção são apresentados os resultados dos testes feitos com 

os participantes. Para a execução dos testes, os participantes 

acessaram um sistema que foi construído com o intuito de facilitar 

a coleta dos dados necessários para o presente trabalho, tal 

sistema será chamado aqui de Sistema de Tarefas. As tarefas são 

divididas em 3 passos: (i) avaliação das recomendações geradas 

pelo sistema; (ii) tarefa de busca 1; (iii) e tarefa de busca 2. 

3.1. Avaliação das Recomendações Geradas 
pelo Sistema 

O primeiro passo durante os testes foi a avaliação da relevância 

das recomendações geradas pelo algoritmo de recomendação por 

parte dos participantes. Para tal, lhes eram mostrados os dados de 

um objeto de aprendizagem e uma lista com as descrições de 

cinco recomendações geradas pelo algoritmo. Os participantes 

tiveram que ler a descrição do primeiro e compará-las com os da 

lista, e após, para cada objeto de aprendizagem recomendado, 

responder se acreditavam que o mesmo tinha alguma relação ou 

relevância em relação ao primeiro, como mostrado na Figura 1. 

 
Figura 1.  Tela para avaliação das recomendações geradas pelo 

sistema 
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Os resultados das avaliações das recomendações geradas pelo 

algoritmo de recomendação são mostrados na Figura 2. No 

processo de avaliação os participantes leram informações sobre 

um objeto de aprendizagem específico e responderam se 

acreditavam que, para cada item da lista de recomendação gerada 

o item tinha alguma relação com o objeto citado anteriormente. 

Desta forma foi possível saber se o algoritmo gera recomendações 

condizentes quanto a análise do conteúdo dos objetos. 
 

 
Figura 2.  Avaliações dos participantes para as recomendações 

geradas 
 

No gráfico é possível ver a lista de recomendações geradas para os 

dez itens considerados como sendo os mais parecidos com o 

objeto de aprendizagem que os participantes acessaram. Os itens 

estão ordenados do mais parecido (Posição 1) para o menos 

parecido (Posição 10). 

Os participantes avaliaram ao todo 790 itens que foram 

recomendados pelo sistema, sendo que estes podem ser em alguns 

casos repetidos. Destes, 510 foram considerados como tendo 

alguma relação com objeto acessado e 280 como não tendo 

nenhuma relação. Isto significa que, aproximadamente 64,56% 

das recomendações seriam consideradas relevantes ou satisfatórias 

para os usuários do repositório e que 35,44% das recomendações 

não seria útil para os usuários do repositório. 

3.2. Tarefa de Busca 
Em seguida, foram delegadas duas tarefas de busca aos 

participantes, as quais continham três objetos de aprendizagem 

cada. Uma das tarefas seria executada no repositório que não 

continha recomendações (aqui chamado de Repositório 1) e a 

outra no repositório que continha recomendações (aqui chamado 

de Repositório 2). Ambos repositórios são apresentados na Figura 

3. 
 

 
Figura 3.  Telas do Repositório 1 e 2 

 

Em cada busca foi sorteado para os participantes um conjunto 

com três objetos de aprendizagem (aqui chamados de Objeto 1, 

Objeto 2 e Objeto 3), dentre os três diferentes conjuntos (aqui 

chamados de Tarefa 1, Tarefa 2 e Tarefa 3) escolhidos para a 

tarefa, assim, os participantes liam as descrições dos três OAs que 

deveriam ser encontrados em cada repositório. 

Através do sorteio, alguns participantes executaram a Tarefa 1 no 

Repositório 1, enquanto que outros a executaram no Repositório 

2, o mesmo vale para as demais tarefas. Além disso, cada busca 

foi executada separadamente, e após os participantes preencheram 

um formulário contendo informações quanto a dificuldade de 

execução da tarefa e, para o repositório contendo recomendações, 

o quanto as recomendações ajudaram na execução da tarefa. 

Vale ressaltar que, tais objetos de aprendizagem foram escolhidos 

pois acreditou-se que devido aos grupos de participantes 

escolhidos, todos estariam familiarizados com os assuntos 

abordados em cada OA, de forma a facilitar que os mesmos 

soubessem do que o objeto de aprendizagem se tratava, não 

interferindo nas buscas. 

Os resultados obtidos após a execução de cada tarefa são 

apresentados nas seções a seguir. 

3.2.1. Tarefa de Busca no Repositório sem as 

Recomendações 
Nesta tarefa, era apresentada aos participantes uma tela contento 

os seguintes dizeres: “Imagine que você está em busca de 

materiais de apoio para seus estudos. Desta forma você tem que 

encontrar alguns recursos educacionais para auxiliá-lo. Então, leia 

com atenção as três descrições de recursos educacionais abaixo, 

elas descrevem os materiais que você precisa encontrar. Após lê-

los, vá até o repositório indicado no link abaixo, encontre cada um 

deles e informe seu título ou link no campo abaixo deles”, e logo 

após era apresentado o link para acesso ao sistema. Assim, os 

participantes deveriam acessar o repositório, buscar os objetos 

que eram descritos no formulário e informar seu título ou link, 

como mostrado na Figura 4. 
 

 
Figura 4.  Formulário para informar os objetos de 

aprendizagem encontrados na busca 
 

Os resultados das buscas no Repositório 1, podem ser vistos no 

Gráfico 8. Nele, é possível observar que para os objetos propostos 

para a busca: 

• Na Tarefa 1: 40 (30,3%) foram encontrados com sucesso, 

enquanto que 92 (69,7%) não foram encontrados. 

• Na Tarefa 2: 20 (12,82%) foram encontrados com sucesso, 

enquanto que 136 (87,18%) não foram encontrados. 
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• Na Tarefa 3: 85 (64,40%) foram encontrados com sucesso, 

enquanto que 47 (35,6%) não foram encontrados. 

A avaliação dos participantes quanto a dificuldade de execução 

das tarefas no Repositório 1 é apresentada na Figura 5. 
 

 
Figura 5.  Resultados da primeira tarefa de busca no sistema 

sem as recomendações 
 

Quanto a dificuldade de execução da tarefa (Figura 6), é possível 

perceber, que segundo os participantes, a execução da tarefa é 

classificada pela maioria como estando entre moderadamente 

difícil e difícil. No gráfico as classificações estão separadas para 

cada uma das tarefas (conjuntos de OAs que deveriam ser 

buscados). 
 

 
Figura 6.  Avaliação da dificuldade de execução das tarefas 

para o repositório sem recomendações 
 

3.2.2. Tarefa de Busca no Repositório com as 

Recomendações 
Da mesma forma que na primeira tarefa de busca, os usuários 

tinham as seguintes instruções “Imagine agora que você precisa de 

outros recursos educacionais. Os mesmos estão descritos abaixo, 

leia-os com atenção e vá até o repositório indicado no link abaixo, 

tente encontrar cada um deles e informe seu título ou link no 

campo abaixo deles.”. E então os mesmos preenchiam o 

formulário com as informações dos objetos de aprendizagem 

encontrados. 

Para as buscas no Repositório 2, os resultados são apresentados 

na Figura 7, onde é possível observar que, para os objetos 

propostos para a busca: 

• Na Tarefa 1: 72 (39,34%) foram encontrados com sucesso, 

enquanto que 111 (60,66%) não foram encontrados. 

• Na Tarefa 2: 9 (7,14%) foram encontrados com sucesso, 

enquanto que 117 (92,86%) não foram encontrados. 

• Na Tarefa 3: 71 (56,35%) foram encontrados com sucesso, 

enquanto que 55 (43,65%) não foram encontrados. 

 
Figura 7.  Resultados da primeira tarefa de busca no sistema 

com as recomendações 
 

Quanto a dificuldade de execução da tarefa, o mesmo que ocorreu 

na tarefa 1 se sucede para o repositório contendo as 

recomendações (Figura 8), ou seja, segundo os participantes, a 

execução da tarefa é classificada pela maioria como estando entre 

moderadamente difícil e difícil. 
 

 
Figura 8.  Avaliação da dificuldade de execução das tarefas 

para o repositório com recomendações 
 

Além disso, para o caso deste repositório (Repositório 2), os 

participantes avaliaram o quão úteis as recomendações foram no 

processo de busca pelos objetos. Nesta avaliação, a maior parte 

dos participantes classificou as recomendações as recomendações 

como estando entre moderadamente úteis e extremamente úteis. 

3.2.3. Comparação entre as Tarefas de Busca 
Em sua, é possível perceber que, mesmo no repositório que possui 

as recomendações, o número de objetos de aprendizagem 

encontrados permanece baixo (Tabela 1). Na tabela são mostrados 

os números percentuais de objetos de aprendizagem encontrados e 

também dos não encontrados para cada uma das tarefas ou 

conjuntos de OAs. 

Tabela 1. Comparação entre resultados das tarefas nos 
repositórios. 

Tarefa 
Encontrados Não encontrados 

Repositório 
1 

Repositório 
2 

Repositório 
1 

Repositório 
2 

1 30,30% 39,34% 69,70% 60,66% 

2 12,82% 7,14% 87,18% 92,86% 

3 64,39% 56,35% 35,61% 43,65% 

4. CONCLUSÕES 
Este trabalho objetivou avaliar como a aplicação de um algoritmo 

de recomendação de conteúdos no ROA do Instituto Federal do 

Rio Grade do Sul facilitaria que os usuários encontrassem os 

objetos de aprendizagem. 
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O algoritmo desenvolvido gerou recomendações para todos os 

objetos de aprendizagem presentes no repositório. Os resultados 

obtidos em tais avaliações levaram concluir que as recomendações 

foram bem aceitas pelos usuários, concluindo-se que o algoritmo 

atingiu seu objetivo. 

Porém após a aplicação dos experimentos, percebeu-se que os 

usuários chegavam mais rapidamente as informações, desde que 

estes conhecessem o assunto de que o OA se tratava. Afinal, sem 

as recomendações, os mesmos navegavam através dos menus, ou 

utilizavam a busca e tinham que acessar cada OA, até encontrar o 

desejado. Já no repositório com  recomendações, o mesmo estaria 

na lista recomendados, diminuía o número de OAs que os 

usuários deveria acessar para verificar se este se tratava do que 

eles deveriam encontrar, ou seja, a busca era facilitada de certa 

forma. 

Como futuros trabalhos, podem ser agregadas outras técnicas de 

recomendação, como a colaborativa, onde os usuários avaliariam 

os objetos de aprendizagem dando notas, de forma que quando 

alguém acessasse o repositório, este poderia saber o quão úteis os 

OAs são. Além desta, também podem ser criadas listas de 

recomendações como: objetos mais acessados, últimos 

cadastrados, melhor avaliados, etc. O que facilita ainda mais que 

os usuários encontrassem OAs relevantes. 
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ABSTRACT 
This work emphasizes the development of a simulator for training 

in electrical engineering. Our goal is to create a non-immersive 

virtual reality environment to support learning in Energy 

Distribution and related disciplines of technical courses in 

Electrotechnical and for training in electrical engineering. This 

three-dimensional virtual reality environment comprises a 

scenario, avatars and electrical components for equipment 

operation in teaching and training of these disciplines. Therefore, 

one of the most important step in this simulator development is 

the three-dimensional graphical modeling. From this stage on, the 

equipment and modeled structures can already assist teachers and 

instructors to improve the student learning, since they can 

manipulate and study in detail each modeled object. 

RESUMO 
Esse trabalho enfatiza o desenvolvimento de um simulador para 

treinamento em engenharia elétrica. Um dos objetivos do 

desenvolvimento é criar um ambiente em realidade virtual não-

imersiva para dar suporte à aprendizagem da disciplina de 

distribuição de energia e disciplinas afins dos cursos técnicos em 

Eletrotécnica ofertado na modalidade a distância e para 

capacitação em Engenharia Elétrica. Esse ambiente tridimensional 

em realidade virtual é composto por um cenário, avatares e 

estruturas compostas por equipamentos explorados nas disciplinas 

e no treinamento. Assim, umas das etapas importantes do 

desenvolvimento do simulador é a modelagem gráfica 

tridimensional. A partir da etapa de modelagem, os equipamentos 

e estruturas modeladas auxiliam os professores ou instrutores 

como ferramenta para melhorar a aprendizagem dos alunos, já que 

eles podem manipular e estudar com detalhes cada objeto 

modelado. 

Categories and Subject Descriptors 

H.5.1 [HCI]: Multimedia Information Systems – Artificial, 

augmented, and virtual realities.  

H.5.2 [HCI]: User Interfaces – Training, help, and 

documentation. 

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

– Computer-assisted instruction (CAI). 

General Terms 

Reliability, Experimentation, Security. 

Keywords 

Virtual Reality, Three-dimensional Modeling, Training, Electrical 

Engineering. 

1. INTRODUÇÃO 
O avanço das tecnologias alinhado com o avanço na área de 

comunicação de dados oportunizou o crescimento da oferta de 

cursos na modalidade a distância e de novas formas de ensinar. 

Um exemplo desse fato é a oferta de cursos técnicos através de 

incentivos do Governo Federal por meio da rede e-TEC Brasil.  

Essa rede tem como objetivo principal desenvolver a educação 

profissional e tecnológica na modalidade de educação a distância, 

instituída pelo Decreto no 7.589 de 26 de outubro de 2011. O 

Instituto Federal do Ceará de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará (IFCE) faz parte dessa rede, ofertando vários cursos, dentre 

eles, o curso técnico em Eletrotécnica. 

Pela demanda de cursos ofertados a distância e com intuito de 

encontrarmos novas formas de ensinar para incentivar tanto os 

alunos da graduação em Engenharia em continuar nos cursos 

quanto os alunos técnicos a ingressarem na Engenharia, os 

pesquisadores do IFCE, em parceria com a Universidade Federal 

do Ceará (UFC), aprovaram um projeto através da Chamada 

CNPq/Vale S. A, no 05/2012-Forma-Engenharia. Esse projeto 

tem como objetivo desenvolver um simulador para operação e 

manutenção de chaves de manobra de redes de distribuição de 

energia, utilizando técnicas de realidade virtual para auxiliar 

professores ou instrutores na disciplina de Distribuição de Energia 

e outras disciplinas afins, bem como para ser utilizado em 

treinamento de profissionais. O foco desse artigo está na 

modelagem e nas animações de objetos utilizados no simulador.  

Para tanto, organizamos o artigo da seguinte forma: a Seção 1 

aborda a categorização dos componentes de uma atividade 

presente no simulador, enquanto a Seção 2 discorre sobre o 

processo de construção dos componentes citados na Seção 1. A 
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última seção apresenta as conclusões e possibilidades de trabalhos 

futuros. 

2. CATEGORIZAÇÃO DOS COMPONEN-
TES DE UMA ATIVIDADE PROPOSTA NO 
SIMULADOR  
O processo de desenvolvimento de ambientes virtuais compreende 

as seguintes etapas segundo estabelecem Kirner & Salvador [1]: 

a) engenharia de requisitos, em que se define o usuário, o 

ambiente e as definições funcionais comuns ao ambientes virtuais 

bem como as definições dos requisitos específicos da aplicação; 

b) projeto, em que se definem dispositivos e equipamentos, 

projeto de objetos, comportamentos e interações; c) 

implementação, em que se tem a obtenção/criação/conversão de 

imagens, criação de objetos 3D  e execução do ambiente virtual e 

d) avaliação, em que se observa o desempenho do sistema, 

usabilidade, segurança e avaliação da tarefa. 

Assumimos que o simulador 3D proposto é um ambiente virtual e 

delimitamos esse artigo na etapa de implementação sugerida em 

[1] através do desenvolvimento de uma atividade proposta no 

presente simulador. Assim, sua implementação/criação requer o 

emprego de diferentes componentes, que são cenas, objetos 

tridimensionais, animações, menus e sons. 

Em [2], os autores afirmam que desenvolver ferramentas através 

das novas tecnologias não é uma tarefa simples. Ademais, outros 

autores [13] e [14] por exemplo,  defendem que esses softwares 

devem contribuir para a formação do indivíduo. Alinhada a esse 

pensamento da formação, uma das atividades proposta no 

simulador é colocar/retirar de operação os bancos de capacitores 

das redes de distribuição de energia. Esta atividade envolve uma 

conversa prévia ao “pé do poste” entre os avatares instrutor e 

eletricista com objetivo de repassar os procedimentos necessários 

para fazer a manutenção requerida. A Figura 1 mostra a 

categorização dos componentes gráficos presentes nessa atividade. 

 

 
 
Figura 1.  Categorização dos componentes gráficos da primeira 

atividade. 
 

Observa-se na Figura 1 que a estrutura da atividade é composta 

por diversos componentes e alguns são descritos a seguir: 

a) Cenário: para deixar o simulador o mais próximo 

possível da realidade, foi escolhido um espaço que 

pudesse caracterizar um local conhecido da cidade onde 

está sendo desenvolvido o simulador. Então, foi 

escolhida a Praça Portugal na cidade de Fortaleza no 

estado do Ceará. Esta praça é um ícone para a cidade 

desde a época em que foi construída em 1947 [3]. A 

primeira atividade é realizada em uma das avenidas que 

dão acesso à praça. A Figura 2 ilustra a modelagem 3D 

da praça. 

 

 
Figura 2.  Praça Portugal modelada em 3D. 

 

 

b) Banco de capacitores: a estrutura apresentada na 

primeira atividade é o banco de capacitores, definido via 

documento disponibilizado pela concessionária de 

energia-Coelce e intitulado de Padrão de Estrutura PE-

034/2008 R-02: Estruturas Especiais [4]. A Figura 3 

ilustra alguns equipamentos modelados que formam 

essas estruturas e que serão descritos a seguir: 

• Capacitores de potência em derivação: são 

empregados nas redes de distribuição e podem 

permitir a redução das perdas de energia, correção 

dos níveis de tensões do sistema de distribuição de 

energia elétrica, entre outros benefícios. 

• Chaves fusíveis: utilizadas para proteção de 

equipamentos e ramais das redes de distribuição de 

energia, destinadas à proteção contra sobrecorrentes 

de circuitos primários (média e alta tensão), 

especificação técnica da CELPA em [5].  

• Para-raios (polimérico óxido de zinco): destinados a 

proteger os equipamentos de um circuito contra 

surto de tensão transitória provocado por descargas 

elétricas atmosféricas, e/ou eventos e anomalias [6]. 

• Isoladores de pino: a função básica das buchas ou 

isoladores nos equipamentos elétricos é 

proporcionar um isolamento elétrico entre o 

condutor energizado e a carcaça do equipamento 

[6].  
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(a)Capacitor 
de potência. 

(b)Chave 
fusível. 

(c)Para-raios 
polimérico de 
óxido de zinco. 

(d)Isolador 
de pino. 

 Figura 3. Modelagem de equipamentos que compõem a 
estrutura do banco de capacitores. 

 
c) Avatares:  um instrutor (ver Figura 4a) e um eletricista 

(ver Figura 4b). Na Figura 4c, os dois avatares estão 

inseridos em um cenário que simula a fase de 

planejamento preliminar necessária à execução de todas 

as atividades de operação em redes de distribuição de 

energia propostas no simulador. Neste instante, são 

discutidos os aspectos de segurança e técnicos 

necessários à execução das atividades. 

   

(a)Modelagem do 
avatar instrutor. 

(b)Modelagem 
do avatar aluno.  

(c)Avatares do 
instrutor e do aluno 
inseridos no cenário. 

Figura 4. Modelagem dos avatares. 
 

3. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS 
COMPONENTES DO SIMULADOR 
Os componentes foram construídos, tendo em vista a criação de 

um ambiente RV não-imersivo utilizado em e-learning. Segundo 

Horacheck [7], e-learning é a utilização de tecnologia digital para 

facilitar o aprendizado. Assim, as características de RV utilizadas 

na criação desse simulador e, consequentemente, na atividade 

proposta neste artigo com intuito de auxiliar a aprendizagem são: 

• Imersão: De acordo com [8], imersão é a sensação que o 

usuário tem de estar dentro do ambiente virtual. Nesse 

software, a imersão é realizada ao fazer com que o usuário 

realize as tarefas da atividade como se fosse um operador 

realizando manobras em uma rede de distribuição de médio 

porte. Porém, a classificação do simulador como um ambiente 

RV não-imersivo vem do fato de o sistema não utilizar 

nenhum tipo de dispositivo multissensorial, como capacetes e 

luvas. Apesar disso, ele apresenta características de imersão.  

• Interação: A interação está ligada à capacidade do computador 

detectar as entradas do usuário e modificar instantaneamente o 

mundo virtual em função das ações efetuadas sobre ele [9]. 

Assim, no nosso caso, a interação acontece todas as vezes que 

o usuário utiliza o mouse para selecionar as atividades, nas 

chaves de manobra, realizando a atividade, ou em algum 

botão para ler algum manual ou norma regulamentadora. A 

ferramenta também informa automaticamente ao usuário, por 

meio de texto, o tipo de equipamento escolhido por ele, a 

operação a ser efetuada no equipamento, e também informa a 

necessidade do usuário observar a sequência correta de 

operação das chaves.  

• Envolvimento: está relacionado ao grau de motivação de uma 

pessoa para realização de uma determinada atividade [10]. O 

envolvimento do usuário se dá através da interação dele com 

as atividades do simulador. Faz parte da motivação inserir o 

usuário ao selecionar a atividade proposta, em um plano de 

visão análogo ao de uma eletricista real, quando ele se prepara 

para efetuar uma manobra de operação nas chaves de um 

equipamento especial usado nas redes de distribuição de 

energia elétrica. 

• Ambiente de prática seguro: jogos e simulações em tempo real 

são bons meios de treinamento porque eles são inerentemente 

seguros, já que o jogador pode praticar uma habilidade dentro 

de um jogo, sem qualquer risco de dano corporal, repetindo-a 

diversas vezes em um ambiente virtual [7].  O usuário, quando 

seleciona a atividade proposta, pode experimentar a instalação 

e a retirada de operação de banco de capacitores na 

quantidade de vezes que forem necessárias para aprender os 

procedimentos, sem os riscos inerentes às atividades do 

mundo real. 

3.1. Construção do cenário 

Primeiramente a equipe pesquisou sobre locais caracterizados 

como cartões postais importantes para a cidade de Fortaleza. 

Depois, escolheu um desses locais para ser o cenário onde estaria 

localizada a rede de distribuição de energia do simulador. Como 

citado anteriormente, o local escolhido foi a Praça Portugal. 

Na fase seguinte, a modelagem 3D da praça se inicia com base em 

fotos existentes desse ponto turístico. A Figura 5 ilustra as fases 

do processo de modelagem 3D do cenário escolhido. 

 

Figura 5. Processo de criação do cenário. 

3.2. Construção das estruturas 
O processo de modelagem das estruturas realizou-se da seguinte 

maneira: a) primeiro o especialista indicou as estruturas que 

seriam utilizadas nas atividades propostas no simulador para 

serem modeladas. Em paralelo, as atividades propostas estavam 

sendo roteirizadas. Nessa fase, houve também pesquisa de 

imagens e normas técnicas dos equipamentos que formavam essas 

estruturas para escolher aquela que melhor se adequasse à 

proposta do simulador; b) a partir desse material construído no 

item (a), deu-se o início do processo de modelagem das peças que 

compõem as estruturas. O software utilizado para essa tarefa foi o 

Blender [11]. Trata-se de um software gratuito e opensource de 

modelagem e animação. 

Após a modelagem, os objetos foram avaliados por um 

especialista, para verificar a semelhança deles com os objetos 

reais, como mostrado na Figura 6. 
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Figura 6. Processo de criação das estruturas. 

3.3.Construção das animações 
As animações feitas correspondem ao processo de abertura e 

fechamento de chaves fusíveis e seccionadoras. A criação das 

animações iniciou-se com o especialista indicando quais eram os 

equipamentos utilizados para abrir e fechar as chaves (vara de 

manobra e loadbuster). O especialista também indica o ângulo de 

abertura das chaves. 

Definidos os equipamentos a serem utilizados na animação, 

utilizou-se novamente o software Blender [11] para a realização 

da tarefa. As animações no Blender são feitas salvando posições 

importantes e respectivos tempos dos objetos na timeline do 

software. Assim o próprio Blender movimenta o objeto, levando-o 

de uma posição a outra, no tempo correto.  

Depois de realizadas as animações, estas são salvas no formato 

blend (formato do próprio Blender) e mostradas ao especialista. O 

especialista verifica se as animações estão corretas e, se estiverem, 

são exportadas para Unity 3D [12] no formato fbx para que 

possam ser utilizadas na criação do simulador. Se as animações 

não estiverem corretas, estas deverão passar pelo processo de 

correção e, então, serão avaliadas novamente pelo especialista. A 

Figura 7 ilustra o processo de criação das animações. 

O Unity 3D [12] é o game engine utilizado na criação do 

simulador. Existem outros game engines no mercado, mas neste 

artigo o Unity 3D foi escolhido pois ele, apesar de a versão 

completa ser paga, também disponibiliza uma versão gratuita, que 

foi a versão utilizada na criação do software. 

 

Figura 7. Processo de criação das animações. 

4. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
Este artigo apresentou aspectos da criação dos modelos 3D e 

animações em RV utilizadas no simulador de operações em redes 

de distribuição de energia elétrica, abordando os equipamentos 

que compõem a estrutura da primeira atividade do simulador, os 

avatares e o cenário. 

Após concluída a primeira atividade, constatamos pela motivação 

da equipe, que o uso da realidade virtual aplicada em atividades 

de riscos seria um grande aliado no treinamento de operadores. 

Ademais, essa técnica poderia ser aplicada na padronização de 

normas de manutenção estabelecidas pelas concessionárias, por 

exemplo.   

Outro fator relevante no processo de desenvolvimento dessa 

ferramenta é a disponibilização de todos os equipamentos 

modelados em 3D para auxiliar professores, instrutores e alunos 

no processo formação utilizando as características básicas que a 

realidade virtual oferece que é visualização e manipulação dos 

equipamentos. A interação em tempo real utilizada na atividade 1 

e os feedbacks constantes no decorrer da atividade favorecem uma 

melhoria no quesito ensino-aprendizagem dos atores envolvidos 

no processo. 

Assim, profissionais e estudantes poderão utilizar o simulador 

antes de realizar as atividades práticas em campo ou laboratório, 

ajudando-os a sedimentar os procedimentos necessários para 

execução das atividades que são essenciais no processo de 

formação profissional. 

Durante o desenvolvimento do simulador, houve também a 

oportunidade da integração de equipes de pesquisadores e 

bolsistas do IFCE e da UFC abrindo possibilidades de seguirem 

com projetos, parcerias e integração de alunos com intuito de 

desenvolver mais ferramentas que auxiliem professores, monitores 

ou instrutores no processo de ensino-aprendizagem.  

Outro ponto positivo no processo de desenvolvimento foi a 

melhoria da autoestima dos alunos bolsistas das duas instituições 

envolvidos no projeto, incentivando alguns a continuarem e 

outros a ingressarem nos cursos de engenharia, cumprindo assim 

o intuito do projeto aprovado via edital. 

Como trabalho futuro, almejamos a conclusão das demais 

atividades do simulador, disponibilização e teste do simulador em 

uma turma do curso técnico em Eletrotécnica ofertado a distância 

via IFCE. Após testes, validação e ajustes necessários, o 

simulador deverá ser difundido via rede e-Tec Brasil. 
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ABSTRACT 

The society is increasingly immersed in the context of new 

technologies, by their rapid popularization and cheapening the 

purchase. Public policies still fail to provide health promotion in 

boundaries of the country. In this way, we present a systematic 

literature review about the use of mobile technologies, so that the 

knowledge on basic health go to the capillaries of society, and 

understand the real impact on improving the quality of life of this 

population. Complete articles that discuss the process of teaching 

and learning with mobile technologies for increased rates of 

population health and low education were analyzed. It was 

realized through research that the amount of work that apply 

health promotion through mobile technologies has been gradually 

increasing over the past. However no studies that presented any 

solution to health promotion through contemporary technologies 

to assist peripheral Brazilian population were found. The results 

can be applied as a basis to develop new solutions, since this 

study leads to the inference that there are still several challenges 

to be addressed, reason why mobile devices in promoting health 

education still offer many opportunities for research. 

RESUMO 

A sociedade está cada vez mais imersa no contexto das 

tecnologias contemporâneas, pela sua rápida popularização e 

barateamento da aquisição. Políticas públicas ainda não 

conseguem suprir a carência em promoção de saúde nas 

extremidades existenciais da nação. Nesta perspectiva, 

apresentamos uma revisão sistemática da literatura sobre a 

utilização de tecnologias móveis, para que o conhecimento em 

saúde básica vá até os capilares da sociedade, e compreender o 

real impacto na melhoria da qualidade de vida desta população. 

Foram analisados artigos completos que abordam o processo de 

ensino-aprendizagem com tecnologia móvel para um aumento dos 

índices de saúde e para população de baixa escolaridade. 

Percebeu-se através da pesquisa que a quantidade de trabalhos 

que aplicam promoção em saúde através de tecnologias móveis 

vem aumentando gradualmente nos últimos. Entretanto não foram 

encontrados trabalhos que apresentassem alguma solução para a 

promoção da saúde através dessas tecnologias para auxiliar a 

população periférica brasileira. Os resultados podem ser aplicados 

como base no desenvolvimento de novas soluções, visto que este 

estudo leva a inferir que ainda há vários desafios a serem 

abordados, motivo pela qual os dispositivos móveis na promoção 

da educação em saúde ainda oferecem diversas oportunidades de 

pesquisa. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 

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 

Termos Gerais 

Measurement, Documentation, Experimentation, Theory,  

Verification. 

Palavras Chaves 

Promoção de Saúde, Educação em Saúde, Dispositivos Móveis 

1. INTRODUÇÃO 
Ao decorrer dos tempos, inúmeras estratégias na forma de 

construir práticas  educacionais em saúde foram abordadas no 

Brasil. No início do período republicano, onde o país passou por 

grandes transformações sociais, foi também evidenciado pela 

adoção do modelo educacional em saúde orientado por uma 

concepção biologista, e por isto, o agente causador está associado 

à doença, e por conseguinte, de responsabilidade da sociedade 

preservar a saúde por meio de mudanças de comportamento(7). 

As ações em Educação Sanitária cuja meta era a 

prevenção das doenças, eram expostas com significativas 

evidências opressoras, não arquitetando medidas comunitárias 

com o objetivo de transportar saber para potencializar melhores 

condições de vida. Um grande símbolo deste momento histórico 

foi a Revolta da Vacina, em 1904, sendo uma resposta da 

população diante do controle e domesticação dos modos 

higiênicos com práticas autoritárias asseguradas por força de lei(8). 

Apenas a partir da década de 40, que novas metodologias 

educacionais foram introduzidas no contexto preventivo. As 

novas orientações buscavam conter as grandes endemias por 

intermédio da educação sanitária, consistindo em atividades 

desenvolvidas por profissionais de saúde, como também em ações 

no núcleo escolar, não restrita apenas às atividades dos serviços. 

Nesta perspectiva, nos serviços sanitários, são inseridas novas 

metodologias educacionais, recursos audiovisuais, trabalhando 

com grupos e com lideranças comunitárias, o que inovou de forma 

expressiva as praticas educacionais em saúde. 

 A participação popular foi sendo projetada com mais 

afinco na década de 60, na dimensão da Medicina Comunitária. 

Acreditava-se que era dever da população protagonizar soluções 

para seus próprios problemas. Nas duas décadas posteriores, 
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intelectuais e populares se reuniam para organizar movimentos 

sociais, em contra partida do regime autoritário militar, que 

também restringia as práticas educativas. O movimento da 

Educação Popular em Saúde foi fomentado pela insatisfação de 

boa parte dos profissionais de saúde com os serviços prestados 

pelo governo. Esta inquietação os fez aproximar das realidades 

periféricas da sociedade, urbana e rural, impulsionando assim, a 

enfrentar de forma mais holística os problemas de saúde 

detectados. Neste momento são resgatadas as metodologias 

educacionais de Paulo Freire(3). 

 Uma consequência destas atividades, foi a implantação 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Tamanha foi sua relevância 

que impulsionou o crescimento democrático das medidas públicas 

em saúde consolidando os direitos de cidadania e dos serviços 

sociais instituídos na Constituição de 1988(1). Nesta fatia de 

tempo, surgiu a Educação em Saúde, com a missão de 

reconfigurar saberes existentes, em detrimento da imposição de 

um conhecimento puramente científico. Com esta nova 

perspectiva, foi compreendido que as práticas educativas 

deveriam transformar os saberes existentes para intensificar a 

evolução da autonomia. Assim, fomentando o compromisso dos 

indivíduos no zelo com a saúde, e por conseguinte, 

potencializando a tomada de decisão para quais estratégias mais 

apropriadas para promover, manter e recuperar sua saúde(7). 

Diante deste cenário histórico-conceitual, compreende-se 

que a Promoção da Saúde é uma medida crucial para contribuir 

com a adoção de uma cultura de comportamento mais sadios 

considerando a realidade atual da sociedade. Por isto, estratégias 

educacionais em saúde são compreendidas como fundamentais 

para serem implantadas no ambiente escolar(9). 

Além ambiente escolar, os capilares da sociedade, nas 

suas mais diversas periferias geográficas, recebem tímidas 

medidas educacionais em saúde, refletindo em boa parte da 

população desprovida de conhecimento para prevenir 

enfermidades, a exemplo das Doenças Crônicas Não-

Transmissíveis (DCNT), responsável por 72% dos óbitos em 2007 

no Brasil(4). 

Diante do cenário tecnológico atual, os dispositivos 

móveis aparecem como uma alternativa estratégica rica para 

contribuir com a promoção da educação em saúde. No Brasil, 

53.9% da população utiliza dispositivos móveis, mais 

especificamente smartphone, como meio secundário de acesso à 

internet, sendo mais da metade dos usuários com faixa etária entre 

12 e 34 anos(2). Devido a popularização dos dispositivos móveis 

dentre as tecnologias contemporâneas a pesquisa restringiu o uso 

de tecnologias contemporâneas para apenas dispositivos móveis. 

Esta investigação tem o intuito de conhecer as pesquisas 

nacionais que foram desenvolvidas utilizando dispositivos móveis 

para a promoção de saúde, e conseguintemente, a educação em 

saúde da parcela mais afastada dos grandes centros. 

2. METODOLOGIA 
A questão levantada para guiar a investigação foi: Existem 

aplicativos para tecnologias móveis que visem a instrução da 

população quanto a práticas que levem a um aumento dos índices 

de saúde nas populações de baixa renda? 

Os critérios de inclusão adotados para análise dos artigos 

foram: Artigos completos que abordam o processo de ensino-

aprendizagem com tecnologia móvel para um aumento dos índices 

de saúde. Artigos completos que abordam o processo de ensino-

aprendizagem em saúde para população com baixa escolaridade. 

Acredita-se que o fator baixa escolaridade implica em indivíduos 

residentes em regiões periféricas, distantes de centros 

urbanizados.  

 São excluídos artigos da pesquisa que: abordam soluções 

com tecnologias móveis para alcançar objetivos diversos; não 

sejam claramente sobre o processo de ensino-aprendizagem em 

saúde; abordam sistema voltados para a área médica; não apontam 

para melhoria dos índices de saúde. 

Para atingir as metas traçadas nesta pesquisa e conhecer os 

principais estudos, bem como compreender os desafios 

remanescentes, a revisão sistemática deste trabalho foi embasado 

em artigos acadêmicos publicados nos últimos dez anos, em cinco 

bases mais conhecidas da comunidade científica nas áreas de 

Computação e Saúde, com o intuito de expandir ao máximo o 

mapeamento, envolvendo diversos domínios. As bases 

selecionadas foram: Periódicos da CAPES, Google Acadêmico, 

SCOPUS, SBIE, RENOTE, WIE, SCIELO. O termo de busca 

adotado para esta visvertigação foi: educacao AND ("m-learning" 

OR "educacao em saude") AND ( "movel" OR "dispositivo" OR 

"dispositivos moveis em saude" OR "dispositivos moveis em 

educacao e saude" OR "promoção da saude" OR “prevencao 

primaria” OR "atencao primaria a saude"). 

As questões levantadas para guiar a investigação foram: 

Qual o cenário atual das investigações científicas no Brasil sobre 

Educação em Saúde? Quais são os temas principais abordados? 

Quais são os tipos de artefatos propostos e gerados nas pesquisas 

publicadas? 

Os critérios de inclusão adotados para análise dos artigos 

foram: Artigos completos que abordam o processo de ensino-

aprendizagem com tecnologia móvel para educação em saúde na 

modalidade presencial e a distância. Artigos completos que 

abordam o processo de ensino-aprendizagem em saúde para 

população com baixa escolaridade. Acredita-se que o fator baixa 

escolaridade implica em indivíduos residentes em regiões 

periféricas, distantes de centros urbanizados.  

 São excluídos artigos da pesquisa que: abordam soluções 

com tecnologias móvel para alcançar objetivos diversos; não 

sejam claramente sobre o processo de ensino-aprendizagem em 

saúde; tratam de processos de ensino-aprendizagem em saúde no 

nível superior. 

Notou-se que após a realização da busca nas bases 

escolhidas, haviam artigos coletados em duplicidade. Foi então 

realizado a remoção deste ruído para garantia de maior isonomia 

na quantidade da pesquisa. 

Assim, foram analisados os títulos de todos os trabalhados 

encontrados, bem como seus resumos e palavra-chaves. Para que 

um artigo fosse selecionado para leitura completa deveria conter 

revisão, desenvolvimento ou reflexão sobre aplicações ou 

estratégias educacionais em promoção de saúde. Neste cenário, 

foram escolhidos 37 trabalhos para análise, dentro dos critérios de 

inclusão estabelecidos. 

Durante a execução da busca, foram encontrados muitos 

artigos enquadrados nos descritores definidos para a busca, 

entretanto, não havia relação com a pesquisa, como por exemplo, 

politicas públicas e estratégias em educação em saúde de uma 

forma em geral. Foi analisado até as dez primeiras páginas dos 

resultados encontrados nas bases, pois foi notado que os artigos 
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deixaram de ter vinculação com o tema da pesquisa após esta 

fronteira. 

3. RESULTADOS 

3.1. Análise dos Resultados 
Como pode ser verificada na Figura 1, a quantidade numérica dos 

trabalhos que aplicam promoção em saúde por meio de 

tecnologias contemporânea vem aumentando gradualmente nos 

últimos anos. Isto demostra que a temática está gerando interesse 

por parte dos pesquisadores. 

Figura 1 – Distribuição temporal dos artigos 

É importante lembrar que esse período foi marcado por 

alguns acontecimentos que podem ter potencializado para 

ascensão desse tema, tais como: a criação de redes sociais on-line, 

a proliferação da web 2.0, bem como a popularização de 

tecnologias móveis. 

Nos trabalhos analisados, as áreas predominantes foram a 

estratégias educacionais presenciais em promoção da saúde com 

foco no Agente Comunitário de Saúde (ACS), que é o pilar do 

SUS responsável pelo contato direto e constante com as famílias e 

com as entidades locais da sociedade civil organizada(6). 

Notou-se que mais de 40% dos trabalhos analisados foram 

principalmente desenvolvidos com uso de tecnologias 

contemporâneas para auxiliar no ensino em geral de saúde, como 

para alunos de graduação, treinamento de servidores. Pouco mais 

de 10% dos artigos investigados foram construções de jogos 

direcionado para adolescentes da rede pública de ensino ou 

capacitação de alunos de diversas áreas da saúde, como 

Enfermagem e Odontologia. 

3.2. Discussão 
A seguir serão descritos os resultados das questões de 

pesquisa definidas no início da revisão sistemática da literatura. 

Qual o cenário atual das investigações científicas no 
Brasil sobre Educação em Saúde?  

A literatura apresentou diversos artigos que tratam da 

utilização recursos tecnológicos para a promoção da saúde, 

auxiliando na capacitação e atualização por meio de educação em 

saúde para profissionais em geral de saúde e para grupos 

específicos da sociedade, como adolescentes e idosos. 

 

Quais são os temas principais abordados?  

Os temas de maior interesse nos trabalhos encontrados, 

são de educação no setor primário, levando conhecimento para a 

população por intermédio de palestras e simulações. Outro tema é 

com relação a realidade aumentada, que possui grande potencial 

para a área de saúde. 

Quais são os tipos de artefatos propostos e gerados nas 
pesquisas publicadas? 

Além de muitos projetos de extensão para sere executados 

em dinâmicas presenciais com as comunidades, foram 

encontrados algumas soluções em software direcionadas para o 

processo de ensino-aprendizagem de estudantes da área de saúde e 

de jovens com o intuito de prevenção. 

3.3. Ameaças à Validade 

Consideramos como ameaças à validade da pesquisa todos os 

fatores que podem influenciar de maneira negativa os resultados 

da revisão sistemática da literatura. Entre os fatores considerados 

como ameaça, podemos destacar o baixo número de artigos 

encontrados para o foco desta pesquisa por tratar-se de uma busca 

genérica tendo como objetivo identificar pesquisas correlatas da 

área de conhecimento. Outro fator que ameaça à validade é a falta 

da padronização dos termos utilizados na área de educação em 

saúde, sendo necessário utilizar termos específicos, como 

prevenção primária e atenção primária à saúde e também termos 

genéricos, como aprendizagem, educação e m-learning. 

4. CONCLUSÕES 

As áreas relacionadas à saúde têm sido beneficiadas nos 

últimos anos com os avanços tecnológicos que a computação vem 

proporcionando. Por assim, se crê na rica contribuição para o 

progresso da saúde. Contudo, lacunas ainda são encontradas, visto 

que a produção brasileira sobre o tema promoção em saúde por 

meios de tecnologias móveis ainda é tímida e dispersa, gerando 

insumos para explorar soluções desafiadoras, criando 

oportunidades para a pesquisa e desenvolvimento.  

Após a análise, constatou-se que a maioria das aplicações 

encontradas são classificadas na área de transferência de 

tecnologia para o setor produtivo de saúde. Também foi 

constatado que os trabalhos que apresentaram algum 

direcionamento para processo de ensino-aprendizagem, foram 

concebidos em formato de jogos tradicionais ou virtuais. Uma 

ótima oportunidade que surge neste cenário, e a aplicação da 

Realidade Aumentada no ramo do ensino uma vez que é possível 

visualizar objetos virtuais que representam a anatomia humana 

sobre o corpo do usuário(10). 

Entretanto, não foi detectado neste mapeamento, trabalhos que 

apresentassem alguma solução para a promoção da saúde por 

meio de dispositivos móveis para auxiliar a população periférica 

da nação. Por conseguinte, compreende que a participação de 

profissionais de saúde para o levantamento de requisitos e o 

envolvimento de pesquisadores para a evolução de soluções 

educativas com recursos móveis é muito escassa. Logo, esta 

investigação aponta claramente a necessidade de aprofundar e 

investir mais em estratégicas educacionais para a promoção de 

saúde para o público que está mais vulnerável de conhecimento 

em prevenção, e uma alternativa promissora a investigação do 

design de jogos educacionais para tecnologias móveis objetivando 

aproveitar ao máximo o potencial que as tecnologias móveis 

proporcionam. 
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ABSTRACT 
Live recording of podcasts can be a low cost strategy to 

implement a flipped classroom. In this paper, we describe the 

evaluation of a podcast experience from different points of view: 

student, professor, and their colleagues. This ongoing research 

aims to understand the value of podcasts, beyond the student 

performance increase. Our analysis points out that podcasts are 

also useful to increase lecture time, classroom reorganization and 

rehearsals, experience sharing, rhythm accommodation,and 

student engagement and retention.  

RESUMO 
A gravação ao vivo de podcasts pode ser uma estratégia de baixo 

custo para a implementação de uma sala de aula flipped. Neste 

texto, descrevemos a avaliação de uma experiência com uso de 

podcasts a partir de diferentes perspectivas: estudante, professor e 

seus colegas. Esta pesquisa em andamento, tem por objetivo 

compreender o valor de podcasts, além da expectativa de melhoria 

do desempenho dos estudantes. A análise indica que o uso de 

podcasts é útil para o aumentodo tempo de aulas expositivas, 

reorganização e ensaio de aula, compartilhamento de 

experiências, acomodação de diferentes ritmos e da participação e 

retenção de estudantes. 

Categories and Subject Descriptors 

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

– Computer-assisted instruction.  

General Terms 

Management, Measurement, Documentation, Performance, 

Design, Economics, Experimentation, Human Factors, Theory, 

Legal Aspects. 

Keywords 

Podcast, Flipped Classroom, Systemic Analysis. 

1. INTRODUÇÃO 
Em uma disciplina típica da graduação presencial, o professor 

utiliza o tempo em sala de aula para exposição de conteúdos e 

demonstrações e o estudante utiliza o tempo fora de sala de aula 

para solução de enunciados, estudo individual e solução de 

problemas. Na técnica de flipping, ou inversão [2], o uso do tempo 

é o oposto: o estudante entra em contato com conteúdos e 

demonstrações fora da sala de aula por meio de material 

organizado pelo professor e resolve problemas e enunciados com 

o professor e seus colegas quando em sala de aula. 

A implantação da inversão pode ser apoiada pelo uso materiais, 

como screencasting e podcasting. A produção desses materiais 

implica em maior custo e tempo investido por parte do professor. 

Uma estratégia para a geração de materiais é a gravação de aulas 

ao vivo, com a geração de registros de áudio ou vídeo. O material 

é gravado por um dispositivo de computação móvel, como um 

celular, e é, normalmente, reproduzido por um dispositivo móvel 

ou um computador pessoal. A principal vantagem da adoção dessa 

estratégia é econômica: (a) não é necessário alocar horas de 

trabalho adicional ao professor e (b) tanto o professor quanto o 

estudante podem dispor do equipamento e programas necessários 

para reprodução e gravação do material. 

Esta pesquisa em andamento tenta responder a pergunta inicial: 

"Quais os benefícios do podcast na sala de aula?". Existem 

diversos relatos do uso de podcasts e screencasts[1][3][4][5][6], 

porém sua aplicação em uma aula específica é muito diversificada 

e os resultados são incertos. A literatura apresenta preocupação 

com o impacto de técnicas de ensino no desempenho dos 

estudantes. Neste trabalho, procuramos encontrar novas 

perspectivas, com base nas necessidades e expectativas de outros 

participantes do processo. 

2. ANÁLISE POR PERSPECTIVAS 
A análise por perspectivas [7] é uma técnica da Teoria de 

Sistemas que busca identificar e desenvolver diferentes descrições 

de uma situação ou problema a partir da perspectiva de cada 

participante.Além do estudante presente em sala de aula, outros 

participantes estão envolvidos e são afetados pela técnica de 

podcasting. Os demais participantes estão dentro e fora da sala de 

aula e participam de forma consciente ou não. 

O primeiro grupo de participantes afetadossão os produtores de 

mídias, pois o podcasting gravado ao vivo evita a necessidade de 

uma equipe de gravação, de estúdio e de equipamentos de 

gravação específicos. Neste caso, o principal impacto é a redução 

do custo e da complexidade da tarefa de gravação. Existe 

inicialmente uma preocupação com a qualidade do material, pela 

ausência de roteiro, ensaio e edição típicos da gravação em 

estúdio. A gravação do professor em sala de aula requer somente a 

preparação normal da aula sem gravação, o que torna o material 

mais natural e espontâneo, com a participação dos estudantes, sem 

a presença de atores externos. 
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not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
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requires prior specific permission and/or a fee. 
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O segundo grupo de participantes afetado são os professores, tanto 

o professor gravado quanto seus colegas. Ao gravar sua aula, o 

professor tem uma oportunidade única de auto-avaliação. Essa 

autocrítica é fundamental no aprimoramento da sua atuação 

docente. A gravação também permite que outros professores, 

colegas de outras turmas da mesma disciplina e de outras 

disciplinas, possam ter acesso ao conteúdo desenvolvido na aula. 

Os colegas podem então aprimorar suas próprias atuações e adotar 

as contribuições do professor gravado em suas próprias aulas. 

Neste grupo, o principal impacto do uso de podcasting é a 

melhoria da qualidade do uso do tempo de sala de aula, tanto pela 

reflexão individual, quanto pelo compartilhamento e discussão 

com seus colegas professores. 

O terceiro grupo é formado pelos estudantes, alvos da maior parte 

dos estudos da literatura, porém em uma concepção mais ampla. 

O estudante é o aluno regularmente matriculado e o aprendente, o 

interessado no assunto, mas sem vínculo formal. O estudante 

presente em sala de aula durante a gravação tem a oportunidade 

de rever a aula. O estudante ausente daquela aula, pode recuperar 

o conteúdo e se manter em sincronia com o restante da turma. Ao 

escutar o material gravado, o estudante acaba por compartilhar a 

experiência com amigos e familiares. Estes passam também 

assumir o papel de aprendentes, embora sem pertencer ao grupo 

formalmente. Diversos estudantes relataram o interesse de 

familiares e amigos e sua curiosidade sobre o formato e conteúdo 

da aula. Mesmo outros professores e público externo podem ter 

contato com o material gravado. 

3. METODOLOGIA 
A adoção de podcastingrelatada ocorreu em duas turmas de 

disciplinas de cursos de Computação, durante dois semestres. As 

disciplinas contam com turmas do  último semestre da graduação 

presencial. Cada turma apresenta faixa etária homogênea e 

prevalência de estudantes do sexo masculino. Outras turmas 

também adotaram a gravação, mas não estão relatadas neste 

estudo. Nas demais turmas, foram utilizados também 

screencasting.  

A gravação do podcastingcobre todo o tempo da aula, com 

aproximadamente, 90 minutos cada. O equipamento utilizado é 

um smartphone, que permanece com o professor e capta a voz por 

um microfone que acompanha o fone de ouvido do aparelho. Não 

há necessidade de software ou hardware adicional. O aparelho 

deve permanecer em modo avião, para evitar interrupções por 

notificações e chamadas telefônicas. 

A gravação é distribuída aosestudantes via SoundCloud.com, que 

é um sistema com base em computação em nuvem que armazena 

áudio e o distribui via Web ou aplicativos para dispositivos 

móveis (Figura 1). O SoundCloud foi adotado para evitar a 

sobrecarga do servidor Moodle que armazena o restante do 

conteúdo da disciplina. A computação em nuvem permite utilizar 

capacidade de armazenamento e processamento de acordo com a 

demanda. 

O plano de ensino organiza ciclos de três aulas: a primeira é 

expositiva e gravada, a segunda é uma aula prática e a terceira um 

seminário para socialização dos resultados. A inversão (flipping) 

ocorre na segunda aula, quando os estudantes podem consultar o 

registro da primeira, se necessário, para completar suas tarefas. 

O estudo tem características de observação participante, no qual o 

pesquisador e o professor são a mesma pessoa. As técnicas 

utilizadas permanecem ao alcance da autonomia docente, sem a 

necessidade de autorização especial pararealização da pesquisa.  

Para avaliar a experiência, foi realizada a observação direta e a 

aplicação de um questionário de avaliação do uso de podcasting 

ao final do semestre. Responderam ao questionário 36 estudantes 

(N=42) e 29 estudantes em outras (N=38). Por serem estudantes 

do último semestre, há intersecção entre os alunos das duas 

turmas (aprox. 10 alunos). 

4. TRABALHOS RELACIONADOS 
Os principaistrabalhos que incentivaram a adoção de gravação da 

aula foram: (a) a descrição de estudos empíricos sobre inversão 

[2] e (b) os exemplos de gravações de aulas ao vivo 

(screencasting), na área de Computação, realizadas pelas 

universidades de Stanford e o MIT, nos EUA.Até antes desta 

experiência, o material em sala de aula era formado por textos. O 

autor conhecia a possibilidade de gravação, mas no contexto de 

estúdio. 

No ensino superior, duas experiências foram encontradas no 

ensino de Enfermagem com podcasts[1] e de Engenhariacom 

screencasts[5]. No ensino médio, uma experiência com podcast 

[4]. Nas duas experiências com podcasts, a gravação foi realizada 

em estúdio. 

Tabela 1. Trabalhos relacionados na literatura consultada. 

Fonte 
Aula, 

Conteúdo 
Abordagem 

Abate et al. [1] 
Ensino superior,  

aula prática 
Empírica 

Danielson et al.[3] - Conceitual 

De Araújo et al. [4] 
Ensino médio,  

aula prática 
Empírica 

Pinder-Grover et al. [5] 
Ensino superior,  

aula teórica 
Empírica 

 

Danielson et al. [3] analisam características do tipo de conteúdo e 

abordagem de ensino nos resultados do uso de gravações ao vivo 

de aulas expositivas. 

5. ANÁLISE 
A análise da adoção do podcasting de aulas ao vivo apresentou 

resultado positivo. Os seguintes episódios ressaltam benefícios 

potenciais para todos os participantes. 

Aumentodo tempo e espaço da aula expositiva. A gravação 

permite que estudantes ausentes possam ter acesso ao conteúdo, 

apesar da perda de interatividade. Pela organização da aula em 

ciclos, o estudante pode esclarecer dúvidas na aula seguinte, sem 

maiores prejuízos. Em uma ocasião, um palestrante convidado 

utilizou a gravação para adaptar sua palestra ao nível de 

conhecimento da turma. Diferente do screencasting e vídeos, o 

áudio encontra um maior número de oportunidades de reprodução. 

A maior parte dos estudantes informa que escuta o áudio enquanto 

realiza outras tarefas em casa e no trabalho e, também, em 

deslocamentos de ônibus ou trem. 

Organização e ensaio da aula. No segundo semestre de 

gravação, as gravações serviram ao professor para ensaio e 

preparação da aula equivalente. A aula expositiva de um 

determinado assunto ocorre a cada semestre e o próprio professor 

que foi gravado se surpreendeu ao rever exemplos e conteúdos 

que havia proposto no semestre anterior. Também houve a 

oportunidade de repensar ordem e ênfase de assuntos. A aula nem 

sempre sai como planejada. A gravação permite refletir sobre o 

planejado e o realizado. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

750

Compartilhamento de experiências.Em disciplina com mais de 

uma turma, o professor de outra turma, solicitou acesso à 

gravação realizada no dia anterior de sua aula, utilizou ideias e 

referências da aula gravada e após sua aula conversou com o 

professor gravado.A integração entre turmas e discussão do uso 

do tempo de sala de aula foi incentivada pela existência da 

gravação. No segundo semestre, houve o caso de um professor 

que assumiu a disciplina pela primeira vez, porém com a gravação 

de cada aula como referência. A gravação permitiu a continuidade 

entre dois professores diferentes, em semestres consecutivos. 

Acomodação de diferentes ritmos. Estudantes relatam que foi 

necessário escutar a aula mais de uma vez para entender a 

correlação entre conceitos apresentados. Um dos estudantes 

comentou que havia encontrado uma explicação em certo trecho 

da aula. O estudante estava presente durante a gravação, porém 

encontrou a resposta ao ouvir o áudio em casa. O estudante relata 

que no silêncio de casa conseguiu maior concentração do que em 

sala de aula. Os estudantes relatam que o cansaço após o trabalho, 

a socialização com colegas e outros eventos acabam por 

prejudicar a aula. 

Participação e retenção de estudantes.O estudante ausente na 

aula expositiva acabava por deixar de realizar as tarefas práticas 

da aula seguinte, por se sentir deslocado. Em uma ocasião, um 

estudante ausente que acabara de responder uma pergunta 

direcionada à turma indicou: “é que escutei a gravação no 

caminho da aula”. O estudante ausente acabara de receber a 

informação e os demais se esforçavam para lembrar da aula da 

semana anterior. Recolocado no contexto, o estudante ausente 

participa mais e evita a desmotivação e o cancelamento. 

6. DISCUSSÃO 
A gravação altera a privacidade e a dinâmica em sala de aula. 

Inicialmente, houve alguma insegurança sobre os potenciais 

desdobramentos positivos e negativos. Do ponto de vista do 

professor, na primeira gravação houve um estranhamento da 

própria voz, do ritmo de fala, do uso de linguagem coloquial e de 

vícios de linguagem: “Minha voz é assim? Eu falo dessa forma? 

Pareço sonolento e desmotivado”. Essa reflexão pode ser 

percebida na alteração do padrão de fala das aulas seguintes. Não 

apenas a gravação foi afetada, mas também o desempenho em sala 

de aula. 

Incentivar o presenteísmo e a ausência da sala de aula foram 

outros potenciais desdobramentos negativos inicialmente temidos. 

Com a gravação disponível, seria possível que os estudantes 

deixassem de participar da aula expositiva. De fato, a impressão 

do professor foi a oposta. Houve maior participação e presença 

em sala de aula, comparadas com os dois semestres anteriores.  

Diversos estudantes comentaram ao longo do semestre que 

gravam as aulas de forma discreta, mas que preferem a gravação 

do professor, por ser mais nítida. Foi uma surpresa descobrir que 

as aulas estavam sendo secretamente gravadas, sem aviso. Outros 

estudantes, passaram a gravar a aula de outros professores, para 

completar o registro das aulas do semestre.Com a popularização 

de dispositivos móveis, é provável que a gravação da aula ocorra 

mesmo sem o conhecimento ou aprovação do professor. 

O número de reproduções indica que os estudantes escutam a aula 

mais de uma vez. As gravações das aulas de revisão que ocorre 

uma semana antes de cada avaliação excedem cinco reproduções 

por estudante, praticamente uma reprodução por dia na semana 

entre a revisão e a prova P1. Notou-se que o estudante consulta 

raramente a gravação após a avaliação e direciona sua atenção às 

gravações mais recentes. 

É natural que o professor tenha maior afinidade com um grupo de 

alunos, normalmente, os que tem os mesmos interesses, ritmo e 

valores que o professor busca. Foi uma grata surpresa receber 

contato de alunos que normalmente não se manifestam em aula, 

por causa do estímulo da gravação. O aluno que acaba de escutar 

a gravação se sente confortável para retomar um conteúdo 

anterior, como se aquela conversa ainda estivesse aberta. 

Alguns estudantes são ouvintes regulares e desenvolvem o hábito 

de escutar e comentar as gravações sistematicamente. Em 

comentários, notou-se que também são os alunos que consultam a 

literatura indicada com maior frequência.  

 
Figura 1. Gravações disponíveis via celular (SoundCloud.com) 

 

No questionário de avaliação, a maioria dos estudantes demonstra 

adesão ao uso de podcasting gravados ao vivo e sugerem que a 

sua adoção seja ampliada. 

Os arquivos de áudio estão disponíveis na Internet, sob licença 

Creative Commons (CC).A disponibilidade do áudio leva à 

reflexão de que a aula não é apenas o conteúdo, que está 

disponível para estudantes e aprendentes. A aula é formada 

principalmente pela interatividade com colegas e o professor. A 

aprovação em avaliações diferencia o estudante do aprendente. 

7. TRABALHOS FUTUROS 
Este relato apresenta a implementação de uma estratégia de 

inversão que foi bem sucedida em duas disciplinas com estudantes 

do último semestre, em uma aula expositiva e teórica, seguida de 

aulas práticas, no formato de seminários. O próximo passo é 

observar quais estratégias, podem se tornar efetivas para 

estudantes das demais turmas, sob outras condições. Por exemplo, 

estudos iniciais indicam que estudantes do primeiro semestre, em 

aulas práticas, preferem o screencasting. 
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No futuro, por causa do contexto específico de gravação em sala 

de aula, seria útil desenvolver um aplicativo próprio, que lembre 

ao professor do início e fim da gravação, que identifique o arquivo 

de áudio com data, disciplina e turma e envie o arquivo ao 

SoundCloud, com divulgação do endereço via área do Moodle. 

Essas tarefas manuais são o principal problema com o processo 

operacional de gravação. 

Os próximos passos incluem também a sistematização de um 

processo contínuo de atualização dos materiais de aula com base 

nos comentários e dúvidas apresentadas pelos ouvintes. A 

gravação permite ao professor detectar pontos para melhoria e 

receber comentários durante e após a aula. 
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ABSTRACT 
This paper presents the use video games in a technical course in 

agriculture. Two games were used: John Deere American Farmer 

and John Deere: Drive Green. The following curriculum 

components, with their contents, were worked: Rural 

Administration (Rural Accounting, Agribusiness and Rural 

Property Management), Agroecology (Different Models of 

Agriculture, Green Revolution, Sustainability), Soil Fertility 

(Fertilization, Tillage), Phytosanity (Agricultural Entomology, 

Plant Pathology, Pest Management and Disease) Agricultural 

Mechanization (Tractors, Combines, Sprayers, Implements for 

Soil Preparation), Farming (Beans, Soybeans, Corn, Rice, Wheat 

and Alfalfa Hay or). Activities in the classroom are based on the 

game by promoting reflection between the context presented in 

the game and that experienced in local reality. 

 

RESUMO 
Este trabalho apresenta a utilização de jogos eletrônicos em um 

curso técnico em agricultura. Dois jogos foram utilizados: Jonh 

Deere American Farmer e Jonh Deere: Drive Green. As seguintes 

componentes curriculares, com seus respectivos conteúdos, foram 

trabalhadas: Administração Rural (Contabilidade Rural, 

Agronegócio e Gestão da Propriedade Rural), Agroecologia 

(Diferentes Modelos de Agricultura, Revolução Verde, 

Sustentabilidade), Fertilidade do Solo (Adubação, Preparo do 

Solo), Fitossanidade (Entomologia Agrícola, Fitopatologia,  

Manejo de Pragas e Doenças) Mecanização Agrícola (Tratores, 

Colheitadeiras, Pulverizadores, Implementos para Preparo do 

Solo), Produção Vegetal (Feijão, Soja, Milho, Arroz, Trigo e 

Feno ou Alfafa). As atividades em sala de aula se basearam no 

jogo, promovendo uma reflexão entre o contexto apresentado no 

jogo e aquele vivenciado na realidade local. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos  
K.3.1 [Computers uses in Education]: Collaborative Learning, 

Computer-Assisted Instruction, Computer Uses in Education  

Termos Gerais  
New trends in learning with digital technology [game-based 

learning], but includes e-learning and e-inclusion. 

 

Palavras-Chaves 

Jogos Eletrônicos, Edutretenimento, Ensino Agrícola, 

Colaboração. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Jogos eletrônicos são hoje elementos comuns na vida dos jovens 

que se dedicam a cursos de educação profissional. Muitos 

dedicam seu tempo de lazer a este tipo de entretenimento, mas o 

potencial educativo destes jogos raramente é explorado. Ao se 

discutir o uso de jogos eletrônicos geralmente se foca no 

desenvolvimento de jogos com fins especificamente educativos, 

que são extremamente bem sucedidos em motivar o aluno, 

promovendo a aprendizagem e permitindo o trabalho através da 

resolução de problemas, promovendo o aluno ao protagonismo da 

construção de seu conhecimento de forma lúdica e envolvente [1]. 

A condição dos jovens de  “Nativos Digitais” [1][7] dos jovens 

estudantes hoje lhes permite uma maior flexibilidade ao lidar com 

grandes quantidades de informação, permitindo a esta geração que 

desde a infância exercita-se através dos jogos eletrônicos uma 

habilidade multitarefa assíncrona inata, realizando múltiplas 

tarefas sem proceder através de passos em sequencia, aprendendo 

através da tentativa e do erro de forma autônoma. 

A presença dos jogos de simulação de agricultura na vida dos 

jovens reflete seu cotidiano imerso na tecnologia digital. As 

possibilidades lúdicas e pedagógicas dos jogos de simulação de 

agricultura de simulação já foram levantadas por diversos autores 

[3] [4][7] [8] que apontam que seu uso em cursos ligados a área 

de engenharias podem se beneficiar do potencial representado 

pela simulação em ambientes virtuais, proporcionam momentos 

ricos de exploração e controle dos elementos.  

Um interessante trabalho correlato que aborda a questão do uso de 

jogos eletrônicos no ensino agrícola foi desenvolvido no Brasil, 

utilizando um jogo de estratégia em administração rural  [1]. Este 

trabalho concentrou seus esforços no desenvolvimento de um jogo 
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eletrônico de estratégia, baseado em turnos, com dicas dentro do 

jogo com fundo educativo. Este trabalho no entanto foca o uso de 

um jogo eletrônico existente, focado no entretenimento, e o 

transforma em uma ferramenta de educativo, a partir do conceito 

de edutretenimento ou edutenimento [2].  

Dentro da proposta de trabalhar com edutenimento, é necessário 

observar os jogos utilizados rotineiramente pelos alunos em seu 

lazer, e trazê-los para a sala de aula, como uma ferramenta 

pedagógica interdisciplinar, permitindo que diferentes áreas do 

conhecimento sejam trabalhadas simultaneamente. Por outro lado, 

a reflexão sobre o contexto apresentado e a realidade vivenciada 

no cotidiano do aluno permite uma maior abstração dos diferentes 

modelos de agricultura existentes, e de sua adequação a diferentes 

realidades. 

Este uso representa à possibilidade de se propiciar ao aluno 

situações em que seus conhecimentos são colocados a prova, em 

um ambiente controlado, sem riscos e no qual o erro é utilizado 

como reforço pedagógico [9]. Neste estudo de caso serão 

apresentados dois jogos de simulação de agricultura de simulação 

de agricultura utilizados em experiências de seu uso pedagógicos 

em um Curso Técnico em Agricultura, principalmente ao abordá-

lo como fonte inicial de uma pesquisa organizada baseada no 

aluno [5]. 

O atual trabalho trata da utilização de um jogo de simulação de 

agricultura como modelo didático no qual as atividades teóricas 

foram embasadas, no Curso Técnico em Agricultura da Escola 

Técnica Estadual Canguçu em Canguçu-RS. 

 

2. JOGOS DE SIMULAÇÃO DE 
AGRICULTURA 
Para demonstrar a possibilidade de se utilizar jogos de simulação 

de agricultura na educação profissional, serão apresentados dois 

jogos disponíveis para computadores: Jonh Deere American 

Farmer1 e Jonh Deere: Drive Green2].  

 

2.1. John Deere: American Farmer 

Este jogo possibilita ao jogador administrar uma propriedade rural 

norte-americana. Ele ocupa o papel de dono e todas as decisões 

dele refletem no sucesso ou fracasso da atividade administrativa e 

de gestão. Entre as possibilidades disponíveis estão: plantar 

cereais, criar gado, contratar funcionários e construir celeiros. 

Com esta simulação de agricultura, o jogador pode criar e 

gerenciar a sua propriedade rural, com o objetivo final de se 

manter lucrativo dentro do sistema.  

No jogo John Deere: American Farmer a simulação da agricultura 

tenta ser fiel. O jogador enfrenta problemas que são vivenciados 

por agricultores na vida real como de mercado e flutuações de 

preços, ataques de pragas, doenças e plantas daninhas, questões 

climáticas como a estiagem ou excesso de chuvas, a fertilidade do 

solo, perdas de colheitas, influencia das estações, dentre outros. 

Um exemplo da tela de jogo do jogo pode ser observado na Figura 

1: 

                                                                 
1 Desenvolvido pela Global Star Software [2004] 

2 Desenvolvido pela Value Software [2009] 

 
Figura 1. Campo não cultivado, indicando à qualidade do 

solo, no jogo Jonh Deere American Farmer 
 

2.2. John Deere: Drive Green 

Nesse simulador agrícola em 3D o jogador encara o cotidiano de 

uma propriedade rural norte-americana, realizando tarefas que 

exigidas para a manutenção de plantação. Com a proposta de ser 

um simulador, cabe ao jogador administrar os recursos 

disponíveis, devendo utilizar tratores e demais veículos e 

equipamentos para arar, plantar, regar e aplicar defensivos 

agrícolas. Neste jogo, o jogador pode utilizar 15 tipos de veículos 

diferentes da John Deere e uma série de equipamentos, desde 

plantadeiras a colhedoras, que poderão ser combinados com cada 

um dos veículos.  

Os recursos financeiros podem ser obtidos por um trabalho 

bem feito em sua plantação ou coletado enquanto o jogador 

realiza suas tarefas na propriedade rural. Um diferencial do Drive 

Green, é a possibilidade do jogador aceitar trabalhos oferecidos 

por agricultores vizinhos, cada um exigindo uma combinação de 

diferentes equipamentos. A maioria dos trabalhos oferece um 

bônus por eficiência. Na sua propriedade o jogador poder plantar 

milho, feijão, trigo e feno e também deve manter sua plantação 

saudável.Com o equipamento correto, o jogador poderá plantar e 

colher esses produtos, conforme visto na Figura 2.  

 

 
Figura 2. Colheitadeira em atividade em campo de trigo no 

jogo Jonh Deere: Drive Green (Fonte: feedyourchickens.com). 
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3. ESTUDO DE CASO 
No caráter experimental, utilizando grupos pequenos, foi 

desenvolvida uma proposta de ensino através de pesquisa 

utilizando o elemento lúdico da simulação aliado a reflexão sobre 

o modelo de agricultura apresentado no jogo. Para esta finalidade, 

escolheu-se elencar alguns componentes curriculares normalmente 

encontrados em cursos do eixo Recursos Naturais que se 

identificam como técnicos agrícolas, apontando os conteúdos que 

podem ser trabalhados através dos jogos, para posteriormente 

esboçar uma proposta interdisciplinar.  

Nesta proposta algumas Componentes Curriculares e conteúdos se 

destacam: 

• Administração Rural (Contabilidade Rural, Agronegócio, 

Gestão da Propriedade Rural); 

• Agroecologia (Modelo de Agricultura, Revolução Verde, 

Sustentabilidade); 

• Fertilidade do Solo (Adubação, Preparo do Solo); 

• Fitossanidade (Entomologia Agrícola, Fitopatologia, Manejo 

Integrado de Pragas e Doenças); 

• Mecanização Agrícola (Tratores; Colheitadeiras; 

Pulverizadores; Implementos para preparo do solo); 

• Produção Vegetal (Feijão; Soja; Milho; Arroz; Trigo; Alfafa 

ou Feno). 

 

3.1. Administração Rural e Produção de 
Cereais: 

Nesta atividade um trio de alunos do curso de Agricultura da 

Escola Técnica Estadual Canguçu aceitou a proposta foi de formar 

um grupo organizado de produtores rurais. Neste sentido eles 

foram livres para estabelecer a relação entre si, optando entre 

formar uma sociedade, estabelecer uma empresa rural (com um 

deles ocupando o papel de “dono” e os outros de “funcionários”), 

formar uma associação/cooperativa ou trabalhar individualmente.  

Cada aluno-jogador teve que gerenciar as atividades de uma 

unidade produtiva do grupo, avaliando os custos fixos e variáveis 

da produção, estimando a depreciação dos equipamentos e 

benfeitorias, e utilizando-se das diversas estratégias possíveis para 

lidar com as diferentes situações em que a atividade agrícola está 

sujeita. 

Os alunos deverão escolher as diferentes espécies cultivadas 

disponíveis, como milho (corn), girassol (sunflower), feno (hay), 

soybeans (soja) e wheat (trigo), com diferentes cultivares que 

possuem produtividade e resistências a pragas, variável de acordo 

com suas características genéticas: 

 
Figura 3. Sementes de diferentes cultivares disponíveis no 
jogo, com seu custo por acre e separadas de acordo com o 

implemento a ser utilizado para sua semeadura (plantadora 
ou semeadora) 

 

Para avaliação da atividade, um aspecto analisado é a Planilha de 

Dados da Propriedade. A base para a construção será o registro da 

propriedade, conforme a Figura abaixo: 

 

 
Figura 4. Registro da propriedade, com numero e tipos de 

animais, cultivos, finanças entradas e saídas. 
 

Entre os aspectos presentes no jogo que serão avaliados são a 

analise de mercado, avaliando a rentabilidade da produção por 

área, em Buschel3 por acre4 (unidades do jogo) e em toneladas por 

hectare (unidades utilizadas no Brasil). Este exercício requer por 

parte do aluno a conversão de unidades no jogo para aquelas 

usualmente utilizadas em nosso país. A figura abaixo mostra a 

flutuação dos preços do milho dentro do jogo, necessário para 

apresentar os cálculos de produção por área: 

                                                                 
3 Medida de volume utilizada nos Estados Unidos da América para a produção de 

grãos, equivalente a aproximadamente 35,23 litros. 

4 Medida de área de volume utilizada nos Estados Unidos da América para a produção 

de grãos, equivalente a aproximadamente 4.046 m² 
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Como pode ser constatado, no jogo não há uma separação entre as 

diferentes espécies de plantas daninhas, geralmente agrupadas em 

folhas largas e estreitas, os insetos não são devidamente 

identificados, e as doenças aparecem implícitas no atributo “Plant 

Health”, quando fica negativo indica a presença de agentes 

patogênicos. Isto permite uma discussão sobre o conceito de 

inseto-praga, fitopatógenos5 e plantas daninhas e as estratégias de 

controle que podem ser adotadas, além do controle químico. 

O controle químico é a principal forma de controle de doenças e 

plantas daninhas presentes no jogo. Os produtos disponíveis são 

apresentados de forma genérica e com poucas informações sobre 

sua eficiência, porém apresentam seu custo por acre bem definido, 

permitindo uma estimativa de custo para aplicação na área de 

cultivo bem como um planejamento da produção. Ele pode ser 

feito através de pulverizadores motorizados ou tracionados, bem 

como através da aviação agrícola, conforme demonstrado na 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

 
Figura 8. Diferentes tipos de herbicidas disponíveis, com 

efetividade, concentração química e custo por acre. 
 

A atividade para Mecanização Agrícola é elencar as formas pelas 

quais podem ser aplicados agrotóxicos no jogo (pulverizador 

tracionado, pulverizador motorizado e aviação agrícola). O trio é 

desafiado a produzir texto reflexivo utilizando os materiais 

didáticos de Fitossanidade e Mecanização Agrícola nos quais se 

discute a eficiência e custo dos controles proposto no jogo e 

adotados nas atividades agrícolas na região. No encerramento da 

atividade, se propõe a divisão da turma em duas equipes na qual 

se debate a forma pela qual o jogo e a realidade definem a 

utilização de agrotóxicos, apontando a banalização do mesmo no 

jogo. Alguns aspectos interessantes a serem discutidos é a 

possibilidade de aquisição de equipamentos e veículos usados e 

comparar com outros novos, como por exemplo, o custo de 

aquisição, conforma a Figura 9: 

                                                                 
5 Fitopatógenos são as espécies de fungos e bactérias, bem como vírus e outros 

agentes bióticos que causam doenças em plantas. 

 
Figura 9. O mesmo trator disponível para compra, novo (à 

direita) e usado (esquerda) com os implementos que podem ser 
utilizados em conjunto destacados em amarelo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Ao trabalhar com jogos em sala de aula é importante utilizá-los de 

forma contextualizada com a realidade do tema que se quer 

trabalhar e proporcionar espaços para que o aluno consiga realizar 

um questionamento reflexivo, o que ocorrerá através de uma 

leitura mais profunda dos conteúdos das componentes 

curriculares. Desta forma podem-se formar técnicos em 

agricultura como sujeitos críticos e criativos. Também é 

interessante notar como a utilização de jogos eletrônicos desperta 

a curiosidade e o interesse dos alunos para uma participação mais 

ativa, principalmente devido ao caráter essencialmente lúdico 

destas atividades.  

Enquanto o aluno, ao ocupar o papel de jogador, desenvolve 

atividades essencialmente individuais, fica evidente que é 

necessário propor atividades coletivas nas turmas visando à 

qualificação do trabalho em equipe. Aqui é possível perceber a 

possibilidade de, verdadeiramente, criar equipes na qual cada 

aluno apresenta sua situação no jogo e trabalha coletivamente as 

soluções, cabendo a cada um a responsabilidade por sua 

propriedade. 

A ideia de utilizar jogos eletrônicos como elementos de estimulo a 

participação dos alunos deve ser explorada, seja ela através de 

jogos específicos ou até mesmo aqueles disponíveis em redes 

sociais. Para este fim, é fundamental que sejam tomados como 

atividades pedagogicamente orientadas para que o aluno possa 

relacionar e refletir, sobre a realidade que o rodeia, em seu 

cotidiano, e aquela realidade que está presente no jogo. A reflexão 

aliada a atividades didáticas que explorem a discussão entre o que 

se vive e o que se joga, sobre a família do personagem e a família 

do aluno, permitindo a este ressignificar o conhecimento 

necessário para jogar e aquele oriundo de seu curso técnico 

agrícola. Isto é feito ao se propor atividades em que ele precise 

externar estas diferenças na forma de textos ou em debates com 

outros colegas. 

Diante das reflexões apresentadas, recomenda-se, de acordo com 

Pedro Demo [5], que ao se trabalhar com o educar pela pesquisa, 

que sejam adotados alguns cuidados propedêuticos: saber pensar: 

estimular o aluno ao raciocínio; aprender a aprender: pela teoria e 

pela prática; saber avaliar-se a avaliar a realidade com consciência 

crítica; ética: não usar treinamento; estimular o discurso 

fundamentado; exigir que o processo seja bem feito; estimular o 

uso da lógica para formulação e argumentações; reconhecer a 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

756
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cotidiano, e aquela realidade que está presente no jogo. A reflexão 

aliada a atividades didáticas que explorem a discussão entre o que 

se vive e o que se joga, sobre a família do personagem e a família 

do aluno, permitindo a este ressignificar o conhecimento 

necessário para jogar e aquele oriundo de seu curso técnico 

agrícola. Isto é feito ao se propor atividades em que ele precise 

externar estas diferenças na forma de textos ou em debates com 

outros colegas. 

Diante das reflexões apresentadas, recomenda-se, de acordo com 

Pedro Demo [5], que ao se trabalhar com o educar pela pesquisa, 

que sejam adotados alguns cuidados propedêuticos: saber pensar: 

estimular o aluno ao raciocínio; aprender a aprender: pela teoria e 

pela prática; saber avaliar-se a avaliar a realidade com consciência 

crítica; ética: não usar treinamento; estimular o discurso 

fundamentado; exigir que o processo seja bem feito; estimular o 

uso da lógica para formulação e argumentações; reconhecer a 
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capacidade do outro e tomar atitude investigativa no dia a dia. A 

parte mais trabalhosa será a da avaliação, onde, essencialmente, se 

devem utilizar formas alternativas e constantes, sendo a avaliação 

formativa e emancipatória uma opção [6]. Na concepção de 

avaliação formativa, os debates e discussões em grupo devem ser 

incentivados.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O jogo eletrônico pode ser utilizado como uma ferramenta do 

ensino pela pesquisa, mostrando ao aluno que mesmo em suas 

atividades de lazer ele poderá aprender mais sobre a agricultura, 

bastando ele adotar uma postura de pesquisador, e não apenas 

aceitar a realidade dos jogos como estes lhe apresentam. Assim 

como filmes, romances, documentários e livros técnicos podem 

ser instrumentos pedagógicos, os jogos de simulação, em especial 

os de agricultura no caso do presente trabalho, podem ocupar este 

espaço, bastando ao professor planejar a inserção dos jogos de 

forma contextualizada e com um propósito definido em sala de 

aula bem como adotar a postura de pesquisador e propor aos 

alunos a reflexão sobre o que se vivencia nestes jogos. 

Apesar das propostas apresentadas aqui, é necessário fazer a 

crítica à utilização dos jogos de simulação de agricultura. O 

primeiro ponto a ser destacado é a dificuldade de acesso legal ao 

jogo, uma vez que muitos alunos só têm acesso aos jogos através 

de cópias adquiridas sem licenças de uso e a atividade ilegal que 

não pode ser incentivada em uma sala de aula. O segundo ponto é 

como manter a atividade dentro de um enfoque didático, uma vez 

que muitos alunos podem se dedicar apenas “ao jogo pelo jogo” e 

não se comprometer as atividades propostas. O terceiro ponto é o 

preconceito, haja vista que muitos colegas (diretores, professores, 

coordenadores ou supervisores pedagógicos) poderão não 

perceber o caráter lúdico-pedagógico que os jogos de simulação 

de agricultura apresentam e acreditar que é apenas uma desculpa 

para se desviar do processo de ensino e aprendizagem. Estes 

pontos, para os autores, devem ser foco de discussões mais amplas 

dentro das escolas. 

Diante do exposto, trabalhar com jogos é um desafio que se 

apresenta aos professores de Ensino Técnico Agrícola, que se 

apresenta como uma ferramenta capaz de cativar os alunos e 

demonstrar o quanto estes cursos podem contribuir com sua 

formação, servindo como base para o inicio de suas próprias 

pesquisas-formativas. 
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ABSTRACT 
This article presents the results of an experiment to develop 

Android application in a collaborative proposal in a high school 

Technical Course in Vocational Agriculture Integrated Education. 

The proposed use and development of applications for student 

joins two fundamental aspects of technology appliedon education: 

expand the spaces and times of learning beyond the school and 

encourages student participation through an instrument that is in 

your everyday, independent of their origin (urban or rural). 

 

RESUMO 
Este artigo apresenta o resultado de uma experiência de 

desenvolvimento de um aplicativo Android em uma proposta 

colaborativa em um Curso Técnico em Agricultura na Educação 

Profissional Integrada ao Ensino Médio. A proposta de utilizar o 

desenvolvimento de aplicativos com e para o aluno une dois 

aspectos fundamentais do uso da tecnologia na educação: ampliar 

os espaços e tempos de aprendizagem, para além da escola e 

estimula a participação do aluno através de um instrumento que 

está no seu cotidiano, independente de sua origem (urbana ou 

rural). 

 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers uses in Education]: Collaborative Learning, 

Computer-Assisted Instruction, Computer-managed Instruction, 

Distance Learning.  Classification Scheme:  

General Terms 

Experimentation 
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M-Learning, Colaboração, Ensino Agrícola, Educação 
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1. INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, observa-se o uso crescente de smartphones e 

tablets por parte de alunos do Ensino Médio. A possibilidade de 

aquisição destes dispositivos facilitada pela conjuntura econômica 

e pela disseminação de diversas marcas e modelos promove uma 

maior acesso Internet. Assim vivemos em um momento em que a 

conectividade está presente no cotidiano, e hoje o jovem está 

constantemente conectado a redes sociais como o Facebook e 

ferramentas de comunicação online como o Whatsup ou 

acessando conteúdo através de ferramentas de busca comoo 

Google para tirar dúvidas cotidianas. 

Esta familiaridade com a tecnologia, no entanto, encontra-se 

normalmente limitada a participação como usuário da tecnologia, 

raramente adotando a postura de desenvolvedor ou disseminador 

de conteúdo. O potencial educacional das redes sociais é pouco 

explorado, embora diversos estudos apontem os potenciais 

pedagógicos destas tecnologias [8] [12]. Por outro lado, muitos 

professores acreditam que este envolvimento dos alunos com a 

tecnologia se trata de um entrave para o desenvolvimento da 

educação, uma vez que os alunos raramente ficam em aula 

desconectados de seus smartphones/tablets.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são 

reconhecidas como valiosas ferramentas pedagógicas, mas na 

maioria dos casos, encontram-se limitadas ao uso do computador 

em sala de aula. A possibilidade do uso de dispositivos móveis, 

citando os exemplos dos smartphones e tablets como ambientes 

móveis de aprendizado,cresce a cada ano e se estabelece como 

novos momentos do ensino-aprendizagem para além da sala de 

aula [11]. Observa-se no cotidiano escolar a necessidade de trazer 

o dispositivos móveis para a sala de aula, e utilizando-o como 

parte do processo de ensino e aprendizagem.  

A popularização dos tablets resultou no surgimento de uma nova 

modalidade de ensino, o Mobile Learning (M-Learning), ou 

Aprendizagem Móvel [13]. Um campo extremamente recente e, 

diretamente vinculado ao uso de dispositivos móveis como 

facilitadores do processo de aprendizagem, o M-Learning possui 
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algumas características que devem ser destacadas. Mais do que o 

aporte tecnológico, é a oportunidade de conceber a aprendizagem 

de forma diferente, entendendo o contexto do aprendizado como 

parte do estilo de vida que preza a mobilidade [1].  

Neste contexto, o presente artigo analisa o desenvolvimento de 

um aplicativo de Entomologia Agrícola por alunos de um Curso 

Técnico de Agricultura, na modalidade integrada ao Ensino 

Médio. Esta proposta busca atender a necessidade de 

disponibilização de material facilmente acessível sobre insetos de 

interesse agrícola, para uso nas aulas do Curso. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Como destacado na introdução deste artigo, a facilidade de acesso 

a Internet possibilita novas formas de se observar o processo de 

ensino e aprendizagem, permitindo que os tempos e espaços 

utilizados para este fim não apenas ampliem-se, como se 

sobreponham. A sala de aula deixa de ser o local exclusivo de 

construção do conhecimento e a possibilidade de comunicação via 

redes sociais estende o tempo em que o professor e seus alunos 

podem discutir sobre temas referentes ao conteúdo estudado. 

Ao longo da história da evolução do processo educacional 

diversas mídias e suportes tecnológicos foram e são utilizados 

comoas mídias impressas, o rádio e a televisão. Estas mídias e 

tecnologias permitiram o desenvolvimento doo ensino não 

presencial apoiado por tecnologia (e-learning), principalmente 

com a disseminação das TICs [13]. Este processo favoreceu o 

ensino a distância, incluindo diferentes dispositivos e aplicativos. 

A popularização dos tablets e resultou no surgimento de uma nova 

modalidade de ensino, o mobile learning (M-Learning), ou 

Aprendizagem Móvel.  

2.1 M-Learning 
Um campo de estudos recente, e diretamente vinculado ao uso de 

dispositivos móveis como facilitadores do processo de 

aprendizagem, o M-Learning possui algumas características que 

devem ser destacadas. Para alguns ele representa mais do que o 

aporte tecnológico, sendo a oportunidade de conceber a 

aprendizagem de forma diferente, entendendo o contexto do 

aprendizado como parte do estilo de vida que preza a mobilidade 

[1].  

Algumas características relacionados ao termo móvel são 

apresentadas abaixo [1]: 

• Espaço Físico: as pessoas, continuamente em movimento, 

podem ocupar lacunas da vida diária com atividades 

direcionadas à aprendizagem;  

• Aspectos Tecnológicos: ferramentas e recursos portáteis 

podem ser carregados para qualquer parte, convenientemente 

acoplados em um único dispositivo leve;  

• Espaço Conceitual: temas e tópicos de aprendizagem 

“competem” entre si, mudando a atenção da pessoa. Um 

adulto típico compromete-se com diversos episódios de 

aprendizagem todos os dias, assim sua atenção se move de um 

tema conceitual para outro, impulsionado por interesse 

pessoal, curiosidade ou compromisso;  

• Espaço Social: alunos atuam em vários grupos sociais 

(família, trabalho, sala de aula, entre outros);  

•  Continuidade ao Longo do Tempo: a aprendizagem é um 

processo cumulativo que requer diversas atividades e 

experiências, em contextos formais e informais. 

Uma das principais características do M-Learning é a 

possibilidade de fornecer conexão instantânea a informação [5]. 

Utilizando um dispositivo móvel um aluno pode ter a sua 

disposição uma grande gama de conteúdos didáticos para serem 

utilizados a qualquer hora e em qualquer local.  

Observada a importância do M-Learning e o potencial 

didático de aplicativos para dispositivos móveis, em especial os 

desenvolvidos para a plataforma Android1, buscou-se desenvolver 

um aplicativo de Entomologia Agrícola que reunisse as seguintes 

características: 

• Capacidade de agregar informações técnicas e ilustrações 

essenciais para o entendimento da Entomologia Agrícola; 

• Permitir a visualização de detalhes anatômicos de insetos em 

qualquer momento; 

• Suporte à identificação das principais pragas que atacam as 

plantas cultivadas, bem como informações relacionar as 

principais medidas de controle a serem adotados; 

• Permitir o acesso a uma apostila virtual na falta de recursos 

didáticos específicos ou para fins de educação virtual 

interativa. 

3. DESENVOLVIMENTO DO 
APLICATIVO 
O aplicativo de Entomologia Agrícola foi desenvolvido por um 

grupo de alunos da Escola Técnica Estadual Canguçu (ETEC) 

com a orientação do professor de Fitossanidade com a principal 

finalidade de suprir a necessidade de material didático de 

Entomologia Agrícola, para a referida disciplina. Este arranjo 

permitiu ao professor apresentar aos alunos a viabilidade do 

desenvolvimento de aplicativos Android ao mesmo tempo que 

permitiu que o aplicativo desenvolvido servisse de material 

didático para sua disciplina.  

3.1 Planejamento  
Foi realizada uma reunião para apresentar esta proposta e planejar 

a execução do projeto que visava a elaboração de um aplicativo 

Android que facilitasse o ensino e aprendizagem da Entomologia. 

Neste momento se destacou o Sistema Trello e o Google Drive 

como espaço de comunicação e compartilhamento de 

informações.  

O grupo que desenvolveu o projeto que levou 3 meses para ser 

concluído e possui como centro de armazenamento e troca de 

informações o Sistema Trello. Trata-se de uma ferramenta 

colaborativa com características de rede social que organiza 

projetos em quadros, permitindo que, através de uma rápida 

visualização, se descubra o que está sendo realizado, quem está 

realizando e qual seu andamento no projeto.  

De uso gratuito e disponibilizando para integração com outros 

sistemas, o Trello é uma ferramenta que está sendo amplamente 

utilizada por diversas organizações para o gerenciamento de seus 

                                                                 
1 Android é a plataforma de desenvolvimento de aplicativos da empresa Google Inc. 

para dispositivos móveis. Maiores informações podem ser acessadas no link 

https://developers.google.com/android/?hl=pt-BR. 
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projetos [3]. Pelas razões citadas anteriormente, utilizou-se este 

sistema a principal forma de comunicação entre os integrantes do 

grupo de desenvolvimento (Figura 1).  

 
Figura 1. Área de Trabalho do Sistema Trello. 

 

Toda a documentação produzida foi hospedada na pasta do 

projeto no Google Drive, o sistema de armazenamento e edição de 

textos, planilhas e apresentações. Neste sentido, segue uma 

observação sobre o potencial didático deste aplicativo:  

“[...] estratégias e atividades pedagógicas podem ser implementadas com o 

uso da ferramenta Google Drive como o armazenamento e edição de texto, 

colaboração em tempo real, construção coletiva de conhecimentos, 

intercâmbio de ideias e projetos” [9]  

3.2 Revisão sobre Entomologia e Aplicativos 
para Dispositivos Móveis 
O desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis 

representam uma grande possibilidade para alunos e professores 

do Ensino Médio exercitar a sua capacidade de criação a serviço 

de suas necessidades. Neste sentido, a proposta de um aplicativo 

de Entomologia Agrícola reúne aspectos importantes do M-

Learning: a possibilidade de estudar em qualquer lugar e a 

qualquer tempo, utilizando dispositivos portáteis e móveis [1].  

Todos os integrantes realizaram uma revisão teórica sobre o uso e 

desenvolvimento de aplicativos Android em diversas áreas do 

conhecimento e a partir das informações levantadas elaboraram 

uma justificativa da proposta. O professor orientador foi 

responsável pelo referencial, selecionando os textos e realizando a 

sistematização dos dados apresentados em diversas fontes 

bibliográficas, complementando a justificativa dos alunos.  

3.3 Montagem do Aplicativo 
O desconhecimento em relação à programação de aplicativos 

conduziu o projeto a uma pesquisa sobre alternativas uteis a 

usuários do sistema Android, que possibilitassem a criação de 

aplicativos com o mínimo de conhecimento de programação. 

Dentre os pesquisados, o escolhido foi o Fábrica de Aplicativos 

[4], uma plataforma online de criação de aplicativos, que permite 

a criação de forma rápida, fácil e sem a necessidade de 

conhecimentos de linguagens de programação para os sistemas 

Android, iOS (IPhone e IPad) e Java.  

Um dos principais desafios aos alunos foi à formatação do texto 

no aplicativo. A falta de conhecimento básico sobre programação 

foi uma das maiores dificuldades dos alunos, ainda que o 

aplicativo trabalhe com uma das linguagens mais simples e 

básicas (HTML). Neste sentido foram empregadas algumas fontes 

para suprir esta necessidade, sendo o Aprenda HTML [10] a 

principal referência utilizada.  

A montagem foi realizada em duas etapas: a elaboração do 

material didático, por parte do professor orientador, e construção 

do aplicativo, por parte dos alunos com o auxilio e orientação do 

professor. Todas as informações técnicas foram compiladas a 

partir da necessidade apontada durante a montagem do aplicativo. 

Foram utilizadas principalmente duas fontes de referência: os 

livros Entomologia Agrícola [6] e Entomologia Didática [2].  

O aplicativo desenvolvido possui a seguinte estrutura: 

• Introdução: Explica o que é e para que serve a Entomologia, 

com ênfase na finalidade agrícola (Figura 2).  

 
Figura 2. Aba Introdução na Fábrica de Aplicativos. 

 

• Anatomia: Apresenta informações básicas sobre a anatomia 

dos insetos. Apresenta as principais características utilizadas 

na identificação de insetos e relaciona-se diretamente com a 

chave-dicotômica apresentada na aba “Identificação” (Figura 

3).  

 
Figura 3. Aba Anatomia na Fábrica de Aplicativos. 

 

• Fisiologia: Apresenta informações básicas sobre a fisiologia 

dos insetos. É extremamente importante na utilização de 

métodos de controle químicos (Figura 4).  

 
Figura 4. Aba Fisiologia na Fábrica de Aplicativos. 
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• Ordens de Insetos: Conta com informações básicas sobre as 

principais ordens de insetos com importância agrícola: 

Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Hemiptera, Lepidoptera, 

Orthoptera e Isoptera (Figura 5).  

 
Figura 5. Aba Ordem de Insetos na Fábrica de Aplicativos. 
 

• Coleta e Preservação de Insetos: Neste tópico são 

apresentadas técnicas de captura e preservação de insetos. São 

abordados temas como a confecção de armadilhas, a criação 

de instrumentos de captura de insetos como o puçá ou rede 

entomológica e a rede de varredura (Figura 6).  

 
Figura 6. Aba Coleta e Preservação de Insetos na Fábrica de 

Aplicativos. 
 

• Chave de Identificação de Insetos: Apresenta uma Chave-

Dicotômica Simplificada que permite a identificação de 

diversas ordens de insetos (Figura 7).  

 
Figura 7. Aba Chave de Identificação de Insetos na Fábrica de 

Aplicativos. 
 

• Insetos-Pragas: Aqui são listadas seis espécies de insetos de 

interesse agrícola, com informações completas sobre seu 

impacto na agricultura, bem como estratégias de manejo. 

Foram escolhidas as seguintes espécies de insetos pragas: 

Lagarta Helicoverpa (Helicoverpa armigera), Lagarta Rosca 

(Agrotis ipsilon), Mosca-das-Frutas (Anastrepha fraterculus), 

Mosca-Branca (Bemisia tabaci), Mariposa Ocidental 

(Grapholita molesta) e o Percevejo Verde da Soja (Nezara 

viridula). Estas pragas foram escolhidas devido aos seguintes 

fatores: afetam mais de uma cultura e afetam as culturas de 

maior importância econômica para Canguçu (soja, milho, 

pêssego e hortaliças) (Figura 8).  

 
Figura 8. Aba Insetos-Pragas na Fábrica de Aplicativos. 

 

• Informações: Além de conter os dados referentes à escola, 

professor e alunos envolvidos e formas de contato, reúnem o 

referencial bibliográfico da área de entomologia utilizado para 

embasar tecnicamente o aplicativo (Figura 9).  

 
Figura 9. Aba Informações na Fábrica de Aplicativos. 

 

• Mural: Permite aos usuários do aplicativo demonstrar suas 

opiniões (Figura 10). 

 
Figura 10. Aba Mural na Fábrica de Aplicativos. 
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• Compartilhe: Serve para compartilhar o aplicativo em redes 

sociais (Facebook e Twitter) e enviar por email ou através do 

QR Code22 (Figura 11). 

 
Figura 11. Detalhes da aba Compartilhe no aplicativo. 

 

A escolha do ambiente de desenvolvimento Fabrica de Aplicativo 

trouxe benefícios e limitações, pois permitiu que se desenvolvesse 

o aplicativo rapidamente e sem a necessidade de recursos 

humanos com habilidades que dificilmente seriam encontradas 

nos alunos do Ensino Médio de qualquer escola da rede pública 

brasileira. Por outro lado, este ambiente de desenvolvimento não 

apresentou a flexibilidade necessária para adaptar e apresentar de 

forma consistente todo o conteúdo relacionado à Entomologia 

Agrícola, no escopo do que se pretendeu realizar através do 

referido projeto. Mesmo assim, entende-se que esta foi uma 

iniciativa pioneira que deve ter continuidade e novas melhorias 

serão realizadas no aplicativo, mas as limitações enfrentadas não 

desmerecem o resultado obtido até este momento. 

3.4 Avaliação do Aplicativo 
O aplicativo em sua versão Beta foi disponibilizado através das 

redes sociais para usuários de smartphones e tablets Android 

concentrando-se, principalmente, em professores e estudantes do 

curso de Agricultura. Eles foram convidados a responder um 

questionário avaliando o aplicativo, com um espaço em que foram 

convidados a sugerir alterações, correções e melhorias.  

Depois de testar o Aplicativo, as observações dos usuários foram 

analisadas em uma reunião, na qual os estudantes apontaram as 

possíveis alterações necessárias. Também foi organizada uma 

escala de serviço para a etapa final, definindo quem serie 

responsável pela correção de cada etapa do aplicativo e quem 

deverá sistematizar a experiência com a finalidade de inscrição na 

11ª Mostra da Educação Profissional (11ª MEP) organizada pela 

Secretária Estadual de Educação do RS, realizada de 01 a 03 de 

julho de 2014 em Rio Grande/RS.  

Os estudantes foram responsáveis pela aplicação das correções no 

aplicativo, discutidas na reunião de avaliação. Depois de aplicadas 

as correções, o aplicativo foi disponibilizado em uma versão 1.1 

(atual).  

                                                                 
2 QR Codes são códigos gráficos utilizados para armazenamento de informações. São 

sucessores dos códigos de barra que possuem a capacidade de armazenar apenas 20 

dígitos, os QR Codes podem armazenar 7089 caracteres alfabéticos, kanji entre 

outros. Mais informações em: http://www.qrcode.com/en/about/   

Os estudantes foram responsáveis pela sistematização da 

experiência de produção de um aplicativo Android, a fim de 

inscrevê-lo na 11ª MEP. Neste evento, que reuniu a 5ª, 13ª, 18ª e 

19ª Coordenadorias Estaduais de Educação, o aplicativo 

desenvolvido conquistou o segundo lugar no Eixo Recursos 

Naturais. 

4. CONCLUSÕES 
Desenvolver um aplicativo que pode ser utilizado como material 

didático, principalmente na educação profissional integrada ao 

ensino médio é um desafio, mas que representa um grande 

avanço. Um dos fatores que contribuem neste sentido é a 

inexistência de material didático próprio para a educação 

profissional técnica de nível médio. Substituir as apostila de 

papel, fotocopiadas, por aplicativos Android representam além de 

uma economia de material, um ganho ao permitir a interatividade 

do aluno com o material estudado. 

Embora não tenha sido explorada ainda, a possibilidade de 

inserção de áudio e vídeo no aplicativo pode agregar muito ao 

ensino e a aprendizagem dos alunos, reforçando aspectos 

apresentados no aplicativo, seja através do registro audiovisual de 

aulas práticas de coleta e identificação de insetos ou apenas com a 

gravação da pronuncia de nomes científicos, no caso da 

Entomologia Agrícola. 

Outro aspecto a destacar na utilização de aplicativos como 

ferramentas pedagógicas é a complementação ao uso de livros 

didáticos. Na educação profissional de nível médio a escassez de 

livros didáticos adequados, aliada ao alto custo de livros técnicos 

da área torna interessante a adoção de aplicativos como material 

didático utilizado pelo professor. No caso deste aplicativo, um dos 

livros utilizados para o desenvolvimento, Entomologia Agrícola 

[6] custa entre R$ 130,00 a 165,00, valores que inviabilizam a 

aquisição por parte dos alunos. Ao preparar seu próprio material o 

professor se apropria e adapta o conhecimento dos livros a 

realidade em que se encontra inserido e o disponibiliza a baixo ou 

nenhum custo ao aluno. 

A proposta deste aplicativo encontra-se fortemente embasada no 

conceito de M-Learning. Esta perspectiva, de unir o aprendizado 

em um ambiente lúdico, interativo e dinâmico, com o qual o aluno 

não apenas possui familiaridade, mas que utiliza de uma forma 

muito restrita, apenas como meio de comunicação, representa um 

avanço no uso pedagógico. 
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ABSTRACT 
This paper presents an investigation about the accessibility 

recommendations proposed by Google for the applications 

development used in tablets, in the perspective of visually 

impaired users. Methodologically, it’s characterized as a 

hypothetical-deductive research, driven by the theoretical 

appropriation in the ambit of the recommendations of accessibility 

and usability for mobile devices. For the verification of 

accessibility requirements listed in the Google documentation, 

was realized a manual validation with blind user, oriented by a 

checklist, adapted from the Brazilian Electronic Government 

proposal (e-MAG), having as research context a commercial sales 

application. It was found that, despite the recommendations listed 

by Google, there are opportunities to improve projects related to 

accessibility on mobile devices. Fragilities and possibilities 

regarding the access and use of applications designed for tablets 

were appointed by the blind user who followed and participated in 

the development processes, verification and validation of the 

application, allowing ratify the importance of increasing the use of 

mobile devices by visually impaired. 

 
RESUMO 

Este artigo apresenta uma investigação sobre as recomendações de 

acessibilidade propostas pelo Google para o desenvolvimento de 

aplicações Android em tablets, na perspectiva de usuários com 

deficiência visual. Metodologicamente, caracteriza-se como uma 

pesquisa hipotético-dedutiva, impulsionada pela apropriação 

teórica no âmbito das recomendações de acessibilidade e de 

usabilidade para dispositivos móveis. Para a verificação dos 

requisitos de acessibilidade elencados na documentação do 

Google, foi realizada uma validação manual com usuário cego, 

consorciada por uma checklist, adaptado da proposta do Governo 

Eletrônico Brasileiro (e-MAG), tendo com contexto de pesquisa 

uma aplicação comercial de vendas. Verificou-se que, apesar das 

recomendações elencadas pelo Google, há espaço para aprimorar 

os projetos relacionados à acessibilidade em dispositivos móveis. 

Fragilidades e possibilidades quanto ao acesso e o uso de 

aplicativos projetados para tablets foram apontados pelo sujeito 

cego que acompanhou e participou dos processos de 

desenvolvimento, de verificação e de validação do aplicativo, 

permitindo ratificar a importância de se ampliar o uso de 

dispositivos móveis para pessoas com deficiência visual.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
D.2.2 [Software Engeneering]: Design Tools and Techniques – 

user interfaces 

H.5.2 [Information Interfaces and Presentation]: User 

Interfaces - input devices and strategies, interaction styles, screen 

design. 

Termos Gerais 
Design, Reliability, Experimentation, Human Factors, 

Standardization, Verification. 

Palavras Chaves 
Acessibilidade, Usabilidade, Tablet, Android. 

1. INTRODUÇÃO 
A inclusão coloca-se como um dos princípios que passam a 

estruturar a sociedade contemporânea.  Como consequência, os 

atuais discursos revelam um pensamento voltado para o direito à 

participação e a conquista de uma maior equidade de acesso aos 

benefícios sociais. No entanto, quando o foco passa a ser colocado 

nas pessoas com deficiência, facilmente verificamos a fragilidade 

desses pressupostos. 

De acordo com o Relatório Mundial sobre a Pessoa com 

Deficiência, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

de São Paulo [11], há alguns preceitos básicos para a tecnologia 

móvel que necessitam ser observados. Conforme esse relatório, 

para garantir que esses dispositivos configurem-se como 

acessíveis e, assim, possam cumprir seu papel social, é preciso 

que essa configuração tecnológica revele-se ajustada ao ambiente 

e ao usuário, possibilitando uma interação segura e eficiente.  

Atenta a esses aspectos, a Sociedade Brasileira de Computação 

[10], assumiu como um de seus objetivos, o de planejar e 

direcionar a pesquisa em computação para o período de 10 anos 

(2006 a 2016), propondo a iniciativa nomeada de “Grandes 

Desafios de Pesquisa em Computação no Brasil”. Tal iniciativa, 

assinada pela SBC, estabelece cinco desafios, destacando entre 

eles a garantia de “acesso participativo e universal do cidadão 

brasileiro ao conhecimento". Reafirmam-se assim, também no 

 

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. 

XXXXXXXXXXXXX – As informações serão preenchidas no proceso de 

edição dos Anais. 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

765

campo da pesquisa computacional, ações de respeito e de 

valorização da diversidade humana, possíveis pela concretização 

dos princípios de acessibilidade e de usabilidade apontados por 

pesquisas nacionais e internacionais [7][13].  

No âmbito das tecnologias computacionais, considerando os 

dados do Instituto Enders Analysis [5], as discussões sobre a 

usabilidade e de acessibilidade não podem desconsiderar a 

tecnologia móvel.  Não há como negar o protagonismo de 

dispositivos como smartphones e tablets no mercado global, 

revelado pela venda, em 2010, de 125 milhões de unidades, um 

crescimento quatro vezes maior do que a de computadores. 

Segundo pesquisas realizadas no Brasil, no 3º trimestre de 2013, 

ocorreu uma alta de 147% no número de vendas de smartphones – 

com 10,4 milhões de unidades vendidas. No caso dos tablets, 

foram 1,8 milhões de aparelhos vendidos entre julho e setembro, 

registrando um aumento de 134%. Os próprios programas 

inclusão digital do governo brasileiro começam a desenhar a 

configuração da tecnologia para a Educação Básica - Programa 

Um Computador por Aluno (UCA) e da distribuição de tablets 

para alunos e professores – ilustram esses movimentos que 

buscam reafirmar os conceitos de mobilidade e de conectividade, 

como também de discussão da acessibilidade [9]. 

O protagonismo dos dispositivos móveis conduziu movimentos de 

transferência de tarefas anteriormente realizadas em 

computadores, permitindo que, cada vez mais, parcelas mais 

ampla da população pudessem vivenciar e perceber novos usos e 

possibilidades para as tecnológicas digitais. Se os percentuais de 

usuários da tecnologia móveis vêm crescendo de forma 

exponencial, o número de pessoas com deficiência que vem 

utilizando recursos tecnológicos no dia a dia para possibilitar ou 

potencializar sua comunicação e acessar as informações também 

não pode ser desconsiderado.  

2. ANDROID: RECOMENDAÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE 

As quatro princípios elencados nas recomendações de 

acessibilidade apontadas no guia W3C/WCAG 2.0 [13], 

perceptível, operável, compreensível, e robusto, apesar de 

terem sido concebidas para a web, são também aplicadas às 

plataformas móveis. No entanto, para essa pesquisa, optamos por 

analisar as recomendações de acessibilidade do Google, 

projetadas especificamente para o sistema operacional Android.  

Na documentação oficial para o sistema Android [5], a 

acessibilidade coloca-se como um subitem de interface de usuário, 

intitulada Making Applications Accessible, orientando o 

desenvolvedor de aplicativos por meio de quatro recomendações, 

que devem ser observadas nos elementos da interface, sejam eles 

componentes nativos ou importados: (1) descrever os elementos 

da interface, tendo atenção especial para ImageButton, ImageView 

e CheckBox, utilizando o atributo android:contentDescription; (2) 

verificar se todos os componentes de interface de entrada de 

dados, toque ou digitação, podem ser acessados por meio de 

controle direcional - TrackBall ou D-pad (físico ou virtual) -, ou 

navegação por gestos; (3) Certificar-se de que prompts de áudio 

estejam acompanhados por elementos de descrição visual ou de 

notificação, para auxiliar os usuários com deficiência auditiva; (4) 

testar a acessibilidade do aplicativo, ativando o TalkBack (leitor 

de tela) e utilizando as funcionalidades de navegação do 

dispositivo, por toque e por controles direcionais.  

Cientes da relevância de discutir as possibilidades de acesso e de 

uso de dispositivos móveis pelas pessoas com deficiência, o foco 

de investigação assumido por esta pesquisa foi conduzido pela 

questão: “As recomendações de acessibilidade projetadas pelo 
Google atendem às especificidades de usuários com limitações 
visuais?”.  

3. ACESSIBILIDADE NO APLICATIVO 
SFA: A TEORIA EM AÇÃO 

Metodologicamente, esse estudo caracterizou-se como uma 

pesquisa hipotético-dedutiva, por discutir um problema por meio 

da observação e da experimentação. Como objeto de análise foi 

definido uma aplicação desenvolvida de cunho comercial – SFA – 

Sales Fosse Automation -, destinado a vendedores para permitir a 

criação de ordens de venda em sistemas corporativos por meio de 

dispositivos móveis. Para dispositivos como tablets, com tela tátil, 

o sistema operacional Android oferece uma opção na seção de 

acessibilidade intitulada "explorar por toque". 

Concretizada a etapa de apropriação teórica em relação à 

acessibilidade e à usabilidade em dispositivos móveis, foi 

realizada a verificação dos requisitos de acessibilidade elencados 

pelo Google na aplicação SFA, estruturando um ciclo de pesquisa: 

(1) a análise de acessibilidade da aplicação SFA; (2) a 

implementação das recomendações de acessibilidade; (3) a 

verificação e a validação dos requisitos de acessibilidade 

implementados. O processo de validação foi estruturado em dois 

protocolos de análise de acessibilidade. Nesse processo foi 

utilizado o recurso de acessibilidade embutido no sistema 

operacional Android, TalkBack, que converte para voz as 

informações disponibilizadas pelo sistema.  

3.1 Processo de Análise de Acessibilidade I 

A implementação I foi executada para analisar a acessibilidade da 

exploração por toque. Para tanto, foi necessário percorrer o código 

da aplicação em busca de elementos de interface customizados, ou 

seja, elementos não disponibilizados pelo framework Android. 

Como todos os elementos do código eram nativos, o próximo 

passo foi aplicar a primeira recomendação de acessibilidade, 

“descrição para todos os elementos da interface”, chamada na 

documentação de content description. Para ilustrar essa ação, o 

botão que visualmente era composto do texto "Clientes" e que 

direciona à tela de clientes, foi adicionada a descrição "tela de 

clientes". Com a implementação dessa recomendação, quando o 

usuário passa o dedo sobre o botão, o TalkBack passou a ler 

"botão tela de clientes". O content description foi aplicado 

também em outros elementos, como imagens, listas, campos de 

texto. Os elementos de texto (TextView) foram lidos 

automaticamente com o passar do dedo, não necessitando, por 

isso, implementar suas descrições.  

A principal dificuldade encontrada nessa etapa foi quanto ao 

ViewPager, que possibilita "rolar" várias páginas horizontalmente, 

mudando o conteúdo visível da tela a cada rolagem. Apesar de ser 

um elemento nativo, não deixava claro ao usuário do TalkBack 

quando a tela era trocada, fazendo com que elementos deixassem 

de ser percebidos. Assim, foi necessário projetar disparos de 

eventos de acessibilidade para que alertas fossem enviados ao 

usuário toda vez que outra página fosse mostrada dentro do 

ViewPager. Para a implementação desses disparos, foi necessário 

recorrer ao código Eyes-Free [1], projeto de código aberto, como 

referência para essas chamadas de ações. Como a implementado 

dessas recomendações e a verificação de sua funcionalidade, foi 

realizada sua validação com um usuário cego, etapa de pesquisa 

nomeada de Teste de Implementação I.  

Para a realização do primeiro teste de acessibilidade para a 

aplicação SFA com um usuário cego, foi estruturado um roteiro 

de atividades para simular a utilização do sistema por um 
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vendedor, percorrendo as principais funcionalidades do aplicativo 

desenvolvido para a área comercial. Norman [8] enfatiza que 

projetistas de sistemas devem concentrar-se nos potenciais 

usuários: procurar saber quem são; como realizam suas tarefas; 

qual sua percepção dos sistemas e, naturalmente, a que tipos de 

imposições e limitações estão sujeitos.  

O sujeito validador apresenta deficiência visual severa, apenas 5% 

de visão, evidenciando afinidade com tecnologias digitais, porém, 

sem experiência com telas sensíveis ao toque. Apesar da falta de 

experiência com esse tipo de dispositivo móvel, foi possível 

perceber a construção de uma estratégia pelo usuário para 

conduzir a exploração por toque no aparelho. Diferentemente do 

que acontece no computador, no tablet o usuário tem acesso quase 

que direto ao elemento a ser lido pelo TalkBack, o que permite 

construir um mapa mental mais rápido, pois de forma tátil 

conseguir definir o início e o final da tela, sem intermédio do 

mouse ou do teclado.  

No Teste de Implementação I foi solicitado ao sujeito validador: 

acessar a aplicação, procurar um cliente, visualizar seus dados, 

inserir itens em um novo pedido, e, por último, finalizar o pedido 

no sistema SFA com a criação de ordens de venda. A análise dos 

resultados das seções de validação evidenciou que elementos 

como listas não parecem ser tão facilmente manipulados por 

usuários com deficiência visual, pois nem sempre deixam claro 

quando seus itens estão sendo disponibilizados. Referente a esses 

elementos, também foi apontada a dificuldade em saber quando 

não havia mais objetos para serem visualizados. O teclado virtual 

do sistema também se revelou um complicador em algumas 

situações, pois ao tocar em um campo de entrada de texto, o 

teclado era automaticamente exibido, ocupando parte significativa 

da tela (Figura 1).  

 

Figura 1. Teclado virtual o aplicativo encobrindo parte significativa 
da tela do aplicativo SFA. 

O teclado do Android não se apresenta da mesma maneira em 

todas as situações. Dependendo do tipo de entrada de dados - 

telefone, número decimal, senha, e-mail, entre outros -, o teclado 

tem sua aparência customizada.  O que se coloca como uma 

vantagem para o usuário sem limitações visuais, para o cego, pode 

se tornar um complicador, pois ao tocar em um campo de texto, 

ele pode não saber qual o tipo de entrada de dados está sendo 

esperada. Nesse sentido, quando fosse solicitada a inserção de 

dados pelo teclado, o usuário deveria ser informado qual o tipo de 

conteúdo a ser inserido, a fim reduzir esforços na procura de 

teclas. Adicionar a descrição do campo de texto ou no hint com a 

indicação do tipo de dado, como por exemplo, um número inteiro, 

o símbolo @ ou .com, revela-se como uma estratégia de 

acessibilidade pela otimização do tempo de digitação.  

Ainda com relação a possíveis avanços no teclado, pode-se 

perceber, como apresentado na figura 1, que os números são 

posicionados acima das letras, como em um teclado tradicional. 

Se a entrada de dados for do tipo numérico, seria mais interessante 

que o teclado suprimisse as teclas de referência alfabética, 

permitindo que esse dispositivo de entrada de dados ocupasse uma 

área menor na tela, possibilitando, também, diminuir a ação de 

seleção por parte do usuário. 

Em relação ao tamanho, o teclado virtual normalmente ocupa uma 

área significativa da interface. Quando o usuário não percebe a 

área ocupada pelo teclado, desconsidera também que, por estar no 

primeiro plano, elementos da interface virtual estão sendo 

encobertos. Um usuário com limitações visuais ao interagir com o 

aplicativo pode acionar teclas e algumas vezes inserindo textos, 

que, no caso de um campo de busca, pode até mesmo mudar o 

conteúdo da tela. O botão para esconder o teclado é o mesmo para 

a ação de voltar do sistema e, dependendo da manipulação desse 

botão, o usuário fecha o teclado e, em seguida, sai da aplicação. 

A aplicação SFA utiliza a barra padrão do Android, chamada 

ActionBar, no topo da interface, com quatro botões que levam às 

próximas telas. Ao passar o dedo da esquerda para a direita, o 

sujeito validador ouvia a leitura dos botões um a um. Após a 

leitura de todos os botões, o sujeito validador sugeriu que fosse 

adicionada uma informação relacionada à quantidade e à 

localização de botões na barra. A implementação desse recurso 

permitiria ao usuário um retorno do sistema, como por exemplo, 

"botão tela clientes, um de quatro". A ausência do botão "início", 

para possibilitar o retorno à tela inicial da aplicação foi também 

sinalizada nessa etapa da pesquisa. 

O primeiro aspecto apontado no teste de validação da 

implementação I a sofrer alterações estava relacionado às 

descrições dos botões que levam às telas da aplicação. Como 

sugerido, na lista linear de botões, os elementos de navegação 

para as demais telas do aplicativo foram identificados e ordenados 

numericamente. A figura 2 apresenta a lista de botões com a 

descrição e identificação na barra, permitindo que o leitor de tela 

TalkBack  informe o tipo de elemento, sua descrição e posição, 

como por exemplo, a relacionada ao primeiro botão: "botão tela 

clientes 1 de 4". 

 

Figura 2.  Implementação de estratégias para potencializar o acesso e 
o uso da barra do topo da aplicação (ActionBar). 

Na barra no topo do aplicativo SFA, foi inserido um novo item 

chamado de "LOGO APP". Trata-se de uma imagem com um 

símbolo da aplicação, que na etapa de Implementação II, tornou-

se um elemento clicável responsável pela ação de retorno à tela de 

clientes. Essa adaptação foi desenvolvida em resposta a sugestão 

do sujeito validador para que o usuário possa voltar para a tela 

inicial da aplicação SFA. Para minimizar o desgaste cognitivo do 

usuário, foram alteradas as rotinas da primeira tela para que esta 

seja apresentada da mesma forma que o usuário interagiu ao 

acessar a aplicação. Assim, ganham os usuários com e sem 

deficiência, pois o que anteriormente era somente uma imagem, 

agora o utilizador do aplicativo possui uma função permite uma 

maior usabilidade para o sistema. 

Como foi evidenciada certa dificuldade do usuário no primeiro 

processo de validação I para identificar quando o toque estava 

acontecendo em uma lista. Optou-se por realizar alterações nas 

descrições dos conteúdos dos itens, para deixar de forma clara e 

objetiva a funcionalidade de cada elemento. Quando um elemento 

de texto não tem descrição, o TalkBack lê o rótulo do elemento. 

Nesse caso, a modificação proposta foi a de adicionar ao elemento 

uma descrição do conteúdo do item, no caso, um produto. A lista 
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apresenta a descrição, "lista de produtos", porém, nem sempre 

quando o usuário passava o dedo sobre algum produto da lista 

essa descrição era lida.  

Para solucionar o problema identificado pelo sujeito validador 

cego, os elementos foram todos identificados de forma 

diferenciada. Assim ao ser lido pelo TalkBack, o retorno dado ao 

usuário foi a identificação do produto, permitindo um 

reconhecimento mais seguro de cada elemento/produto da lista. 

Outra adaptação realizada relaciona-se da indicação da ordem e da 

posição ocupada pelo elemento, seguindo a mesma lógica 

aplicada aos botões da barra superior (Figura 3). 

 
Figura 3.  Lista de produtos (ListView) 

3.2 Processo de Análise de Acessibilidade II 

Para o processo de análise de acessibilidade II foi realizado o 

procedimento metodológico de validação com usuário cego, 

otimizado pela utilização de uma checklist. De acordo com Sonza 

[12], checklist consiste em um documento com itens de 

verificação e acompanhamento detalhado, com o objetivo auxiliar 

na documentação dos testes manuais feitos por pessoas com 

deficiência e programadores. Para esse teste, foi utilizado como 

referência o checklist disponibilizado pelo Governo Federal 

Brasileiro [2] para testes de acessibilidade em Web, adaptando-o 

para dispositivos móveis. No período que decorreu entre os dois 

testes de validação, o sujeito validador passou a usar dispositivos 

Android com tela sensível ao toque, o que o tornou mais 

experiente com a plataforma e com o TalkBack.  

Para a adaptação do checklist para avaliação em dispositivos 

móveis, foram incluídos como itens de análise: o tempo de 

resposta do leitor de tela, já que no teste anterior foi constatado 

um atraso em relação ao retorno dado ao usuário ao executar uma 

ação; a navegabilidade do sistema por meio de elementos como 

imagens; a adequação de descrições para janelas de diálogo; o 

som reproduzido pelo leitor de tela ao reconhecer elementos de 

interface; a forma de apresentação dos elementos em listas. 

Com o apoio do checklist no processo de avaliação manual foi 

possível definir um roteiro de itens a serem observados durante a 

segunda validação. Desta forma, o checklist foi utilizado para 

analisar a acessibilidade e a funcionalidade do aplicativo e, para 

registrar as sugestões de melhorias no desenvolvimento de 

aplicações móveis acessíveis (Quadro 1).  

Quadro 1: Ficha de Apoio – Avaliação Manual de 
Acessibilidade 

Avaliação Manual de Acessibilidade - Checklist  

Aplicativo: Sales Fosse Automation (SFA) 

Sistema Operacional: Android 4.1 

Leitor de tela: TalkBack 

       Pergunta 
orientadora:           

Aspectos revelados na verificação 
[Teste II]  

Observações 

Botões 

Remetem para local 

ao qual se propõem? 

Botão "Navegar para casa" não 

direcionava para a tela abertura. 

Correção 

implementada.  

Há descrição? Sim. 
Funcional e 

acessível. 

A descrição é 

adequada? 

Descrições implementadas, entretanto, 

novas sugestões foram propostas. 

Implementar 

sugestões. 

Imagens 

Possuem descrição? Apresenta imagens sem descrição. 
Revisar a 

etiquetagem. 

A descrição é 

adequada? 

Descrições adequadas para as imagens 

com descrição. 

Funcional e 

acessível. 

O toque nas 

imagens executa 

alguma ação? 

Sim, imagens executam ações, como 

abrir uma tela de diálogo contendo 

uma lista (tela de pedidos). 

Funcional e 

acessível. 

Janelas Diálogos 

Há descrição? 

 

Possuem, mas é preciso melhorar sua 

qualidade, para orientar o usuário a 

ação executada. 

Correção 

implementada. 

Redirecionamento 

da ação, o é 

adequado? 

Sim. 
Funcional e 

acessível. 

Textos 

Apresentam a leitura 

correta? 

 

Abreviações dificultaram a 

compreensão. Exemplo: Qtd na lista 

de produtos adicionados ao carrinho. 

Correção 

implementada. 

Elementos de interface 

Os elementos de 

interface foram 

programados de 

forma adequada? 

 

O sujeito validador revelou-se 

desorientado ao interagir com imagens 

com função de estilização. Ao passar o 

dedo por cima da imagem o Talkback 

reagiu emitiu o som relacionado à 

inserção de dados.  

Etiquetagem da 

imagem e 

desabilitar efeitos 

sonoros para 

ImageView 

Leitor de tela 

Revela um tempo 

adequado para os 

componentes de 

elementos? 

Novamente, foram evidenciados 

problemas relacionados ao tempo de 

resposta do Talkback. 

Testar a 

compatibilidade 

com versões de 

Android e de 

tablet. 

Listas 

A apresentação dos 

elementos em listas 

revela-se funcional e 

acessível? 

O sujeito validador cego ao interagir 

com a interagir com a lista, com 

realizou um associação correta entre 

os dados. Ao deslocar o dedo sob a 

lista desviou da trajetória linear e 

horizontal, produzindo uma associação 

incorreta dos dados. 

Reformular a 

interface, sem 

utilizar lista 

(tabelas) para 

exibição de 

relatório de 

dados. 

 

Os processos de verificação e a validação realizados no processo 

de análise de acessibilidade II ratificaram a importância da 

etiquetagem dos elementos de interface, colocando em destaque a 

qualidade dessa descrição. A qualidade da comunicação deve ser 

assegurada pela legibilidade do texto, evitando termos pouco 

utilizados e o uso de abreviações, como por exemplo, a apontada 

pelo sujeito validador, “Qtd”, relacionada à palavra quantidade na 

lista de produtos adicionados ao carrinho. 

Uma fragilidade revelada ao longo dos dois teste de análise de 

acessibilidade esteve relacionada à eficiência do TalkBack para a 

leitura dos elementos de interface. O comportamento do leitor de 

tela do Google revelou alterações em relação às diferentes versões 

do Android e aos modelos de dispositivos móveis. Em algumas 

ocasiões, ao passar o dedo sobre um elemento, aconteceu um 

atraso de até três segundos para a leitura da informação desejada. 

Muitas vezes, esse retorno sonoro nem chegava a ser efetivada 

para o usuário. Esse mesmo atraso também foi percebido no uso 

do teclado virtual e na versão em áudio fornecida pelo leitor para 

a informação digitada. Em testes no mesmo dispositivo com 

teclados diferentes, foi possível perceber comportamentos 

distintos do TalkBack. 
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Outra configuração que pode ser realizada relaciona-se a voz para 

a leitura do texto pelo TalkBack, o sintetizador. Os sintetizadores 

possuem características específicas e mostraram-se também uma 

variável para o comportamento do leitor, sendo possível perceber 

atrasos na versão em áudio da digitação de acordo com o 

sintetizador selecionado. Foi possível, também, constatar uma 

falta de padrão para a leitura dos dados. Em alguns sintetizadores 

os números são lidos aos pares, assim como datas também não são 

lidas sempre da mesma forma. Com a variedade de versões do 

Android, de teclados e sintetizadores, fica difícil montar uma 

estratégia única na qual se possa mapear, contemplar e reproduzir 

de forma segura o contexto do usuário.  

A forma como o TalkBack alerta o usuário por meio de sons, 

prompts, quando ele passa o dedo sobre um elemento, muda de 

acordo com o tipo do objeto escolhido. Por exemplo, um som com 

eco ou sem refere-se a tipos de elementos diferentes. A primeira 

constatação foi que alguns elementos de layout, como linhas que 

servem para separar visualmente os elementos na tela, são lidos 

pelo TalkBack como elementos que deveriam ter uma descrição, 

mas que não apresentavam. Esses elementos deveriam ser 

ignorados pelo leitor para não induzir o usuário ao erro por achar 

que está perdendo algum conteúdo. Para o usuário com 

deficiência visual, a informação que vem do leitor de tela é toda a 

informação disponível, portanto, o utilizador do dispositivo passa 

a reconhecer as diferentes nuances contidas na reprodução dos 

sons do TalkBack. 

O sujeito validador observou que a colocação da identificação 

para a ordem e posição de botões na barra do aplicativo fosse 

interessante para o usuário que não conhece a aplicação.  

Entretanto, na medida em que o aplicativo vai sendo utilizado, 

essa orientação passa a ser menos importante, podendo, até 

mesmo, atrapalhar, “poluindo” a leitura realizada pelo TalkBack.  

A disposição dos elementos na tela também foi mencionada, pois 

listas com elementos verticais e horizontais, que visualmente 

lembram tabelas, podem tornar o uso complicado, pois não é 

difícil errar a seleção do elemento desejado quando se utiliza um 

leitor de tela e exploração por toque. O usuário cego para obter a 

informação nessa forma de disposição necessita passar o dedo 

sobre todos os elementos, conforme foi representado na figura 4, 

pela linha pontilhada na horizontal. Se usuário não seguir a 

trajetória linear poderá deslocar-se verticalmente e promover uma 

associação incorreta dos dados. Foi percebido que no processo de 

validação o sujeito validador ao passar o dedo sobre os itens da 

lista horizontal para realizar um pedido de venda tinha com dados 

de seleção duas datas. Nesse caso, seria necessário memorizar 

qual a ordem das datas para saber qual a data da criação do pedido 

e qual a data da entrega. Se ele voltasse com o dedo ao cabeçalho, 

necessitaria achar novamente o pedido que estava visualizando, o 

que gera um incômodo e induz ao erro. 

A frequente utilização de listas (ListViews) são estratégia  para a 

disposição de dados, como os Grids. Entretanto, devido ao seu 

tamanho e a necessidade de boa navegabilidade, em dispositivos 

móveis os dados são melhor acessados quando há menos detalhes. 

Ou seja, para representar um relatório, pode ser mais interessante 

escolher um ou dois elementos principais para serem apresentados 

na lista e, somente a partir do clique sobre esse elemento, navegar 

para obter informações adicionais. Para o usuário cego, essa 

alteração pode ser vantajosa, pois a tabela com colunas e linhas 

mostra-se ineficaz para a apresentação dos dados. Se o utilizador 

puder concentrar-se em um ou dois elementos, haverá uma 

melhora significativa no acesso a essas informações e menor 

desperdício de tempo em busca desses dados.  

 

Figura 4. Lista de pedidos (ListView) 

No decorrer do processo de análise de acessibilidade II, com a 

utilização do checklist, foi possível mapear problemas de 

elementos da interface que não são percebidos visualmente, mas 

que ao utilizar a exploração por toque, ficam claros, revelando que 

novas adaptações necessitariam ser realizadas para que a eficácia 

da usabilidade do sistema fosse garantida.  

Esses aspectos analisados no processo de análise da acessibilidade 

revelaram a importância de estudos quanto ao desenvolvimento 

para aplicativos para dispositivos móveis, pois a diferença na 

configuração tecnológica revela a impossibilidade de transferir 

soluções, mesmo para as boas práticas consolidadas para o padrão 

desktop. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao longo deste trabalho buscamos compreender como e em que 

medida as recomendações de acessibilidade projetadas pelo 

Google atendem às especificidades sensoriais de usuários com 

limitações visuais. Durante essa pesquisa, pode-se observar que: 

(1) as recomendações do Google em relação às especificidades 

sensoriais de usuários com limitações visuais podem ser 

aprimoradas. Os resultados de pesquisa apontados nos dois 

processos de análise da acessibilidade revelaram que as 

recomendações da documentação do Android não foram 

suficientes para garantir o acesso e o uso do aplicativo pelo sujeito 

validador cego, exigindo mudanças, inclusive na sua estrutura de 

layouts de telas e de navegação; (2) As questões relatadas no 

primeiro processo de análise de acessibilidade com relação à 

indicação de números e do posicionamento dos botões, e que 

foram implementadas para o teste posterior, se mostraram 

bastante relevantes. Essas informações são importantes para guiar 

o usuário nas primeiras utilizações, entretanto foram apontadas 

com inconvenientes após o usuário adquirir uma maior afinidade 

com o sistema. Concluímos que o sistema deve possibilitar ao 

usuário desativar esse sistema de ajuda, ou seja, programar a 

aplicação para que quando ativada a acessibilidade, seja 

adicionada essas descrições e, na medida em que o aplicativo 

fosse sendo utilizado as informações quanto ao número e ao 

posicionamento de botões, possa não ser mais apresentadas, 

colocando o controle da decisão de permanência ou não com o 

usuário. (3) As dificuldades de usabilidade constatadas nos testes 

relacionadas à forma como foram construídos os layouts de telas, 

deixaram claro que muitas vezes pode ser necessário mais do que 

seguir as recomendações do Google. Além da preocupação com as 

descrições dos itens de interfaces, apontamos para a importância 

com a programação de todos os elementos visuais, para que estes 

estejam configurados de maneira correta, para não causarem uma 

experiência negativa ao usuário. Objetos visuais, como linhas 

separadoras e imagens de fundo, devem ser reconhecidos pelo 

TalkBack como elementos sem conteúdo, caso contrário, o usuário 

com limitações tenderá a esperar pela leitura de algum conteúdo 

ou a associação a uma ação, gerando uma sensação de erro; (4) Ao 

acompanhar um usuário com deficiência visual utilizando o 

TalkBack, foi possível perceber a diferença entre os sons 

reproduzidos a partir de cada elemento e o quanto isso interfere na 
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experiência do usuário com a aplicação. A disposição dos itens 

em listas, como mencionado no processo de análise de 

acessibilidade II, também foi revelado como uma questão bastante 

significativa. Quando o usuário enxerga, a disposição de tabela 

revela-se bastante clara, com linhas separadoras vertical e 

horizontalmente, mas quando essas linhas não são visualizadas, 

percebe-se na interação do usuário cego uma maior dificuldade no 

acesso aos conteúdos do aplicativo. Para tanto, seria necessário 

revisar todos os componentes visuais e, caso necessário, modificar 

a forma como os dados são apresentados nas telas e até mesmo 

sua lógica de navegação para prever a utilização de utilizadores do 

aplicativo por sujeitos com limitações físicas e sensoriais.  

A análise dos procedimentos de acesso e de uso, a partir das 

recomendações propostas pela W3C e das estabelecidas pelo 

Google, contribuíram para evidenciar a importância do papel do 

usuário no planejamento de sistemas e no processo de 

desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. Assim, a 

inserção do usuário no processo, como prática relevante e 

instrumento essencial no desenvolvimento de aplicações mais 

inclusivas. Apontamos como uma das contribuições desta 

pesquisa, a importância de processos de validação manual e com 

usuários reais, ao destacar como esses procedimentos 

metodológicos são capazes de fazer emergir dados que 

possibilitam construir ações de acessibilidade e de usabilidade 

como forma de atender às especificidades humanas.  

Por fim, a partir da análise dos dados desta pesquisa, pode-se 

apontar para a vantagem da utilização de tablets por usuários 

cegos. A exploração por toque é bastante promissor, pela 

possibilidade de acesso sem intermediação de um mouse ou de 

outro dispositivo de entrada de dados. A interação com o tablet 

potencializa a construção de um mapa mental da área de 

navegação, uma ação facilitada pela existência de uma referência 

física do dispositivo móvel. A possibilidade de identificar o início, 

o meio e o fim da tela otimiza e potencializa a localização de 

elementos na interface. 

Entretanto, outros desafios são colocados para os desenvolvedores 

de aplicativos para tablets ao observarem as recomendações de 

acessibilidade delimitadas pela equipe do Google, muitas delas 

relacionados aos princípios de usabilidade. Coloca-se como 

estudos futuros, a verificação da usabilidade, conforme elencadas 

por Nielsen [10], devendo ser observados, entre outros aspectos: 

feedback propostos pelo aplicativo, a qualidade e o tempo de 

retorno para as ações realizadas pelo usuário; a compatibilidade 

com o mundo real, a clareza e a objetividade da linguagem textual 

e imagética; a consistência na interação com a interface e sua 

funcionalidade, em especial quanto à orientação e ao retorno das 

ações do usuário. Deve-se analisar a facilidade na interação e na 

aprendizagem das funcionalidades dos aplicativos, possibilitada 

por um projeto de interface com baixo grau de complexidade, que 

minimiza a sobrecarga cognitiva, que facilita a identificação e a 

memorização dos elementos por parte do usuário. 

Quando a sociedade contemporânea se organiza sob os princípios 

de equidade e justiça social, quando programas educacionais de 

inclusão sociodigital promovem ações de individualização de 

acesso a equipamentos computacionais por meio da distribuição 

de tablets para professores e estudantes, discutir a acessibilidade 

de dispositivos móveis coloca-se de forma urgente. Não podemos 

permitir que os mesmos problemas revelados com o Projeto UCA 

ao apontar para as dificuldades e para a impossibilidade de 

interação entre os laptops educacionais entregues às escolas das 

redes públicas de ensino e os alunos com deficiência [9]. A 

presença dos dispositivos móveis no contexto educacional é 

inquestionável quanto às possibilidades de qualificação do 

processo de aprendizagem e de desenvolvimento humano que 

pode instituir, mas deve ser problematizada a qualidade dos 

aplicativos e da tecnologia para que o direito de acesso e de uso se 

concretize para todos, estudantes e professores, com e sem 

deficiência. 
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Mensagens SMS e comunicação escolar: automação por 
meio de plataformas livres 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The Short Message Service, known as SMS or torpedo, is one of 

the most used features, for being a quick message service, easy 

access and connectivity, plus work even with cell switched off or 

out of coverage area. This article describes how to use SMS, so 

the shipments to certain group of people can help in participation, 

economics, communication and efficiency in certain institutions, 

assisting in the automation of communicative processes. We also 

propose a tool using free software and hardware platforms, such 

as the Arduino, python, php and json, to organize, select and send 

multiple SMS. The idea came about due to communication 

problems between parents and teachers in the school, since not all 

people have constant access to computers connected to the 

Internet constantly. Thus, the SMS is presented as an alternative 

widely used. 

 
RESUMO 
 
A Short Message Service, conhecida como SMS ou torpedo, é um 

dos recursos muito utilizado, por ser um serviço de mensagem 

rápida, de fácil acesso e conectividade, além de funcionar mesmo 

com celular desligado ou fora da área de cobertura. Segundo a o 

Comitê Gestor da Internet no Brasil [16] 85% dos cidadãos 

brasileiros possuem telefone, onde o SMS é um serviço básico 

dos aparelhos celulares. Nessa perspectiva, este artigo descreve 

como o uso de SMS pode auxiliar na participação e comunicação 

eficiente em determinadas instituições, propiciando a automação 

de processos comunicativos de maneira bastante econômica no 

envio de informativos para determinado grupo de pessoas. 

Também apresentamos uma ferramenta Web, utilizando softwares. 

e plataformas de hardware livres (arduíno), para organização, 

seleção e envio de múltiplos SMS. A ferramenta proposta surgiu 

devido à necessidade de amenização de problemas de 

comunicação entre pais e professores no âmbito escolar (não 

ficando limitados aos mesmos), uma vez que nem todas as pessoas 

possuem acesso a computadores conectados continuamente à 

internet. Segundo dados da pesquisa Pnad [15], do IBGE, a 

proporção de pessoas no Brasil que utilizam a internet era de 

46,5% em 2011. Assim, o serviço de SMS apresenta-se como uma 

alternativa mais eficaz, devido sua ampla utilização e abrangência 

de sinal. 
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1. INTRODUÇÃO 
As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC's) 

apresentam-se como importante ferramenta nos meios 

corporativos, na educação e na sociedade de um modo geral. Um 

dos serviços das NTIC's, a internet, é amplamente utilizado,  

embora, por vezes, não consiga dispor uma informação em tempo 

hábil. Da mesma forma, as ligações podem não ter retorno com 

rapidez, além do tempo e do custo que variam ao longo do dia. 

Configuram-se, nesse contexto, problemas de comunicação e 

qualidade nos serviços entre as pessoas, o que compromete as 

atividades desenvolvidas na escola que requerem a participação 

dos pais de alunos no meio acadêmico, e com a sociedade (onde 

estão inseridos os responsáveis pelos discentes).  

Não é coerente negar que o advento da internet tenha 

possibilitado a ampliação e agilidade no acesso à informação, 

conforme Silva [5].  A partir da Internet, a transmissão de 

informações, que antes dependia de um meio físico e geralmente 

era preso a um determinado limite territorial, passa para meios 

eletrônicos de rápido acesso e transmissão de dados com 

abrangência mundial. 

Assim, o acesso à informação foi introduzido no cotidiano das 

pessoas de forma simples e particular, em uma definição de 

inclusão digital e social. A conexão, além da internet e das redes 

de computadores, estendeu-se entre as pessoas através do telefone 

móvel, que, nesse cenário, mostra-se um dispositivo simples, 

eficaz e que propicia uma comunicação ágil e de grande 

abrangência. 

As TIC's e as diferentes tecnologias de comunicação e interação 

combinam-se, nessa perspectiva, para “a formação de 

comunidades de aprendizagem que privilegiam a construção do 

conhecimento”, seguindo o que nos propõe Almeida [6], 

permitindo incorporar em vários ambientes um meio concreto de 

comunicação entre as partes envolvidas. 

Quanto à telefonia móvel, destacamos que esta se encontra em 

evolução e parece destinada a constituir-se um novo paradigma, 

provavelmente das futuras gerações (Myers et AL, MARÇAL, 

ANDRADE e RIOS) [4]. No Brasil, são mais de 100 milhões de 

usuários de aparelhos celulares, enquanto que apenas 22 milhões 

de pessoas que possuem acesso a computadores com conectados à 

internet. 

Um dos principais motivos para essa ampla disseminação dos 

celulares é o baixo custo, em relação aos valores de outros 

dispositivos eletrônicos, como os computadores e serviços de 

acesso não-móvel à internet. Nos últimos anos, os celulares 
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tiveram uma redução significativa de preço e os computadores não 

seguiram essa queda na mesma proporção. 

Com o grande número de celulares devido ao baixo custo e com 

os novos dispositivos móveis (como por exemplo, Iphone, Ipad) e 

demais ferramentas de comunicação (redes sociais como 

Facebook e mensageiros instantâneos como WhatsApp), um 

serviço de excelente valia tem ficado em segundo plano: o SMS. 

Entretanto, assim como vários usuários ainda utilizam celulares 

antigos, de baixo custo, principalmente os pais de alunos, que na 

maior parte dos casos não se adaptaram às novas tecnologias nem 

com ao custo relativamente alto de dispositivos móveis com 

serviços de comunicação mais modernos, iniciou-se a proposta de 

criação de uma ferramenta para utilização desse serviço. 

O estudo do uso de dispositivos móveis na comunicação escolar, 

em especial entre coordenação e pais de alunos, pode justificar-se, 

em uma primeira análise, pelo número expressivo de usuários de 

aparelhos celulares, possibilitando a construção de uma 

ferramenta que ajudaria na comunicação mais efetiva e eficaz 

entre a escola e a família. Um olhar mais aprofundado na pesquisa 

nos leva a compreender suas várias possibilidades e limitações. 

O foco nos dispositivos móveis, em especial no envio de 

múltiplos SMS, e na comunicação dos ambientes formadores do 

indivíduo (acadêmico e familiar) está centrado nas possibilidades 

de um processo mais concreto de notificação por parte da escola e 

retorno por parte da família em relação aos eventos promovidos 

pela escola (reuniões, entrega de boletins, e etc). É evidente que o 

uso de aparelhos celulares é voltado para comunicação entre os 

usuários (enviar e receber chamadas e mensagens), porém 

podemos ampliá-lo através de uma tecnologia que está em 

declínio, o SMS, potencializando suas utilidades e explorá-lo para 

processo de comunicação. Isso pode se dar por meio  do envio 

multi-SMS,  flexíveis para tratar de forma dinâmica as 

comunicações, como as que envolvem o fluxo de informação da 

escola com o corpo discente, docente e pais de alunos, na 

proporção em que as informações estejam chegando ao sistema e 

enviados em uma lista, definida conforme a necessidade da escola. 

Este trabalho pretende, então, expor o paradigma de envio de 

múltiplos SMS, analisando o tráfego das redes e visando à 

eficácia no serviço, permitindo, com base na informação, 

desenvolver uma solução que possibilite a forma mais dinâmica 

de envio de mensagens para celulares cadastrados e, assim, tornar 

o processo de envio de informações mais efetivo. Destaca-se, 

quanto a isso, que, além de objetivar um melhor processo de 

envio de informação para escola, também buscamos a economia 

nos gastos com notificações ou informativos impressos. 

Alicerçados sobre esses fundamentos, buscamos apresentar uma 

proposta de uso de SMS na comunicação entre escola e família, 

introduzindo dispositivos móveis no processo. Para tanto, está em 

desenvolvimento uma pesquisa exploratória e a implementação de 

uma ferramenta envolvendo o uso de mensagens SMS como parte 

da comunicação entre pais, professores e alunos. 

2. Problemática 

O envolvimento da família no acompanhamento escolar dos 

alunos é considerado uma ferramenta poderosa no exercício do 

ensino eficaz, além de contribuir como método normativo para o 

aspecto comportamental do corpo discente. Segundo Epstein [8], 

as pesquisas realizadas sobre o assunto permitem concluir que 

deve existir uma colaboração entre as duas instituições (escola e 

família), para que o processo de aprendizado seja feito de forma 

mais efetiva e que, ainda, essas duas instituições compartilhem 

responsabilidades no que diz respeito ao aprendizado. 

O termo comunicação vem do latim communicare e significa “por 

em comum”, conforme  Bittes Junior e Mateus [9],  podendo ser 

entendido com o processo de compreender e compartilhar 

mensagens enviadas e recebidas. Destaca-se, quanto a isso, que as 

próprias mensagens e o modo como se dá seu intercambio 

exercem influência no comportamento das pessoas envolvidas em 

curto, médio e longo prazo, conforme aponta Stefanelli [10]. Por 

meio da comunicação, o auxílio mútuo entre escola e família pode 

ser tratado de forma mais adequada. 

Como existem alguns problemas em relação à comunicação entre 

a escola e pais de alunos normalmente, verifica-se a necessidade 

de um meio de envio mais efetivo, que faça com que as 

informações cheguem em tempo hábil e com rapidez na leitura.  

Assim, perdas de contato com atividades rotineiras podem ser 

evitadas. Essa ação é um fator importante para a continuidade dos 

serviços ofertados pelos informativos. 

A utilização de SMS é viável [7], pois, de acordo com empresas 

especializadas, esse serviço possui a maior taxa de leitura de todas 

as mídias. Aproximadamente 80% das pessoas que recebem o 

SMS leem a mensagem em seguida. 

Além disso, podem ser citados os fatos de que [7]:  

• 100% dos celulares no Brasil recebem SMS; 

• 95% das pessoas leem os torpedos recebidos; 

• 75% das pessoas leem no ato do recebimento; 

• Há mais de 260 milhões de celulares no país; 

• Possui um custo de até 90% menos com relação a outras 

mídias como mala direta, panfleto, rádio, jornal e TV, 

por exemplo. 

 

3. Automação e Inclusão 

A automação é, certamente, uma das portas para o futuro, a qual 

dispõe de possibilidade de realizar várias tarefas simultaneamente 

e com mais praticidade. Segundo o Minidicionário da Língua 

Portuguesa [2], a automação consiste em “um sistema automático 

pelo qual os mecanismos controlam seu próprio funcionamento, 

quase sem a interferência do homem.” Com esse sistema, ganha-se 

tempo, energia, mão de obra e organização, devido a um maior 

controle que se pode ter das operações em geral e da precisão de 

todas as tarefas que estejam associadas. 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

[12], IBGE-Censo 2010, apenas 38,3% da população brasileira 

têm computador em casa, dentre os quais 30,7 estão conectados à 

internet;  4,7% têm telefone fixo; 47,1% possuem somente 

celular; 36,1% possuem telefone fixo e celular. O censo apontou, 

ainda, que 49% das escolas públicas tinham, à época, recursos de 

laboratórios de informática [13], enquanto que as privadas 

totalizavam 90,5%. 

Acentuamos, entretanto, que possuir um computador ou 

laboratório de informática não quer dizer, necessariamente, que há 

inclusão digital. Igualmente, aprender a operar também não 

garante a inclusão na chamada sociedade da informação. A 
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inclusão refere-se a saber utilizar as tecnologias da informação 

para o exercício pleno da cidadania. 

Assim, uma forma mais rápida para inclusão, seria considerar as 

formas mais acessíveis, de baixo custo e de fácil manuseio, como 

o celular, que assume esse papel atualmente. A acessibilidade na 

aquisição dos aparelhos móveis populares faz com que quase 

todas as camadas da sociedade possam obtê-los, tornando-o de 

amplo acesso e formalizando, assim, a comunicação em várias 

classes e áreas disponíveis. 

Ao utilizar um celular, a pessoa encontra-se em uma abrangência 

de uma antena que está dividida em células. Portanto, a cada 

momento, a pessoa encontra-se em uma célula e, ao deslocar-se, 

muda de célula simultaneamente e de forma automática, 

transferindo sua ligação. Esse processo de mudança automática de 

célula chama-se Hand Off.  Todas as células são ligadas às 

Centrais de Comutação e Controle (CCC) que, por sua vez, 

conectam-se à rede telefônica convencional. 

Os celulares possuem diversos outros serviços, sujeitos à 

tarifação, como acesso à internet (WAP – Wireless Application 

Protocol), utilização de câmeras para tirar fotos e gravar vídeos, 

jogos, troca de mensagens, sons e outros. Concentram, então, 

várias possibilidades e com grande abrangência, mobilidade e 

comunicação. 

Destacamos, especialmente, o SMS como uma forma de 

comunicação simples, por meio da qual todos os aparelhos podem 

receber e enviar mensagens. O preço de envio caiu bastante, tendo 

operadoras que possuem envio ilimitado pelo pagamento de uma 

pequena taxa diária, que gira em torno de R$ 0,30 (trinta 

centavos). Tem-se, pois, um serviço atraente para comunicação 

rápida e de baixo custo. 

Marçal et al [4] apontam alguns objetivos de utilização de 

dispositivos móveis na educação: 

• Melhorar os recursos para o aprendizado do aluno, como um 

dispositivo para execução de tarefas, buscas e registro através 

de câmera digital, gravação de sons e outras ações;  

• Prover acesso aos conteúdos didáticos, de acordo com a 

conectividade do dispositivo;  

• Aumentar as possibilidades de acesso ao conteúdo; 

• Expandir o corpo de professores e as estratégias de 

aprendizado disponíveis; 

• Desenvolvimento de métodos inovadores de ensino 

utilizando os novos recursos de computação e mobilidade.  

Apontam ainda, vários objetivos para o uso de dispositivos 

móveis na educação. Convém reiterar o que foi proposto 

inicialmente, a saber, fortalecer a comunicação entre pais e escola, 

tornando as mensagens mais eficazes, satisfatórias e abrangentes. 

Assim, com o uso de SMS, as informações chegarão ao seu 

destino mais rápido, de forma eficaz, fazendo com que a 

participação de professores, pais e alunos seja mais ativa e 

constante no contexto pedagógico. 

Este trabalho tem por objetivo propor a implementação de um 

sistema de gestão de encaminhamento de SMS no ambiente 

escola, denominado Sistema de Notificação em/sob Demanda por 

SMS: SiND-SMS.    

4. O Sistema SiND-SMS 

Abordamos aqui um projeto de automação na área de 

comunicação in loco, cujo objetivo consiste no envio de múltiplos 

SMS’s para determinado grupo de pessoas, utilizando tecnologia 

e inovação para automação de serviços gerais, através das 

plataformas de hardware Arduíno e das linguagens de 

programação php e python, por meio das quais serão 

desenvolvidas ferramentas que controlem e racionalizem o envio 

sequencial de mensagens de texto a vários destinatários com 

aparelhos de celular, centrando o foco na comunicação por 

mensagens de texto, sendo esta uma alternativa que pode ser 

amplamente utilizada. 

O Arduíno [11] é uma plataforma open-source de computação 

física e prototipagem eletrônica, de baixa-curva de aprendizagem 

e que possibilita a construção de objetos e/ou ambientes 

interativos. Essa plataforma pode, ainda, ser utilizada por artistas, 

professores e qualquer outra pessoa com conhecimentos básicos 

em eletrônica e programação. 

A placa do Arduíno (MCROBERTS) [11] é composta por um 

microprocessador Atmel AVR, um oscilador (componente que 

envia pulsos de tempo em uma frequência especificada, para 

permitir sua operação na velocidade correta) e um regulador linear 

de 5 volts.  Dependendo do tipo de placa com padrão Arduino 

utilizada, pode haver uma saída USB (Barramento Serial 

Universal), que permite conectá-lo a um PC ou Mac para upload 

ou backup de dados.  

Para permitir o gerenciamento do envio de SMS entre os 

componentes eletrônicos, foi utilizado o Arduino 

DUEMILANOVE, uma placa de microcontrolador baseado no 

ATmega328, cuja escolha se deu pela boa adaptabilidade com o 

modulo SIM 900. 

O modulo SIM900 [14] é um Módulo GSM/GPRS quadband com 

pilha TCP/IP embutida de fácil soldagem e integração, até mesmo 

para prototipagem (board-to-board) e pode ser usado em 

aplicações nas quais a transmissão via tecnologia GSM/GPRS é 

necessária, seja por transmissão de voz, SMS, e possui consumo 

reduzido de energia. É ideal para aplicações industriais, como 

M2M (Manager to Manager), telemetria, e etc. 

As principais características do SIM900 são: 

• Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz 

• GPRS multi-slot class 10/8 

• GPRS mobile station class B 

• Compliant to GSM phase 2/2+Class 4 

• Class1 (1 W @ 1800/1900MHz) 

• Controle via AT 19resence19 (GSM 0 Commands) 

• Baixo consumo de energia: 1.5mA 

• Temperatura de operação: -40°C to + 

• Suporte de ativação via Software 

Por ser um padrão de transmissão de maior abrangência, optou-se 

pelo módulo GPRS versão SIM900, a fim de se obter um 

dispositivo móvel independente da sua localização, por meio do 

qual os dados são mandados via SMS através do chip alocado no 
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módulo. Além disso, tem-se também a organização e o envio das 

mensagens no microcontrolador. 

O projeto inicial focou na criação de uma base de dados e no 

envio de vários SMS para comunicação mais rápida e instantânea, 

através de uma rede local (Intranet), na qual foi utilizada um 

servidor apache e a linguagem para Web PHP (Hipertext 

PreProcessor). A linguagem python foi utilizada para controlar a 

comunicação serial com os hardwares e o json para comunicação 

entre as linguagens. Destacamos que todas as ferramentas são 

softwares livres, viabilizando a implantação do projeto, que 

possui esquema conforme mostrado a seguir: 

 

 

Figura 1. Funcionamento do Sistema SiND-SMS 

 

A disponibilidade do sistema via web será alcançada uma vez que 

o mesmo tenha sido implantado, possibilitando a inserção e o 

registro de mensagens de texto. A partir dessas mensagens, 

decorrerá uma seleção das pessoas que as receberão, entre elas 

pais, alunos e outros interessados no conteúdo do informativo.  

Essas informações serão enviadas para as diversas operadoras de 

celulares e também serão avaliadas questões como eficácia e 

consistência dos lembretes enviados, fazendo levantamento da 

frequência com que se obtêm retorno por parte dos responsáveis 

de alunos a cada mensagem enviada. 

O Sistema de Notificação em/sob Demanda por SMS, o SiND-

SMS funcionará no ponto de vista do administrador e usuário, de 

acordo com a descrição da figura 02, com suas as principais 

funcionalidades.  

 

Figura 2. Diagrama de Caso de Uso do SiND-SMS 
 

De acordo com a figura anterior, podemos ter dois cenários: o do 

administrador, que poderá fazer cadastro e administração do 

sistema, e dos usuários (professor, coordenador, pedagogos), que 

poderão selecionar turmas, professores, alunos e pais de alunos 

para enviar as notificações/informativos por SMS, informando 

sobre tarefas, reuniões e fatos importantes e necessários para a 

comunicação escolar. 

Também é gerado um histórico com todos os SMS’s enviados 

para facilitar a consulta de informações enviadas entre a 

instituição que adotar a ferramenta e os responsáveis pelos alunos, 

para auxiliar no estudo de efetividade nos recados enviados. 

Com isso, podemos utilizar o conhecimento adquirido para o 

desenvolvimento de processos mais complexos e completos em 

várias áreas de automação, com as ferramentas (Arduíno e módulo 

SIM900), que ajudarão em uma variedade extensa de 

possibilidades. 

 

5. Considerações Finais 

Com a utilização de dispositivos móveis no processo de 

comunicação de professores, escola, pais de alunos e alunos, a 

utilização de mensagens de texto torna-se promissora, sobretudo 

por melhorar a comunicação no ensino. Deve-se investigar de que 

forma os envios de SMS devem ser processados e gravados, a fim 

de saber se o alcance da informação entre os envolvidos é 

ampliado, de forma relacionada com a ligação entre a escola e a 

família e, assim, compreender e desenvolver estratégias de seus 

usos no meio escolar. 

Espera-se que o uso do celular como um dispositivo móvel de 

comunicação escolar possa complementar as ações das direções e 

coordenações de ensino como um novo desafio para educação. 

Em outros termos, que permita uma abertura no processo de 

interação, comunicação, participação e colaboração dos 

envolvidos, viabilizando, dessa forma, o fortalecimento do 

vínculo entre a comunidade, a família e a escola através de 

mensagens SMS. 

Nessa perspectiva, ao desenvolver um sistema de múltiplos SMS, 

é importante descobrir as potencialidades e elaborar estratégias 

inovadoras para introduzi-lo no meio escolar, considerando as 

necessidades do ambiente e as atividades que serão propostas pela 

coordenação e professores. Feito isso, segue a adequação da 

solução, tornando a comunicação mais simples e imediata aos  

pais,  alunos e professores envolvidos.  

A necessidade de conhecer os recursos aplica-se a todos os 

envolvidos para, assim, tornar a ferramenta ágil e efetiva para a 

escola, fazendo com que informações úteis e urgentes cheguem 

aos destinatários de forma mais rápida.  

Acreditamos que com o desenvolvimento da pesquisa e 

implantação do sistema de múltiplos SMS no ambiente escolar, 

possamos contribuir para facilitar o acesso aos informes e aos 

regulamentos da escola, além de prover a manutenção do contato 

colaborativo entre os funcionários das instituições de ensino e os 

familiares de alunos. 
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ABSTRACT 

In this paper, we describe an approach for the development of 

educational chatterbots, based on the theoretical assumptions of 

Artificial Intelligence and Computational Linguistics and 

Educational Software. The development work utilizes the 

literature in this regard we sought to situate the context that 

enables the existence of chatterbots. Identifying with the 

contemporary tendency for computer education and inclusion of 

digital resources in teaching strategies arises then space for the 

development of educational chatterbots. The proposed approach is 

being used for research that is ongoing in order to develop 

educational chatterbots to assist in teaching learning situations in 

mathematics. 

 

RESUMO 
Neste artigo, descrevemos uma abordagem para o 

desenvolvimento de chatterbots educacionais, tomando por base 

os pressupostos teóricos de Inteligência Artificial e Linguística 

Computacional, bem como Software Educativo. O 

desenvolvimento do trabalho utiliza a pesquisa bibliográfica, neste 

sentido buscou-se situar o contexto que viabiliza a existência dos 

chatterbots. Identificando-se com a tendência contemporânea do 

ensino pela informática e da inclusão de recursos digitais nas 

estratégias de ensino surge então espaço para o desenvolvimento 

dos chatterbots educacionais. A abordagem proposta está sendo 

utilizada em uma pesquisa que está em andamento com o 

propósito desenvolver chatterbots educacionais para auxiliar em 

situações didáticas de aprendizagem de matemática. 

 

Categories and Subject Descriptors 

I.2.11 [Artificial Intelligence]: Distributed Artificial Intelligence 

– coherence and coordination, intelligent agents, languages and 

structures, multiagent systems.  

General Terms 

Theory 

Keywords 

Artificial Intelligence, Computational Linguistics, Chatterbot, 

Intelligent Agents 

Palavras-chave 
Inteligência Artificial, Linguística Computacional, Chatterbot, 

Agentes Inteligentes 

1. INTRODUÇÃO 
A intersecção entre a Linguística Computacional e a Inteligência 

Artificial provê contribuições significativas para o 

desenvolvimento de interfaces computacionais mais amigáveis, 

estabelecido através da linguagem natural. Com a disponibilidade 

de acesso aos recursos da Internet e como tendência 

contemporânea a utilização destas interfaces amigáveis em âmbito 

educacional, surge espaço para a discussão sobre chatterbots 

educacionais. 

Lançando mãos da pesquisa bibliográfica o trabalho tem por 

objetivo descrever uma abordagem para o desenvolvimento de 

chatterbots educacionais, para tanto, toma-se por base 

pressupostos teóricos em Inteligência Artificial, Linguística 

Computacional e Software Educativo. Contudo, a abordagem 

proposta está sendo utilizada em uma pesquisa que está em 

andamento, esta por sua vez, utiliza a pesquisa de campo, tendo 

como propósito desenvolver um chatterbot educacional para 

auxiliar em situações didáticas de aprendizagem de matemática. 

A Seção 2 do trabalho apresenta brevemente o conceito de 

Linguística Computacional. Em sequência, na Seção 3 é 

apresentado o conceito de Inteligência Artificial. Na Seção 4 é 

discutida inicialmente a definição de chatterbots e apresentado as 

considerações que caracterizam os chatterbots educacionais. 

Adiante, na Seção 5 é apresentada a abordagem proposta. A Seção 

6 contextualiza a aplicação da abordagem e, consequentemente, a 

Seção 7 as considerações finais. 

2. LIGUÍSTICA COMPUTACIONAL 
A linguística computacional explora as relações entre linguística e 

informática, sobretudo, é a área da ciência da linguística voltada 

para o tratamento computacional das linguagens e das línguas 

naturais. Ela torna possível a construção de sistemas com 

capacidade de reconhecer e produzir informação apresentada em 

linguagem natural, sendo dividida em duas subáreas: a Linguística 

de Corpus e o Processamento de Linguagem Natural (PLN), 

Contudo, considerando que há muitos trabalhos que envolvem as 

duas subáreas então esta divisão nem sempre é nítida. [1, 2]. 

A área linguística computacional provê teorias para que por meio 

dos aspectos algorítmicos e do processamento da linguagem 

natural seja possível realizar estudo das linguagens natural, 
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contudo, elaborar teorias linguísticas implementáveis em meios 

computadorizados requer a intersecção das áreas de Inteligência 

Artificial e Linguística. Devido ao caráter multidisciplinar da 

Linguística Computacional também é possível estarem envolvidas 

outras áreas em adição das supracitadas, o que determina isto é a 

aplicação resultante da pesquisa. 

3. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
A definição de IA depende dos interesses e objetivos da pesquisa. 

Assume-se que IA é uma forma de simular a inteligência natural 

(IN), e por sua vez o conceito de IN pode lançar alguma luz para a 

definição de IA. No contexto deste trabalho é preferível a 

definição de que IA é o resultado da aplicação de técnicas e 

recursos, de natureza não numérica, viabilizando a solução de 

problemas que exigiram do humano certo grau de raciocínio, 

perícia e dificuldade. Na verdade, a inteligência deve ser tratada 

como uma abstração feita norteada em certos comportamentos. A 

partir do comportamento pode-se deduzir inteligência. Este 

aspecto que observa o comportamento do sistema que resolve 

problema e a partir disto faz inferências é que particularmente 

importa para a computação [3, 4]. 

Observa-se que as definições de IA seguem nas mesmas linhas 

que as definições para IN, adaptando-as para o computador e, 

portanto, a IA é o estudo de como fazer os computadores 

realizarem atividades que até então, os humanos fazem melhor, 

incluindo a capacidade de adquirir, selecionar e aplicar 

conhecimentos aprendidos. 

4. CHATTERBOTS EDUCACIONAIS 
Os chatterbots são programas desenvolvidos para interagir, 

através da forma escrita em linguagem natural, com usuários 

humanos. O nome (chatterbot) vem da junção de duas palavras 

inglesas: chat (conversar, bater papo) e bot (abreviação de robot, 

robô). De forma geral são programas de computador orientados à 

conversação com usuários, que transmitem ao usuário uma ‘ilusão 

de vida’, pois através do diálogo simulado é demonstrada sua 

personalidade e emoções. Estes programas surgiram inicialmente 

para tentar responder ao questionamento levantado por Alan 

Turing, no trabalho cujo título é “Computing Machinery and 

Intelligence”, publicado no Mind em 1950: As máquinas podem 

pensar? As tentativas para gerar resposta para este questionamento 

permitiram a esta categoria de software uma evolução que 

culminou no modelo mais utilizado atualmente, baseado na 

tecnologia ALICEBot e no padrão Artificial Intelligence Markup 

Language (AIML), que faz uso do eXtensible Markup Language 

(XML). 

O primeiro chatterbot desenvolvido foi ELIZA, criado pelo 

pesquisador Joseph Weinzenbaum, no MIT em 1966. O programa 

ELIZA foi desenvolvido para ser uma espécie de psicólogo, ou 

conselheiro sentimental. Limitado e com várias falhas ELIZA 

desenvolvia a conversação com o usuário fazendo lhe perguntas a 

respeito do que ele escrevia. Nos modelos mais recentes para 

melhor simular um diálogo entre seres humanos, a memória do 

chatterbot funciona através do armazenamento de informações 

relevantes sobre a conversação, evitando assim que a conversa se 

torne repetitiva e perca a possibilidade de alcançar o objetivo 

desejado, a criação de uma conversa coerente [5]. 

Portanto, chatterbots são agentes inteligentes de conversação, 

todavia, para conceituar chatterbots educacionais é preciso 

avançar a discussão primeiramente para compreender o 

significado de software educativo. Um software educativo exige 

cuidados com os mecanismos pedagógicos e didáticos que 

constituem a base de todo o instrumento de ensino e de 

aprendizagem. Há a necessidade de envolvimento interdisciplinar 

de profissionais como psicólogos, professores, especialistas na 

área do conhecimento, técnicos da área computacional, entre 

outros [6]. 

Comumente o conceito de software educativo é confundido com o 

de software educacional e isto devido à familiaridade encontrada 

nos termos utilizados. Os softwares educacionais foram criados 

em diferentes classes para serem utilizadas no processo 

educacional, sendo eles caracterizados como educacional se existe 

sua inserção em contextos de ensino-aprendizagem, mesmo que 

não tenha sido produzido com a finalidade de uso no sistema 

escolar. Enquanto software educativo é uma das classes do 

software educacional, tendo ele como objetivo principal o de 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que o 

educando construa determinado conhecimento relativo a um 

conteúdo didático [7, 8]. 

O fator diferenciador de software educativo com relação a outras 

classes de softwares educacionais é o fato de ser desenvolvido 

com o desígnio de levar o aluno a construir suas estruturas 

intelectuais relacionadas a um determinado conhecimento. O 

objetivo de um software educativo é o de favorecer os processos 

de ensino-aprendizagem e sua principal característica é seu caráter 

didático. Assim sendo, chatterbots educacionais são softwares de 

conversação voltados para o auxílio de educandos no processo 

ensino-aprendizagem, contudo, não são feitas necessariamente 

mudanças na arquitetura do sistema, mas há uma mudança na base 

de conhecimento do chatterbot, assunto este discutido na seção 

subsequente. 

5. ABORDAGEM PROPOSTA  
Apesar de chatterbot existir desde a  década de 1960, por meio do 

precursor ELIZA, há um aumento do interesse nestas tecnologias 

desde a popularização da Internet. Com a democratização do 

acesso a Internet, a tecnologia chatterbot encontrou meios que 

viabilizassem sua difusão. Assim,  com a tendência de integração 

entre as disciplinas de informática e educação encontramos como 

frutos os chatterbots educacionais. O uso de robôs de conversação 

na educação pode apresentar vantagens de acordo com a forma de 

abordagem na prática pedagógica [10]. 

A abordagem no contexto deste trabalho, de acordo com a Figura 

1, define a estrutura em alto grau de abstração e os componentes 

necessários para implementar um chatterbot. Para o ambiente 

educacional não é necessário fazer mudanças na abordagem, mas 

mudanças particulares nos módulos que o compõe, de forma que 

seja ajustado aos objetivos idealizados.  

 

Figura 1. Arquitetura básica de um chatterbot. 

É através da interface gráfica que o usuário interage com o 

chatterbot, a mesma deve ser projetada tendo em vista a 

exposição dos conteúdos educacionais e do público alvo. A 
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interface gráfica pode ser parte integrante em um ambiente virtual 

de aprendizagem. 

O módulo de comunicação cria um canal de acesso da interface 

gráfica ao módulo de execução. Intermediário a isto, tem-se o 

módulo de filtros, é através deste que os dados passados pela 

interface gráfica são tratados (ex.: se o formulário de pesquisa está 

em branco, se o texto enviado ao módulo de execução contém 

caracteres especiais ou código nocivos ao funcionamento do 

sistema, entre outros). 

O módulo de execução é responsável por receber o texto enviado 

através da interface gráfica, consultar a base de conhecimento por 

meio do módulo de conhecimento, definir qual estratégia utilizar 

para atender a requisição do usuário e enviar a resposta para a 

interface gráfica. Também é possível que seja acionado o módulo 

de aprendizagem, que é responsável por tratar o conhecimento 

considerado como inexplorado e que não faz parte do domínio do 

chatterbot para ser acrescentado na base de conhecimento e 

utilizado posteriormente. 

O módulo de conhecimento é onde estão contidas as regras sobre 

como o conhecimento é representado. A motivação para 

representar o conhecimento é de posteriormente recuperá-lo, para 

raciocinar com ele e, para adquirir mais conhecimento [3]. 

Também estão definidos os métodos para consulta e recuperação 

de dados na base de conhecimento. 

O módulo de log é responsável por persistir os históricos de 

conversação, estes históricos podem ser utilizados posteriormente 

para compreensão de como são realizados os diálogos dos 

chatterbots e melhoria da base de conhecimento e 

consequentemente do módulo de conhecimento. 

A base de conhecimento, supracitada até o momento, contém 

conhecimento sob a forma de regras de produção, quadros, redes 

semânticas, ou outro formalismo. Poder-se dizer  que a base de 

conhecimentos contém  um somatório de fatos, de heurísticas e de 

crenças. Ela é criativa, capaz de certos tipos de controle sobre si 

mesma, podendo até suprir algumas informações ausentes. 

Especialmente esta última característica as distingue das 

tradicionais bases de dados [3]. 

Então, para o âmbito educativo a base de conhecimento deve ser 

estruturada com conhecimento dentro deste domínio, somando-se 

também conhecimentos dos aspectos emocionais e de 

personalidade que definem o comportamento do chatterbot. Para 

os chatterbots educacionais os conhecimentos referentes aos 

aspectos emocionais e de personalidade estão em função do 

âmbito educacional. 

6. APLICAÇÃO DA ABORDAGEM 
A abordagem proposta está sendo aplicada em situações de 

ensino/aprendizado de conteúdos de Matemática do Ensino 

Fundamental, compreendido entre o 7º (sétimo) e 9º (nono) ano. 

A base de conhecimento para esta abordagem está sendo 

modelada tendo como foco a resolução de problemas com 

números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, 

multiplicação, divisão e potenciação. Conjectura-se  que a 

interface seja composta por um objeto virtual de aprendizagem 

voltado para o desenvolvimento de situações problemas, 

alicerçadas sob os conteúdos acima e o formulário para 

comunicação com os módulos do chatterbot. 

Entretanto, o diálogo entre educando e chatterbot deve ser 

estimulante, ao ponto de contribuir significativamente no 

desenvolvimento do pensamento matemático,  além de estimular a 

investigação. Portanto, deve-se considerar como a linguagem 

matemática é, e deve ser utilizada em um software educativo de 

modo a fazer sentido para o educando, contribuindo como 

estímulos à criatividade e ao raciocínio lógico. 

O professor ao utilizar o chatterbot poderá visualizar os registros 

das conversas dos educandos, o que lhe permitirá fazer análises 

sobre o desenvolvimento dos mesmos relativo aos problemas 

propostos, possibilitando ao professor compreender como o 

educando exterioriza através dos símbolos conhecidos o saber 

matemático formalizado. 

Os dados para avaliação da aplicação da proposta estão sendo 

coletados por meio de instrumentos como entrevistas 

semiestruturadas e questionários. As entrevistas foram utilizadas 

para realizar uma pesquisa de viabilidade da proposta e para o 

levantamento de requisitos. O questionário é utilizado nas 

avaliações de uso do sistema. A análise dos dados coletados 

utiliza-se das abordagens qualitativa e quantitativa. Os resultados 

obtidos até o momento indiciam uma receptividade por parte dos 

professores. Contudo, nos é ressaltado sobre o design da interface 

e o diálogo contextualizado e adequado para a maturidade do 

educando, que lhe permitirá o registro em sua memória de longo 

prazo dos conceitos e demonstrações referentes ao domínio do 

conhecimento tratado. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Chatterbots educacionais são agentes inteligentes de conversação 

cujas bases de conhecimento foram projetadas para o âmbito 

educacional. Compreendendo este conceito e através da pesquisa 

bibliográfica foi apresentada uma abordagem para futuras 

implementações de chatterbots educacionais.   

A abordagem proposta concentra-se em detalhar os módulos que a 

compõe. Sendo que a mesma está sendo utilizada para 

implementar um chatterbot para auxiliar em situações didáticas de 

aprendizagem de matemática, em particular, as relacionadas aos 

conteúdos do ensino básico. Contudo, a abordagem proposta pode 

ser utilizada em outras áreas do conhecimento. 
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ABSTRACT 
With the growing expansion of distance education in Brazil, also 

followed the growing concern of experts with the quality of 

training of teachers who work in these. There are several factors to 

be observed for a course in distance mode is successful, but one 

that certainly can not be overlooked is the training of 

professionals involved in the teaching-learning process. In this 

sense, this paper describes the experience in training teachers to 

work in the production of teaching materials for courses offered in 

this type of education, lived at the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Rio Grande do Norte. 

 

RESUMO 
A crescente expansão da Educação a Distância no Brasil, 

acompanha a também crescente preocupação dos especialistas 

com a qualidade da formação dos professores que atuam nessa 

modalidade. Vários são os fatores a serem observados para que 

um curso na modalidade a distância seja bem sucedido, mas um 

que certamente não pode ser deixado de lado é a formação dos 

profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, este trabalho relata a experiência na formação de 

professores para atuar na produção de materiais didáticos dos 

cursos ofertados nessa modalidade de ensino, vividas no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte. Por fim, apresentamos algumas perspectivas e 

possibilidades para a qualificação de professores para essa 

modalidade. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3 [Computers and Education]: Computer Uses in Education - 

Distance learning. 

Termos Gerais 
Experimentation, Human Factors, Verification. 

Palavras Chaves 
Formação de professores, educação a distância, material didático. 

1. INTRODUÇÃO 
Na Educação a Distância (EaD), a atuação do professor passa a 

ser instrucional, ou seja, o docente elabora e planeja seu material 

didático, além de organizar como o conteúdo será apresentado ao 

aluno. O professor, juntamente com um tutor, cria condições para 

que esse aluno realize as tarefas e sane dúvidas. Assim, o 

professor e o tutor desempenham o papel de mediadores do 

conhecimento construído mediante a utilização das tecnologias 

midiáticas.  

O uso crescente das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTIC) na educação, em especial na Educação a 

Distância, ao mesmo tempo em que permite a dinamicidade e a 

atualização das metodologias de ensino de professores, gera uma 

grande necessidade de formação desses profissionais que atuarão 

em contextos diferentes dos habituais e necessitarão integrar 

teoria e prática docente em ambientes virtuais. 

No Campus EaD, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), identificamos papeis 

distintos de professores: conteudistas e formadores. Os 

professores conteudistas, em linhas gerais, são responsáveis pela 

produção do material didático de determinada disciplina ou curso. 

Já o professor formador é responsável por ministrar o conteúdo 

desenvolvido pelo professor conteudista. 

A capacitação desses profissionais permite uma abrangência que 

ultrapassa os objetivos específicos do ensino e pode atingir uma 

dinamicidade maior no processo de ensino e aprendizagem na 

educação a distância. Tal ressignificação dá-se a partir do 

momento em que haja professores preparados para atuar através 

de plataformas virtuais de aprendizagem e capazes de elaborar 

materiais didáticos que estimulem o aprendizado interativo e 

sejam disponibilizados em diversos formatos. 

O Campus EaD/IFRN, dessa forma, tem destinado parte de sua 

equipe para desenvolver atividades de capacitação junto com os 

profissionais que atuarão na modalidade EaD. Para isso, se 

fundamenta nos objetivos e ações do ensino para o quadriênio 

2009-2014 [3], que discorre sobre a ampliação e fortalecimento 

da educação a distância, com consolidação de oferta institucional 

própria. A fim de atingir esse objetivo, o Instituto pretende: 

• Investir em infraestrutura tecnológica, administrativa e de 

pessoal especializado em todos os campi para atuação na  

Educação a Distância; 

• Capacitar professores e técnicos administrativos para atuação 

na Educação a Distância; 
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otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 

requires prior specific permission and/or a fee. 
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de edição dos Anais. 
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• Ofertar, na modalidade de Educação a Distância, cursos 

técnicos subsequentes, de licenciatura, de 

especialização/formação pedagógica, bacharelado em Ciência 

e Tecnologia e cursos de formação inicial e continuada (FIC).  

O IFRN assume como função social promover a educação 

científico-tecnológico-humanística visando à formação integral do 

profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e 

eticamente e comprometido efetivamente com as transformações 

sociais, políticas e culturais e em condições de atuar no mundo do 

trabalho na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa 

e igualitária, através da formação inicial e continuada de 

trabalhadores; da educação profissional técnica de nível médio; da 

educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação; 

e da formação de professores, fundamentadas na construção, 

reconstrução e transmissão do conhecimento. Assim sendo, a EaD 

aparece como uma forte aliada para que o IFRN cumpra a sua 

função. 

2. PROPOSTA DA EAD NO IFRN 

 

Inicialmente, é imperioso assumir que, na Educação a Distância, o 

IFRN reafirma todos os princípios e fundamentos da educação 

denominada presencial, amplamente discutidos e assumidos ao 

longo de seu Projeto Político Pedagógico (PPP). Entre esses 

princípios, reafirma-se a educação como fenômeno social 

contextualizado. Nesse sentido, é preciso pensar na dimensão 

continental do país e na quantidade de profissionais excluídos do 

processo produtivo, devido, entre outros fatores, às diferenças 

socioeconômicas, à dificuldade de acesso aos locais de estudo e à 

pouca disponibilidade para frequentar cursos em horários mais 

rígidos. Desse cenário, surge a necessidade de envidar esforços 

para ampliar as ofertas educativas na modalidade a distância. 

Claro está que, tomando como base esse princípio geral, deve-se 

aliar, na EaD, a educação profissional à educação básica e 

superior, no intuito de atender às demandas pessoais, sociais e do 

mundo do trabalho da contemporaneidade.   

Outro princípio a ser reafirmado – e já comentado anteriormente 

neste documento é a percepção da tecnologia não como autônoma 

por si só ou como ideologia, mas como produto social, resultado 

da ação do homem.  Isso permite pensar as NTIC como 

instrumento que retroage sobre a própria formação do ser 

humano, e, em consequência, instrumento que pode ser utilizado a 

serviço da formação integral do sujeito. 

 

3. OBJETIVOS E ESPECIFICIDADES DA 

EAD NO IFRN 

 

Com base nos princípios expostos, o IFRN assume uma política 

de EaD com os seguintes objetivos: 

• Interiorizar uma educação de qualidade;  

• Permitir o acesso à educação a pessoas que vivem longe dos 

centros urbanos e educacionais;  

• Ampliar a oferta institucional; 

• Diversificar as modalidades educativas de atendimento aos 

estudantes;  

• Favorecer a inclusão digital. 

A interiorização da oferta de educação de qualidade ocorre através 

da presença física do IFRN em várias cidades ao longo do 

território do estado. No entanto, isso não implica, diretamente, a 

possibilidade de acesso do aluno a essa instituição. Vários são os 

motivos que geram a impossibilidade de acesso: o cidadão pode 

morar distante das redes de serviço de transporte público; pode ter 

horários e ritmos de trabalhos não compatíveis com o ensino 

presencial ofertado em sua região; pode ter dificuldades de 

mobilidade física, entre outros. Nesse sentido, percebe-se a 

importância da modalidade de educação a distância para que 

todos tenham acesso a uma educação de qualidade.  

Considerando ainda a dimensão continental do nosso país e a 

característica básica das NTIC de encurtar distâncias, a EaD surge 

como uma forma de atingir a várias localidades, inclusive as mais 

remotas, sem necessidade de deslocamento do aluno ou do 

trabalhador. Além disso, pode-se citar ainda a autonomia do aluno 

ou profissional em relação a seu tempo de estudo. Assim, as NTIC 

mostram-se como ferramentas que possibilitam o rompimento das 

barreiras geográficas e temporais, que podem interferir ou 

impossibilitar os processos de ensino e aprendizagem. 

A Constituição de 1988 garante a todos os cidadãos o direito à 

educação. Enquanto instituição federal, o IFRN precisa contribuir 

para que isso se torne uma realidade. A EaD é uma das formas de 

garantir esse direito, ampliando a oferta institucional sem gerar 

grande sobrecarga nas instalações físicas e promovendo a 

diversificação de cursos em diferentes níveis de ensino. 

Além do que foi exposto, a EaD provê necessariamente a inclusão 

digital, fundamental em uma sociedade que exige o uso das NTIC 

em todas as instâncias sociais. Discutindo o uso dessas 

ferramentas na educação, Kenski [2] afirma: 

Vê-se então que a amplitude das 

novas tecnologias nos coloca 

diante de escolhas de 

possibilidades variadas de ação e 

de comunicação. Através de todas 

as novas formas tecnológicas 

somos permanentemente 

convidados a “ver mais, a ouvir 

mais, a sentir mais”, como diz 

Stockhausen, citado por 

Kerckhove (1997, p. 126), enfim, 

a viver muitas vidas em uma só 

vida e a compreender que, ao 

contrário do que se afirma, “não é 

o mundo que é global, somos 

nós.” 

 

Evidentemente, formar-se através de um curso em EaD permite ao 

indivíduo não só a sua qualificação profissional na área específica 

em que atua ou pretende atuar, mas a sua inclusão no universo 

digital. Assim, tais cursos atingem dois objetivos de inclusão em 

uma só oferta. 

A lei 5.622, de 19 de dezembro de 2005, caracteriza a Educação a 

Distância em seu artigo primeiro como a: 

[...] modalidade educacional na 
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qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com 

a utilização de meios e tecnologias 

de informação e comunicação, 

com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos 

diversos. 

 

Em face disso, essa modalidade precisa ser organizada segundo 

metodologia, gestão e avaliação peculiares. Para Catapan [1] 

(2006, s/p), 

A modalidade de educação a 

distância não se diferencia da 

modalidade de ensino presencial 

em seus elementos fundamentais e, 

sim, no seu modo de mediação 

pedagógica. Na modalidade a 

distância, o tempo didático 

diferencia-se do tempo de 

aprendizagem. A organização das 

situações de aprendizagem requer 

uma equipe multiprofissional, bem 

como outros recursos e outros 

meios de comunicação. 

A EaD, portanto, exige a organização de uma equipe polivalente 

de trabalho, que inicie o processo de planejamento e de produção 

do material didático em momento muito anterior à sua utilização 

propriamente dita. Além disso, a estrutura do curso ofertado e o 

material didático necessitam de linguagem e organização 

específicas, utilizando, de forma predominante, recursos 

tecnológicos de diversas mídias. 

Assim, para concretizar a oferta dessa modalidade, o IFRN investe 

na capacitação e organização de equipes de profissionais 

direcionados não só para o processo de ensino aprendizagem em 

EaD, mas para a própria produção dos recursos e materiais 

adequados a essa oferta.  

Por tudo o que foi exposto, a instituição articula, como propõe 

Catapan [1] (2006, s/p), três planos numa mesma dimensão: “[...] 

o plano de imanência [concepção pedagógica], o plano de ação 

[as relações entre seus atores] e o plano de gestão [a gestão das 

condições que sustentam as situações de aprendizagem].” 

O plano de imanência se compõe do suporte teórico-metodológico 

que direciona as ações educacionais da instituição, sem 

diferenciar as modalidades que oferta. Esse suporte se concretiza 

em seu projeto político-pedagógico e, a partir dele, em seus 

planos de curso. 

Para concretizar esse projeto e seus respectivos planos de curso, a 

instituição precisa de um plano de ação que direcione as ações e 

relações entre os diferentes atores do processo pedagógico: 

recursos humanos e midiáticos e/ou tecnológicos. No caso da 

modalidade a distância, a especificidade reside não só na maior 

diversidade de funções necessárias aos indivíduos envolvidos no 

processo (professores, tutores, técnicos de tecnologia da 

informação, web designers, designers instrucionais, roteiristas, 

técnicos de produção de vídeo e TV, entre outros), mas também 

na maior abrangência, haja vista a maior quantidade de alunos que 

podem ser atendidos. 

Por fim, o plano de gestão se constitui no modo de organizar o 

processo de ensino e aprendizagem que, na modalidade a 

distância, ocorre fundamentalmente, através das NTIC. Dessa 

forma, o plano de gestão permite que as situações de 

aprendizagem e a utilização de diversos materiais produzidos em 

mídias distintas possibilitem uma aprendizagem mais dinâmica. 

 

4. LINHAS ESTRATÉGICAS DA EAD NO 
IFRN 

 

Respeitando-se os princípios norteadores da Instituição, o IFRN 

propõe-se a adotar as seguintes linhas estratégicas em EaD:  

• Integrar os diversos níveis e modalidades educacionais, assim 

como as diversas esferas governamentais; 

• Atuar em consonância com as demandas profissionais da 

região na qual está inserido, respeitando a diversidade da 

região; 

• Desenvolver programas de formação continuada de docentes 

em serviço, em parceria com estado e municípios; 

• Promover cursos de capacitação/atualização para professores 

da rede pública, através de convênios com as secretarias de 

educação municipais e estadual; 

• Estimular e orientar o corpo docente deste Instituto a utilizar 

as NTIC como instrumento de ensino, aprimorando, dessa 

forma, o processo didático; 

• Socializar, tanto com a comunidade interna como externa do 

IFRN, os trabalhos produzidos pelos docentes e discentes 

desta instituição, através das mais diversas mídias; 

• Romper com as barreiras geográficas, disponibilizando aos 

servidores do IFRN cursos nos mais diversos níveis, 

utilizando os recursos das NTIC; 

• Vincular a Educação a Distância à pesquisa e à extensão; 

• Democratizar o uso crítico das NTIC; 

• Pesquisar sobre Educação a Distância, com a finalidade de 

fortalecer essa modalidade de ensino; 

• Produzir inovações tecnológicas voltadas para a educação em 

todos os níveis e modalidades; 

• Promover cursos de capacitação em EaD para a comunidade 

interna e/ou externa; 

• Prover suporte tecnológico para a realização dos cursos 

ofertados nas mais diversas modalidades; 

• Disponibilizar softwares educacionais para serem utilizados 

como apoio em sala de aula presencial e a distância. 

5. CURSO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO DO IFRN – CAMPUS EAD 
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O Curso de Produção de Material Didático, na modalidade a 

distância, tem como objetivo geral contribuir com a qualificação 

de profissionais que atuam na educação a distância, mais 

especificamente na produção de material didático para esta 

modalidade de ensino.   

Os objetivos específicos do curso compreendem:  

• Capacitar os profissionais que irão trabalhar na produção de 

material didático para Educação a Distância, em suas mais 

diversas funções; 

• Entender como as especificidades da Educação a Distância 

refletem no material didático desenvolvido para um curso; 

• Desenvolver materiais impressos para EaD; 

• Criar storyboards para produção de Objetos de 

Aprendizagem; 

• Planejar videoaulas com a formulação de argumentos e 

roteiros; 

• Conhecer os processos de produção; 

• Refletir sobre os processos de avaliação do material para EaD. 

Está fundamentado nos seguintes dispositivos legais que tratam 

dos cursos EaD: 

• No Decreto nº. 5.622, de dezembro de 2005, que regulamenta 

o Artigo 80 (que trata da educação a distância) da Lei nº. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional; 

• Na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, em seu artigo 

7º, inciso II, assim como o Art. 39 da Lei de Diretrizes de 

Base da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008). 

• Na Portaria nº 4.059 de 07 de dezembro de 2010, que trata da 

possibilidade de as instituições de ensino superior trabalharem 

com metodologias a distância em até 20% da carga horária 

dos cursos presenciais. 

• Na Portaria nº 1.369 de 2010, que credencia o IFRN a ofertar 

cursos na modalidade a distância. 

• O curso tem carga horária de 172 horas obrigatórias em 

atividades teóricas e práticas, individuais ou em grupos, 

realizadas ao longo de 6 meses: 

• 9 horas presenciais, que constituem o seu módulo inicial; 

• 165 horas a distância, realizadas via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), orientadas pelo professor formador e 

auxiliadas pelos tutores. 

Os conteúdos do curso são divididos em módulos. No momento 

presencial é realizado o acolhimento dos estudantes, a 

socialização e informes gerais sobre o curso, apresentada a 

estrutura e as normas de funcionamento da Instituição, a 

plataforma de produção de material didático, são dadas 

orientações sobre a revisão linguística, revisão ABNT, vídeo 

produções, direitos autorais e uso de imagens. 

O segundo módulo tem como tema a importância do material 

didático em cursos e programas de EaD, princípios da produção 

de material didático para essa modalidade, o processo de 

produção de material didático e sua gestão. 

No terceiro módulo, aborda-se os reflexos da Educação a 

Distância na produção do material didático e um pouco de sua 

história, a importância do material didático em cursos e programas 

de EaD, aspectos gerais importantes do material didático para 

EaD e o planejamento da produção do material didático. 

No quarto módulo, apresenta-se os conceitos e fundamentos dos 

Objetos de Aprendizagem (OA), repositórios de OA, metodologia 

para criação de OA, ferramentas de desenvolvimento de OA, 

estratégias pedagógicas para o uso dos OA. 

Por fim, o último módulo é focado em roteirização de videoaulas 

para EaD, abordando a produção de videoaulas, roteirização de 

videoaulas, estruturação didática das cenas, elementos 

audiovisuais, enquadramentos e câmeras, postura na gravação, 

planejamento da videoaula e organização do roteiro. 

É considerado aprovado aquele estudante que possuir uma 

frequência mínima de 75% nos encontros presenciais, ou seja, 

comparecer a, pelo menos 6 horas presenciais, e obter um 

aproveitamento de no mínimo 60 pontos em cada módulo. 

6. NÚMEROS  
 

Para traduzir em números o trabalho que vem sendo desenvolvido 

no Campus de Educação a Distância do IFRN, no tocante ao 

curso de Produção de Material Didático, foi realizada uma 

pesquisa de opinião com os alunos que fizeram o curso. 

Foram ofertadas duas turmas do curso de Produção de Material 

Didático, a primeira no semestre letivo de 2013.2 e a segunda em 

2014.1, totalizando 40 alunos matriculados. Os gráficos a seguir 

mostram os dados coletados na pesquisa de opinião realizada na 

última turma. 

 

 
Figura 1. Satisfação e com relação as expectativas.  

 

A Figura 1 apresenta a avaliação dos alunos com realação à 

satisfação de suas expectativas. É perceptivel que o curso atingiu 

seu objetivo nessa perspectiva, embora alguns alunos ainda 

tenham-se declarados parcialmente satisfeitos. 
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A Figura 2 apresenta a avaliação dos alunos com realação a 

contribuição do curso no desenvolvimento do seu trabalho. Nessa 

perspectiva, considera-se que o curso auxiliou o aluno no 

aperfeiçomaneto das suas atividades. Percebe-se que alguns 

informaram que o curso contribuiu parcialmente, mas cabe aqui 

ressaltar que nem todos esses alunos atuaram imediatamente como 

conteudistas, talvez por isso, não tenham observado essa 

contribuição. 

 

A Figura 3 apresenta a avaliação dos alunos com realação à 

relevância dos conteúdos abordados no curso. É perceptivel que o 

curso atingiu seu objetivo nessa perspectiva, embora exista uma 

parcela de alunos que responderam “razoavelmente relevante”. 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4 apresenta a avaliação dos alunos com realação ao 

trabalho dos professores no curso. É perceptivel que o curso 

atingiu seu objetivo nessa perspectiva. 

 

A Figura 5 apresenta a avaliação dos alunos com realação a sua 

própria participação no curso. Nessa perspectiva, apesar de os 

alunos considerarem sua participação, em geral, como boa, 

percebe-se que eles demonstram que poderiam ter se dedicado um 

pouco mais. 

 

A Figura 6 apresenta a avaliação dos alunos com realação aos 

materiais utilizados no curso. É perceptivel que o curso atingiu 

seu objetivo dentro deste escopo, embora alguns alunos ainda 

tenham respondido que os materiais são razoaveis. Esse material 

didático do curso passou por recente atualização, além disso, 

planeja-se englobar mais conteúdos que não foram abordados nas 

versões anteriores. 

 
Figura 2. Contribuição do curso no desenvolvimento do 

trabalho dos alunos.  

 
Figura 3. Relevância dos conteúdos abordados no curso.  

 
Figura 4. O trabalho dos professores no curso.  

 
Figura 5.  Participação do aluno no curso.  

 
Figura 6. Materiais utilizados no curso.  
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A Figura 7 apresenta a avaliação dos alunos com realação a 

aparência e layout do curso na plataforma Moodle. Percebe-se 

aqui que há uma parcela de alunos que considerou a organização 

ruim, apesar de a maioria dos alunos serem da opinião de que a 

organização é ótima. Uma possível justificativa para o baixo grau 

de descontentamento é o fato de todas as disciplinas estarem 

organizadas em um mesmo espaço na plataforma. Para as 

próximas turmas, será cirado um espaço para que cada disciplina 

possa trabalhar seus conteudos e atividades.  

Esses dados coletados, são de extrema relevância, pois de posse 

deles será possível realizar ajustes no curso. De início, já é 

prevista uma reformulação no curso para atender cada vez mais as 

especificidades do material didático, bem como para levar em 

consideração o perfil das pessoas que nele se inscrevem. Além 

disso, pretende-se alterar a organização dos conteúdos e 

disciplinas no ambiente de aprendizagem. 

Para as próximas turmas, serão aplicados questionários mais 

detalhados para que se possa coletar dados mais específicos sobre 

o que precisa de ajustes no curso. 

 

7. PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES 
 

A crescente procura pela modalidade de ensino a distância, traz 

consigo também uma necessidade de formação e qualificação de 

todos os profissionais envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. 

Ao passo que inovações tecnológicas surgem e as atuais 

tecnologias são aperfeiçoadas, faz-se necessário que os 

profissionais que estão atuando ou pretendem atuar nessa 

modalidade de ensino atualizem-se constantemente. 

O aumento de profissionais qualificados pode ser um facilitador 

para interiorização da educação e para o acesso a uma educação 

de qualidade a pessoas que vivem longe dos centros urbanos, 

como também pode tornar-se um quesito favorecedor para a 

inclusão digital. 

Nesse sentido o Campus EaD, através de sua Diretoria de 

Produção de Material Didático (DIPMAD), tem desenvolvido 

ações para que os profissionais que atuam diretamente na 

produção de material didático sejam capacitados para exercer sua 

função. Ainda há o estímulo a esses profissionais para buscarem 

qualificação para que possam atender às necessidades da  

Educação a Distância, tanto no próprio IFRN quanto em qualquer 

outra instituição de ensino. Ademais, é importante ressaltar que o 

Campus EaD atualmente oferece capacitação para diversos papéis 

na Educação a Distância nesse Instituto.  

Segundo Moore e Kearsley [4] (2007), nem todos os tipos de 

materiais e mídias são aplicáveis a todos os tipos de cursos. Os 

autores afirmam também que não existe um material certo ou 

errado para a EaD, cada um tem seus pontos fortes e fracos. Além 

disso, não se deve limitar a um único formato, é importante 

utilizar a variedade disponível de forma planejada e coerente. 

Sendo assim, esses profissionais também são capacitados para 

trabalhar com as diversas mídias disponíveis. 

Neste artigo abordamos o perfil relacionado a produção de 

conteúdo, mas também há capacitação para professores formados 

e tutores, bem como para todos os profissionais que atuarão 

diretamente com a EaD no IFRN. 

 

8. CONCLUSÕES 
 

O Campus EaD, juntamente com alguns parceiros, vem atuando 

constantemente para ampliar e fortalecer a Educação a Distância 

em nosso país. 

Seja para ofertar cursos técnicos subsequentes, de licenciatura, de 

especialização/formação pedagógica ou cursos de formação inicial 

e continuada, o Campus EaD atua primeiramente na capacitação 

dos profissionais envolvidos no processo. Assim, em algumas de 

suas iniciativas, o IFRN tem trabalhado para melhorar a 

capacitação dos profissionais para atuarem na modalidade EaD 

em geral. 

Sabemos que muitas outras medidas podem ser adotadas, mas 

com ações como essas, o IFRN reafirma e consegue atingir os 

objetivos traçados em seu Projeto Político Pedagógico para a 

EaD. Podemos identificar uma evidência deste sucesso na 

demanda pelo Curso de Formação em EaD oferecido pela 

instituição. 
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ABSTRACT 
Experiments in software engineering should be performed because 

they are important to verify theories. Activity Theory as the 

proposed steps: division of the problem in activities; description 

of the context of the activities; description of the hierarchical 

structure of activities; and analysis of the implementation and / or 

creation of activities. The proposed study describes the process of 

identifying and qualitative modeling of construction-related 

online courses from the perspective of activity theory process 

activity. To collect data and document research semi-structured 

interview was used. The data were analyzed and interpreted based 

on the description and categorization of evidence. The results 

made it possible to identify, understand, and describe the activity 

of the instructional design of an online course and categorize 

according to activity theory. These results lead us to conclude that 

there is viability in adopting the theory of activity for this type of 

modeling, where the heart of the activity may be fragmented, 

investigated the relationships between the elements (subject, 

purpose, mediating tools, product / outcome, rules, community 

and division of labor) theory. 

RESUMO 
Experimentos em engenharia de software devem ser realizados, 

pois são importantes para verificar teorias. A Teoria da Atividade 

propõe etapas como: divisão do problema em atividades; 

descrição do contexto das atividades; descrição da estrutura 

hierárquica das atividades; e, análise da execução e/ou criação das 

atividades. O estudo proposto descreve o processo de 

identificação e modelagem qualitativa de uma atividade 

relacionada ao processo de construção de cursos online sob a 

perspectiva da teoria da atividade. Para a coleta dos dados foi 

utilizada pesquisa documental e entrevista semiestruturada. Os 

dados foram analisados e interpretados com base na descrição e 

categorização das evidências. Com os resultados foi possível 

identificar, entender, e descrever a atividade do design 

instrucional de um curso online e categorizar de acordo com a 

teoria da atividade. Esses resultados nos levam a concluir que há 

viabilidade em adotar a teoria da atividade para esse tipo de 

modelagem onde o cerne da atividade pesquisada pode estar 

fragmentado nas relações entre os elementos (sujeito, objetivo, 

ferramentas de mediação, produto/resultado, regras, comunidade e 

divisão de trabalho) da teoria. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.5.2 [Information Interfaces And Presentation]: User 

Interfaces – Theory and methods Training, User-centered design. 

H.5.3 [Information Interfaces And Presentation]: Group and 

Organization Interfaces – Collaborative computing, Computer-

supported cooperative work, Theory and models, Web-based 

interaction   

Termos Gerais 
Design, Experimentation, Theory. 

Palavras Chaves 
Experimento, Interação Humano Computador, Teoria da 

Atividade, Design Instrucional, Modelagem Qualitativa de 

Atividade. 

1. INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, a Educação a Distância (EaD) online vem se 

consolidando como umas das formas de complementação do 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse cenário, durante a 

construção de um curso online devem ser considerados alguns 

requisitos essenciais como: disponibilização virtual das aulas de 

cada disciplina, agenda da disciplina, cronograma de estudos por 

disciplina, exercícios de portfólio, criação de fórum de discussão, 

conferências e sala de tutoria online, todos objetivando orientar e 

evitar que o aluno se desvie do planejamento do curso. Porém, no 

processo de construção de um curso em um ambiente de 

aprendizagem pode-se facilmente desviar-se dos objetivos 

propostos, quando um conjunto de requisitos não está bem 

definido, dificultando as práticas dos alunos e a governabilidade 

do ambiente pelos responsáveis, e desta forma, restringindo a 

produtividade e a qualidade das atividades de aprendizagem [9].  

Este trabalho apresenta uma abordagem em potencial para 

experimentos em educação e traz reflexões resultantes de uma 

pesquisa cujo objetivo foi à análise, identificação e modelagem de 

uma atividade relacionada ao processo de construção de cursos 

online sob a perspectiva da teoria da atividade. Essa análise foi 

realizada por meio de uma metodologia de base qualitativa numa 

perspectiva descritiva e interpretativista dos dados. Para a coleta 

de dados foi utilizada pesquisa documental e entrevista semi-

estruturada. A atividade foi modelada sob a ótica do profissional 

de design instrucional que é o “responsável por planejar, 

desenvolver e aplicar métodos, técnicas e atividades de ensino 

com o intuito de facilitar a aprendizagem” [7]. Assim, os dados 
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coletados foram analisados e interpretados com base na descrição, 

categorização e modelagem da atividade proposta. 

2. OBJETIVO GERAL 
O objetivo principal deste trabalho foi identificar, descrever e 

modelar qualitativamente uma atividade do processo de criação de 

um curso online, com base na teoria da atividade. 

2.1. Objetivos específicos 
A partir do objetivo geral propomos os seguintes específicos: (a) 

definir a atividade a ser modelada, (b) compreender como a 

atividade se materializa em um curso online e (c) classificar e 

categorizar os elementos com base na teoria da atividade. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Tecnologias educacionais para cursos 
online 

Os processos educativos vêm passando por mudanças e 

transformações durante as últimas décadas, assim como todos os 

segmentos da sociedade moderna. Segundo Moran et al. [14], 

essas mudanças se devem ao aparecimento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s). 

Na visão do autor, com as novas exigências propostas com o 

surgimento das TIC’s a educação evoluiu e passou a oferecer 

novas modalidades de ensino, dentre elas, a Educação a Distância 

(EaD), que se caracteriza pelo indivíduo que ensina estar 

fisicamente ou temporalmente separado daquele que aprende. 

A EaD trouxe para a educação concepções, métodos e meios 

diversificados e flexíveis de ensinar, aprender e se comunicar, 

rompendo com as barreiras da sala de aula. Prado [16] mostra que 

nessa modalidade os cursos devem ser organizados em ambientes 

virtuais de suporte, os chamados ambientes virtuais de ensino 

aprendizagem (AVEA). 

Segundo Filatro [6], o processo de design para elaboração de um 

curso online a partir de um AVEA é resultado de um conjunto de 

conhecimentos teóricos e práticos que envolvem o planejamento, 

o desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, 

materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas 

específicas, a fim de promover, a partir dos princípios de 

aprendizagem e instrução conhecidos, a aprendizagem humana. 

3.2. Interação humano computador 
A Interação Humano-Computador (IHC) é uma área que estuda a 

interação das pessoas com os computadores, ou seja, é uma área 

interdisciplinar composta por várias disciplinas como: psicologia, 

ciência da computação, sociologia, design e sistemas de 

informação. O conceito chave em IHC é o conhecimento do 

usuário com foco nas suas necessidades e exigências [13]. Preece 

et al. [17] argumentam que a IHC tem o objetivo desenvolver e 

aprimorar sistemas computacionais nos quais os usuários possam 

executar suas atividades com segurança, eficiência e satisfação.  

Bannon [1] argumenta que o ser humano é um elemento ativo do 

sistema de interação, e não apenas um conjunto de atributos. Na 

visão do autor o ser humano é autônomo, provido de auto-

regulação e auto-coordenação do seu comportamento, passando a 

ser um elemento ativo no sistema humano computador. Assim, 

emerge uma nova relação entre humanos e máquinas, baseada em 

contexto, cenários e atividades reais de uso, onde o fluxo de 

informação é multidirecional. 

3.3. Teoria da atividade 
Recentemente, vem surgindo na literatura em IHC novas linhas de 

estudos relacionadas à teoria da atividade de Leontiev [12] que 

continuou os estudos de Vygotsky [18]. Nessa nova abordagem 

buscou-se o desenvolvimento de teorias que expliquem a IHC no 

contexto do design centrado nas atividades [11]. Essa visão parte 

do contexto de uso do software e da execução das tarefas, a partir 

de uma nova interpretação das atividades envolvidas no processo. 

A Teoria da Atividade (TA) explica os aspectos sociais buscando 

entender a unidade de consciência humana e todo o contexto da 

atividade. Essa consciência é constituída como o produto de uma 

interação individual de humanos e artefatos no cotidiano prático 

das atividades. Nesse cenário, a atividade é entendida como uma 

categoria simples e básica, sendo que sua análise abre a 

possibilidade de entendimento tanto dos assuntos quanto dos 

objetivos [10]. 

Para Leontiev [12] a atividade é a mediação entre sujeito/usuário 

e objetivo, sendo estes inter-relacionados por uma estrutura 

composta de atividade, ações e operações. Essa teoria tem como 

foco o engajamento do indivíduo em relação à atividade.  

Engeström [5] melhorou essa teoria propondo um sistema de 

atividade onde o sujeito/usuário busca um resultado através de um 

objetivo. O modelo prevê três entidades de interação: o 

individual, o objetivo e a comunicação, ao invés dos dois 

componentes pensados por Leontiev [12]. Nesse sentido, a 

relação sujeito/usuário resultado é mediada por um objetivo, que 

por sua vez tem outras mediações: ferramentas usadas na 

produção, comunidade, na qual está inserido, divisão do trabalho, 

que define a relação com a tarefa, regras, que delimitam o uso das 

ferramentas e regulam a vida na comunidade. Esse esquema é 

mostrado na Figura 1. 

 
Figura 1. Sistema de atividade proposto por Engeström [4] 

A Teoria da Atividade propõe etapas de observação bem 

definidas, como: a) divisão do problema em atividades; b) 

descrição do contexto das atividades; c) descrição da estrutura 

hierárquica das atividades; e, d) análise da execução e/ou criação 

das atividades, porém, o presente trabalho limitou-se a identificar 

uma atividade no processo de construção de um curso online 

baseada nos instrumentos de coleta, bem como, analisar os dados 

de forma qualitativa na busca pela modelagem da atividade tendo 

como foco a definição dos diversos componentes da atividade 

(sujeito/usuário, objetivo, ferramentas, produto/resultado, regras, 

comunidade e divisão de trabalho), conforme o modelo proposto 

por Engeström [4]. 
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Nesse modelo a atividade é uma ação de um usuário, ou grupo de 

usuários, apontada a um objetivo para alcançar um resultado. Essa 

relação recíproca entre usuários e objetivo é sempre mediada por 

uma ou mais ferramentas. As relações entre o usuário e o seu 

ambiente são representadas pelos conceitos de comunidade, regras 

sociais e divisão de trabalho [3]. A Comunidade é o conjunto de 

todos os sujeitos/usuários que compartilham as mesmas regras e 

objetivos, enquanto uma forma de mediação entre sujeito/usuário 

e a comunidade, são implícitas e explícitas estabelecidas por 

convenções e relações dentro do grupo social. A divisão de 

trabalho, enquanto forma de mediação entre a comunidade e o 

objetivo, refere-se à forma de organização de uma comunidade, 

relacionada ao processo de transformação de um objetivo em um 

resultado. A Figura 1 ilustra graficamente as relações entre os 

elementos que estruturam a atividade. 

4. METODOLOGIA  
Com o objetivo de modelar a atividade do design instrucional, 

buscamos entender como as atividades de criação de um curso 

online se constituem na perspectiva da teoria da atividade. Quanto 

à natureza, esta pesquisa é de base qualitativa e adota uma 

perspectiva descritiva e interpretativista. Ao longo da pesquisa, 

procurou-se entender os fenômenos na perspectiva dos 

participantes, bem como, da situação no contexto do objeto do 

estudo.  A pesquisa foi realizada no âmbito do projeto de 

educação a distância intitulado “Êcomunidade”, do Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE). Foram 

entrevistados sob diferentes perspectivas os seguintes 

profissionais do curso: O coordenador do curso, o Coordenador 

Pedagógico e o Design Instrucional. 

Na busca por sintetizar os dados coletados e analisá-los 

qualitativamente, utilizamos o Software NVivo [15] versão trial 

para categorizar, filtrar e fazer buscas aos dados das entrevistas 

conforme o objetivo do estudo, agrupando-os em conceitos. 

4.1. Instrumentos de coleta de dados 
Os dados foram coletados no Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano | IF Sertão – PE, mais especificamente no âmbito 

do projeto de educação à distância intitulado “Êcomunidade”. 

Essencialmente foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas que 

buscaram compreender em profundidade o entendimento da 

atividade [8]. As entrevistas foram direcionadas ao perfil 

Coordenador do Curso e ao Coordenador Pedagógico contendo 

03 questões, bem como, ao Design Instrucional com 06 questões. 

Primeiramente, houve um contato com a instituição e a 

coordenação do curso com o intuito de obtermos autorização para 

realização da pesquisa, bem como explicar os objetivos deste 

trabalho. As entrevistas foram gravadas em áudio para posterior 

transcrição. Os instrumentos de coleta de dados podem ser 

visualizados na Tabela 1. 

Para compreender aspectos específicos do processo de construção 

de cursos online, bem como, investigar regras da atividade foco 

do estudo, utilizamos a pesquisa documental, uma importante 

fonte de dados, principalmente em pesquisas de base qualitativa 

[2]. Nessa fase utilizaram-se documentos procedimentais 

originais, que ainda não receberam nenhum tipo de tratamento 

analítico, a saber: Organização Didática do IF Sertão – PE, 

Referencial Metodológico da EaD do IF Sertão – PE e o Projeto 

Pedagógico do Curso de Educação a Distância “Êcomunidade”. 

 

Tabela 1. Instrumentos de coleta de dados 

Entrevista semiestruturada aplicada ao coordenador do 
curso 

1. Como funciona o processo de criação de um curso online? 

2. Quais as diretrizes ou normativas utilizadas no processo de 

criação de um curso online? 

3. Quais os principais envolvidos no processo de criação de 

um curso online? Dentre os envolvidos no processo, como se 

configura a divisão de trabalho ou responsabilidades no 

processo de construção de um curso online? 

Entrevista semiestruturada aplicada ao coordenador 
pedagógico do curso 

1. Como funciona o processo de modelagem pedagógica de 

um curso online? 

1.1. [Inferência do Pesquisador] Quais atividades são feitas 

para modelar um curso EaD e qual a ordem de execução? 

1.2. [Inferência do Pesquisador] Dentro de um ambiente 

virtual quais são as atividades que um design instrucional 

realiza ou o design não chega nesse nível de operação? 

2. Como são definidas as diretrizes que orientam o processo 

de design instrucional de um curso online? 

3. Além do design instrucional e do coordenador pedagógico, 

quais são os principais interessados nesse processo? 

3.1. [Inferência do Pesquisador] Dentre esses profissionais 

que você colocou, como é que funciona a divisão de trabalho 

entre eles, o que faz cada um deles? 

3.2. [Inferência do Pesquisador] E quanto ao design 

instrucional? 

3.3. [Inferência do Pesquisador] Quais ferramentas são 

aplicáveis por esse profissional dentro do ambiente virtual? 

Entrevista semi-estruturada aplicada ao design 
instrucional do curso 

1. Como é o processo de design instrucional de um curso? 

2. Quais as características que conduz um design instrucional 

a escolher determinadas mídias ou objetos de aprendizagem 

como prática pedagógica de um curso EaD do IF Sertão? 

3. Existe alguma normativa que o design instrucional precisa 

utilizar no processo de modelagem do curso? Quais? 

4. Quais as diretrizes pedagógicas utilizadas no processo de 

design instrucional de um curso online? 

5. Quais os principais envolvidos no processo de design 

instrucional de um curso online? 

5.1. [Inferência do Pesquisador] Dentre os envolvidos no 

processo como se configura a divisão de trabalho ou 

responsabilidades na construção de um curso EaD? 

5.2. [Inferência do Pesquisador] Quais as atividades dos 

outros profissionais citados? 

5.3. [Inferência do Pesquisador] Quem cria ou desenvolve o 

conteúdo dos cursos? 

6. Quais as ferramentas do ambiente virtual disponíveis para 

aplicação em curso online? 

4.2. Análise e interpretação dos dados  

4.2.1. Análise e interpretação do processo de criação 

do curso online 
De acordo com as entrevistas e a análise documental, o processo 

de criação de um curso no IF Sertão – PE, independente de ser 

online ou presencial sempre inicia a partir de uma demanda que 

pode surgir da sociedade organizada como também de estudos 

anteriores definidos nas diretrizes institucionais. Após essas 

definições, outras variáveis são analisadas, a saber: mercado de 
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trabalho, contratação de profissionais, infraestrutura física e a 

viabilidade de implantação do curso. 

Uma vez definido o curso a ser criado, desenvolve-se o projeto 

pedagógico do curso onde são definidos os detalhes da proposta 

como, objetivos, metodologia, organização didática, matriz 

curricular, entre outros.  Com isso inicia-se o processo 

operacional na coordenação do curso com a definição do modelo 

didático pedagógico, definição das estratégias tecnológicas, 

atividades, materiais e produtos educacionais em situações 

didáticas específicas para que o curso seja modelado no ambiente 

virtual de ensino e aprendizagem. 

As evidências documentais mostraram que para construção do 

curso são consultados uma série de documentos, como: o 

Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto 

Político Pedagógico da Escola (PPP), a Organização Didática da 

escola, Referencial Metodológico da Coordenação de Educação à 

Distância, além de normativas inerentes ao ensino à distância 

como a LDB e Referenciais de Qualidade em EAD publicado pelo 

MEC. 

Quanto aos envolvidos no processo, identificamos que há a 

participação da comunidade acadêmica de forma direta e/ou 

indireta no processo, sendo estes: sociedade organizada, diretor da 

escola, diretor de ensino, coordenador de EaD, coordenador do 

curso, coordenador pedagógico, design instrucional, professores 

formadores e conteudistas, técnicos em tecnologia da informação, 

tutores e alunos. 

Cada profissional exerce papel fundamental. O diretor da escola 

em busca de cumprir as diretrizes do PDI busca junto à sociedade 

organizada, a definição de novos cursos e demandas. O diretor de 

ensino traça as estratégias para que o curso possa ser 

implementado sugerindo comissões de estudo e em seguida o 

coordenador de EaD juntamente com o coordenador do curso 

possam definem ações de caráter operacional. Nessa fase o 

coordenador pedagógico juntamente com o coordenador do curso 

define as políticas e metodologias para a aprendizagem e o 

profissional de design instrucional modela o curso de acordo com 

a linguagem e identidade visual apropriada. O professor produz os 

materiais, atividades e objetos educacionais conforme o projeto, 

diretrizes pedagógicas e matriz curricular. Por fim, os técnicos de 

tecnologia da informação ajustam os materiais no ambiente virtual 

de ensino e aprendizagem e com isso é iniciado o curso onde 

professores, tutores e alunos assumem suas responsabilidades de 

interação, ensino e aprendizagem. 

4.2.2. Análise e descrição da atividade de design 

instrucional 
De acordo com os relatos coletados passou-se a analise e 

descrição da atividade do desenho instrucional de um curso 

online. Descrição do entrevistado 03: 

 “A atividade de design instrucional responde a uma necessidade 

da ampliação dos cursos mediados por ferramentas da área de 

tecnologia com o objetivo de conceber as ferramentas e os 

processos automatizados digitais necessários as necessidade de 

um determinado curso. O profissional surge com uma figura que 

media a atividade do pedagogo que conhece das especificidades 

da educação ou de um licenciado com o perfil de um programador 

ou desenvolvedor de objetos de aprendizagem, então, é ele a 

criatura que consegue converter em processo, em automatização, 

aquilo que a demanda de seu curso exige que vá diferenciar 

justamente do ensino tradicional em sala de aula”. 

A exposição acima relata a constituição da atividade do design 

instrucional, entretanto, ao questionarmos (interferência do 

pesquisador) sobre quais são as características que leva um design 

instrucional a escolher determinadas mídias, materiais ou objetos 

de aprendizagem como prática pedagógica de um curso, foi 

evidenciado em sua fala que: 

“O que deve ser levado em consideração? Os objetivos do curso, 

o perfil das pessoas que vão participar do curso, as tecnologias e 

as ferramentas disponíveis para acesso do curso, o 

desenvolvimento curricular inserido ali a tecnologia no curso, 

bem como, os objetivos de ensino para com aquela plataforma, 

talvez as mesmas ferramentas utilizadas num ambiente nem 

sempre servirão para uso em outros, como se cada ambiente de 

ensino fosse personalizado, diferentemente da abrangência que 

você tem na sala de aula comum, na EaD, por exemplo, é possível 

que você tenha trabalhos individualizados a partir da visão do 

aluno, professor, tutores, conteudistas e também a partir da visão 

dos cursos que são pretendidos, então acho que é toda essa 

métrica, o que o curso pretende, o que os profissionais necessitam 

e principalmente o objetivo que aquele curso quer alcançar, daí o 

design instrucional é o cara que pode conceber o objeto ou ele 

pode selecionar entre os objetos existentes como as plataformas 

que tem como o moodle, Amadeus, as próprias mídias sociais, 

etc.”. 

Quando se questionou ao entrevistado 03 sobre os principais 

envolvidos no processo, obteve-se o seguinte relato: 

“Antigamente pensavam que havia mais facilidade de execução 

dos cursos em EaD do que os presenciais e passou essa ilusão que 

com menos pessoas você conseguiria fazer mais cursos, porém, na 

verdade é o contrário. Você exige dentro de um curso de EaD, 

quando você vai construir um curso na modalidade EaD você tem 

que ter necessariamente os tutores, presencial ou à distância, e ai 

existem uma discussão de qual é o papel do tutor, alguns 

profissionais defendem que o tutor também é um professor, por 

que ele defende conteúdos, ele explana procedimentos, outros 

entendem que o tutor é um co-autor de procedimentos na sala de 

aula. Você tem o conteudista que pode elaborar projetos, tem o 

design instrucional que elabora projetos, objetos de 

aprendizagem, você tem coordenadores, você tem direção e tem 

regimento”. 

Após a análise do relato, identificamos que existe um regimento 

que norteia a atividade, porém, não ficaram claro quais diretrizes 

ou normativas estão envolvidas na amplitude da atividade.  Na 

busca por mais evidências sobre quais normativas de fato 

norteiam a atividade resolvemos, então, entrevistar dois 

importantes atores citados pelo entrevistado: O Coordenador de 

Curso e o Coordenador Pedagógico. 

Considerando, também, o que descreve o entrevistado 02, 

percebemos que este cita como uma das normativas que norteiam 

as atividades, as regras da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), a qual deve ser seguida como padrão para 

apresentação e formatação de textos, porém, identificamos na fala 

do entrevistado 01, outras normativas e legislações como: o 

Planejamento de Desenvolvimento Institucional - PDI, o Projeto 

Político Pedagógico da Escola - PPP, a Organização Didática da 

escola, Diretrizes da Coordenação de Educação à Distância, além 
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de normativas inerentes ao ensino à distância como a LDB e 

Referenciais de Qualidade em EaD publicado pelo MEC.  

Quanto às ferramentas tecnológicas educacionais disponíveis para 

que um curso online possa ser modelado, evidenciamos as 

seguintes descrições: 

[Design Instrucional] “Têm inúmeras. Você tem as wikis para 

construção de texto colaborativo, você tem o fórum, você tem a 

sala de bate papo, você tem o gerenciador de tarefas, você tem os 

quiz, é possível fazer uma agregação de mídias com vídeo, links 

externos, ferramentas de comunicação e colaboração, conexões 

em redes sociais Todas essas ferramentas podem compor um curso 

em EaD, isso é interessante por que diferente da escola tradicional 

as ferramentas não precisam estar necessariamente dentro de um 

ambiente formal, você pode agregar ferramentas que não estão 

dentro do ambiente como, por exemplo, o moodle você pode 

agregar ferramentas do Facebook, do Google, da Microsoft, você 

pode colocar ferramentas da Wikipédia e agregar dentro da 

instrução que é dada dentro do ambiente de ensino.”  

[Coordenador Pedagógico] “Uma ferramenta seria uma pasta de 

arquivo pessoal. Um ambiente de correio acadêmico. Fóruns, que 

nesses fóruns eu tenha a possibilidade de minha resposta ser 

pública ou restrita a determinado elemento. A educação a 

distância não é uma atividade solitária, eu faço sozinha mais não é 

solitária isso é muito claro, mais também eu não preciso expor 

para quem eu não quero. Que o perfil seja mais enxuto. Estou 

falando com base na minha experiência do que vivo hoje.” 

Portanto, de acordo com as transcrições das entrevistas e análise 

documental, foi possível identificar, entender e descrever a 

atividade de design instrucional de um curso online no âmbito do 

IF Sertão – PE. Em seguida as informações foram categorizadas e 

modeladas de acordo com a teoria da atividade, seguindo o 

modelo proposto por Engeström [4]. 

4.3. Categorização das evidências 
Após a análise da transcrição dos relatos, bem como, da consulta 

documental, realizou-se a etapa de busca das evidências por 

categorização com o auxílio do software NVivo (versão Trial 

2013). A figura 2 mostra o resultado da categorização das 

evidências coletadas nas entrevistas e análise documental, a qual 

evidencia a descoberta dos elementos do contexto da atividade 

conforme proposto por Leontiev [12] e Engeström [4] no 

processo de criação de um curso online (EaD) sob a perspectiva 

do sujeito Design Instrucional. 

 

Figura 2. Categorização de evidências 

5. MODELAGEM DA ATIVIDADE  
A modelagem da Atividade foi realizada com base no Triângulo 

de Engeström [4] e pode ser visualizada na Tabela 2 e Figura 3 

abaixo.  

Tabela 2. Modelagem da atividade 

Sujeito/Usuário Design Instrucional 

Objetivo Conceber as ferramentas e os processos 

automatizados digitais necessários a construção 

de um determinado curso. 

Ferramentas • Ambientes Virtuais; Mídias Sociais; Wikis; 

Fórum; Chat (bate papo); Gerenciador de 

Tarefas; Quiz; Vídeo; Links; Redes Sociais; 

Ferramentas Tecnológicas; Internet. 

Produto/Resultado Curso modelado em um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

Regras • Regimento Interno; Plano de 

Desenvolvimento Institucional; Projeto 

Político Pedagógico da Escola; Organização 

Didática da escola; Diretrizes da 

Coordenação de Educação à Distância; Leis 

de Diretrizes e Bases da Educação; 

Referenciais de Qualidade em EAD. 

Comunidade • Pedagogos; Programador Visual; 

Desenvolvedor de Objetos de Aprendizagem; 

Tutores; Conteudista; Design Instrucional; 

Coordenador de Curso; Coordenador 

Pedagógico; Diretor do Campus; Técnicos 

em TI; Professores; Alunos. 

Divisão de Trabalho • Pedagogos: definem os procedimentos 

metodológicos; 

• Programador Visual: juntamente com o 

design instrucional constroem a identidade 

visual do curso; 

• Desenvolvedor de Objetos de Aprendizagem: 

fornece ao design instrucional e programador 

visual objetos de aprendizagem específicos 

para cada assunto / disciplina; 

• Tutores: fazem a interação do conteúdo e 

instrumentos metodológicos com os alunos; 

• Conteudistas: constroem o conteúdo didático 

a partir do currículo; 

• Design Instrucional: media a atividade de 

design com o pedagogo que conhece das 

especificidades da educação com o perfil de 

um programador visual ou desenvolvedor de 

objetos de aprendizagem, de forma a 

converter em processo, em automatização a 

demanda de seu curso numa plataforma 

virtual de aprendizagem; 

• Coordenador de Curso: media todos os 

processos de gestão, ensino e aprendizagem 

referente ao curso 

• Coordenador Pedagógico: desenvolve os 

procedimentos metodológicos de ensino e 

aprendizagem de acordo com as 

características do curso / envolvidos; 

• Diretor do Campus: busca cumprir as 

diretrizes do PDI junto à sociedade 

organizada; 

• Técnico em TI: fornece o suporte em 

tecnologia necessário ao funcionamento do 

ambiente virtual; 

• Professores: são os profissionais que 

direcionam os procedimentos metodológicos. 

Constrói o conteúdo juntamente com o 

conteudista e media atividades acadêmicas; 

• Alunos: são os sujeitos do processo. À 

atividade de design instrucional tem o intuito 

de haver aprendizagem por parte dos alunos, 

estes, dividem a responsabilidade de 

interação e aprendizagem com o professor 
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Figura 3. Modelagem da atividade (Fonte: Engeström [4]) 

6. CONCLUSÕES 
Este artigo apresentou uma pesquisa sobre como acontece o 

processo de identificação e modelagem de uma atividade 

relacionada ao processo de construção de cursos online sob a 

perspectiva da teoria da atividade no contexto de IHC e educação 

a distância no âmbito de uma instituição pública de ensino. Os 

resultados mostraram que a Teoria da Atividade no contexto de 

IHC e da educação a distância pode contribuir para construção de 

sistemas colaborativos de aprendizagem em educação, por 

permitir uma melhor representação das atividades através de uma 

análise e representação sistemática dos elementos e seu contexto 

como: sujeito/usuário, objeto, ferramentas de mediação, regras, 

comunidade e divisão de trabalho. Os resultados apontam que há 

viabilidade de utilização da teoria da atividade para esse tipo de 

modelagem, pois o cerne da atividade pesquisada está dividido 

nas diversas relações sociais entre os agentes de contexto 

apontados pela teoria. 

Os próximos passos e perspectivas da pesquisa envolvem a 

implementação de mais etapas da Teoria como: dividir o problema 

estudado em outras atividades descrevê-lo conforme contexto e 

estrutura hierárquica das atividades, bem como, analisar a 

execução das atividades, propondo melhorias ao processo. 
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RESUMEN 

Este  artículo describe un nuevo modelo de enseñanza para el 

aprendizaje de las propiedades y teoremas de los objetos 

matemáticos en el aula. Surge a partir de la necesidad de 

responder a las actuales demandas  que se plantean a la educación  

y es coherente con la  perspectiva social constructivista del 

aprendizaje. El método está compuesto por  7 etapas: la primera 

consiste en el planteamiento de la situación  problemática a los 

estudiantes, que consiste en reconstruir una propiedad o 

teorema;la segunda trata de la comprensión por parte del 

estudiante de la situación; la tercera en la búsqueda de estrategias 

de solución de los estudiantes, donde se recomienda que trabajen 

inicialmente de manera individual, a través del uso de casos 

particulares para luego incorporarse a equipos de trabajo en donde 

puedan discutir los hallazgos encontrados;  la cuarta etapa plantea 

la evaluación y adecuación de las estrategias elaboradas, para su 

posterior utilización en la etapa 5, donde se plantea la resolución 

del problema mismo. Las últimas etapas del modelo incluyen la  

discusión de los hallazgos de los estudiantes y la posterior 

redacción, en los términos más generales posibles de  la propiedad 

o teorema.  

Palabras claves 

Modelo, Enseñanza, Aprendizaje, Matemática, Constructivismo. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los cambios sociales dentro de los procesos de globalización han 

generado una serie de demandas a los distintos sectores de la  

sociedad, entre ellos la educación. El  continuo  desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TICS) ha 

producido y produce, constantemente, una gran cantidad de 

información,dificultando  la tarea de conocer  eficientemente toda 

la información existente.  Se configura así un proceso continuo 

que implica un desaprender constante, donde quedan obsoletos en  

poco tiempo algunas técnicas,  procedimientosó conocimientos.  

En función de lo anterior, actores educativos  como los docentes, 

están llamados a generar habilidades en los estudiantes más allá 

de la apropiación de  cúmulos de información,  habilitándolospara 

producir conocimiento1,3, además de procesar y analizar  

información proveniente de distintos medios.  Lo anterior, exige 

dejar de lado la tradicional clase expositiva, para  dar pasos a 

nuevas  metodologías, materiales,   y dinámicas  que permitan a 

los estudiantes desarrollar destrezas para actualizar 

constantemente su conocimiento.   

Se debe promover la acción, indagación, creación, así como la 

comunicación de los individuos. El contraste de experiencias, el 

diálogo y la reflexión constante en el aula.  Formar alumnos 

conscientes de lo que saben, de cómo y cuándo utilizar su 

conocimiento3, capaces de crear estrategias, establecer 

relaciones, manejar grandes y variados tipos de información, de 

responder a la sociedad actual e integrarse activamente a ella, 

tomando decisiones en función de tareas y desafíos propuestos. 

En este sentido,  el desarrollo de la matemática al interior del aula 

debe plantearse bajo la convicción que el  "conocer" o "saber" 

matemáticas es  más que repetir las definiciones y  propiedades  

de los objetos matemáticos  y saber aplicarlos en variados 

contextos. La persona que sabe matemáticas ha de ser capaz de 

usar el lenguaje y conceptos matemáticos para resolver los 

problemas que han permitido construir las propiedades y teoremas  

de la matemática misma.   

De esta manera, desarrollar competencias en el área de la 

matemática conlleva dar paso a nuevas metodologías, materiales y 

formas de interactuar dentro del aula, que permitan a los 

estudiantes: analizar situaciones problemáticas, determinando 

regularidades o patrones y nexos entre los elementos presentados 

de un problema;  verbalizar conjeturas,  formas de resolver 

problemas,  a través de diversos lenguajes y símbolos;  elaborar 
estrategias de solución de problemáticas, partiendo de casos 

pequeños  y concretos, determinando una gama de caminos 

fundamentados tanto en la comprensión del problema bajo 

análisis,  como en definiciones, teoremas y axiomas matemáticos 

ya conocidos; validar estrategias o relaciones encontradas, a 

partir de casos particulares, realizando adecuaciones si fuera 

necesario;resolver  problemas o situaciones planteadas, a través 

de un método, dando respuesta en función del contexto del 

problema; generalizarlos hallazgos  de manera formal, dando 

paso a propiedades matemáticas aplicables más allá del contexto 

especifico del problema resuelto; y publicar los resultados. 

Como resultado de este proceso el estudiante llega a tener una 

visión  de la matemática como una ciencia que  es producto de la  

respuesta natural y espontánea de la mente humana a los 

problemas que se presentan en el entorno2, junto con un 

conocimiento de las  interrogantes que han permitido 

desarrollarla. 

Este artículo presenta un modelo de enseñanza para el aprendizaje 

de la matemática, aplicable a todos los marcos de enseñanza, que 

permite al estudiante re-crear el conocimiento y desarrollo de la 

matemática misma,  y responder  a las necesidades del contexto 

actual educacional en el cual nos encontramos. 

 

2. MODELO DE ENSEÑANZA PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
2.1 “Reinventar la rueda” 
Un modelo es una representación  de la realidad que posee: 

dimensiones significativas y esenciales de la misma; un objetivo; 

una relación con la teoría; y  está abocado a la acción.  El modelo 

“Reinventar la rueda” que se propone en este artículo, tiene 

relación con el desarrollo del aprendizaje en una parte 
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fundamental de la enseñanza de las matemáticas: la presentación 
de laspropiedades y teoremas de los objetos matemáticos en el 
aula. Está focalizado en la transformación de cómo estos son 

presentados en el aula,  posee  relación directa con las teorías 

constructivistas del aprendizaje y tiene por finalidad responder a 

las actuales demandas que se realizan a la educación. 

Se parte del supuesto que para presentar tales  elementos a los 

estudiantes (propiedades, teoremas de los objetos matemáticos), 

es preciso dejar de lado el carácter tradicional a través del cual 

han sido entregados, donde se puede observar que: se presentan 
como unconocimiento acabado,el alumno las utiliza para 
resolver ejercicios reproductivos y problemas; no se hace 
alusión alguna a su proceso de construcción o bien es el 
docente quien presenta la demostración matemática de dicha 
propiedad o teorema.Al contrario de lo  anterior, el modelo 

plantea que para desarrollar un proceso de aprendizaje en el aula 

es necesario situar al estudiante en la problemática de re-construir 

dicha propiedad, a partir de su conocimiento previo, el cual puede 

haber sido desarrollado en el mismo curso, en su desarrollo 

estudiantil o en su vida cotidiana. 

Para desarrollar lo anterior,  el estudiante inicialmente aborda la 

problemática  a partir de casos particulares. En este punto su tarea 

consistirá en : analizar los casos particulares, determinado 

regularidades o patrones y nexos entre los elementos presentes; 

elaborar estrategias de solución de los casos particulares, 

estableciendo una gama de caminos fundamentados en 

definiciones, teoremas y axiomas matemáticos yaconocidos, 

verbalizar, conclusiones,  formas de resolver,  a través de 

diversos lenguajes y símbolos, para finalmente validar  la 
estrategia o relación encontradaen los casos particulares, 

realizando adecuaciones si fuera necesario. Lo anterior tiene por 

consecuencia un método de solución al problema, que 

permitegeneralizar los hallazgos dando paso a la propiedad 

matemática en cuestión.  

En este sentido, desarrollar matemática al interior del aula, 

conlleva a colocar a los estudiantes en la situación de reinventar la 

rueda, es decir, colocarlos en la problemática de re-crear las 

propiedades y teoremas que han permitido su construcción. 

 

2.2 Etapas 
A continuación se describen cada una de las etapas del modelo,  

haciendo hincapié en el rol del docente, el rol del alumno, en la 

posibilidad de  interacción de los estudiantes, en la evaluación del 

proceso, las metodologías y materiales que pueden utilizarse en su 

desarrollo.La figura 1 esquematiza  las etapas del modelo. 

 

Figura 1. Etapas del modelo “Reinventar la rueda”. 

Cabe destacar que en  el desarrollo de la tarea de reconstrucción 

puede presentarse que: no se evidencie algunas de las etapas 

señaladas, así como también es posible que algunas de ellas se den 

de manera simultánea.  Lo anterior dependerá del problema que se 

intente resolver (de la propiedad o teorema), además del dominio 

de los estudiantes en la temática y en la resolución de este tipo de 

situaciones. A nivel de los estudiantes puede evidenciarse la 

misma situación: no necesariamente un estudiante deberá pasar 

por cada una de las etapas para conseguir el objetivo, es muy 

posible que sin pasar por ninguna de ellas consiga de manera 

directa dar con la  propiedad o teorema. 

2.2.1 Etapa 1:  Situación de Problemática. 
En esta etapa el estudiante se enfrenta a la situación problemática  

de reconstruir una  determinada propiedad o teorema matemático.  

 

La reconstrucción será realizada por el estudiante  a través del 

conocimiento que ya posee, el cual, como se señaló, puede tener 

sus orígenes en el mismo curso, en su desarrollo estudiantil o en 

su vida cotidiana.Así, resulta fundamental  verificar previamente 

que los estudiantes posean los conocimientos1 y los elementos 

necesarios para desarrollar la problemática  evitando  que se 

presenten obstáculos insolubles en el desarrollo y comprensión de 

la misma. 

 

Porejemplo considere la propiedad  de las potencias para 
multiplicar potencias de igual base.”La propiedad establece que 

para multiplicar potencias de igual base, se debe conservar la base 

y sumar los exponentes.  En este caso, la situación  problemática 

en el aula a los estudiantes podría ser planteada de la siguiente 

manera: 

 ∙  =?1 
Para ello los estudiantes deberían conocer y manejar la definición 

de potencia, siendo: =  ∙  ∙  ∙  ∙ … ∙ ,(n veces), es decir 

multiplicarapor sí mismo n veces. 

                                                                    

1
Las restricciones para a, m, n en términos de conjuntos dependen del 

nivel en donde se esté trabajando y el conocimiento de los estudiantes. 

sobre conjuntos numéricos  
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2.2.2 Etapa 2:   Comprensión y Análisis de la 

Situación Problemática. 
En esta etapa el alumno trata de comprender el desafío propuesto 

en relación: al contexto en el cual éste se desarrolla 

(comprender la situación que allí se plantea); la información que 
entrega (analiza que  datos  posee y cuáles no); el objetivo que se 
persigue (cuál es el resultado esperado); la relación que posee 
con los conocimientos desarrollados en clases (establece 

relaciones entre  los datos que entrega el problema y  los 

conocimientos, definiciones, teoremas que han sido desarrollados 

en clases o en cursos anteriores). 

El alumno puede realizar  preguntas al docente con la finalidad de 

mejorar su entendimiento de la situación planteada (elementos que  

son poco claros para su comprensión o que le causan inquietud). 

Por su parte el docente, debe monitorear el proceso y verificar las 

comprensiones de los estudiantes respecto a la situación descrita.  

Para desarrollar lo anterior puede plantear a los 

estudiantespreguntas que le permitan alcanzar el nivel de 

compresión deseado. 

En este nivel es recomendable que el estudiante trabaje de manera 

individual para evitar la inducción de pensamiento, elaborando así 

su propia representación y comprensión del problema.Por otro 

lado, es posible el uso de materiales como libros, cuadernos, 

computador, etc., con el cuidado que este material no proporcione 

la respuesta ni el desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.2.3 Etapa 3: Búsqueda  de estrategias  a través de 

Casos Particulares. 
Una vez comprendido el problema con todos sus elementos, el 

trabajo de los estudiantes consiste enbuscar una  solución a la 

situación planteada.  

 

Con la finalidad de abordar la situación es necesario, en primer 

lugar, queresuelvan el problema para casos particulares, 

estableciendo relaciones entre los elementos presentes, haciendo 

uso del conocimiento previo que se  posee, de los elementos allí 

expuestos. 

 

Cabe destacar que dichos casos particulares deben ser 

determinados por los estudiantes, y bajo ningún punto de vista 

inducidos por el docente. Para ello, previamente a esta clase, se 

debe trabajar con  los estudiantes en la resolución de problemas a 

través de casos particulares para que este procedimiento no 

constituya una dificultad u obstáculo en sí mismo. 

 

En esta etapa se sugiere que los estudiantes trabajen en dos 

momentos: de manera individual y luego en equipos de trabajo. 

Los estudiantes se incorporarán al trabajo con sus pares una vez 

que posean alguna idea de estrategia de resolución al problema. 

En este sentido es tarea del docente determinar este momento a 

partir del monitoreo del proceso realizado. 

 

En los equipos de trabajo se espera que los estudiantes discutan 

sus comprensiones del problema, dudas, inquietudes, elecciones y 

procedimientos, estrategias de resolución, etc.4. Se debe obtener 

como resultado de este proceso una estrategia de solución  grupal 

para casos particulares.Dicha estrategia determinada por el grupo 

puede ser producto de la idea de uno de los integrantes, de la 

integración de las ideas de todos o alguno de los integrantes o una 

creación propia del grupo que surge a partir de la  discusión. 

 

Se sugiere que los grupos no excedan un máximo de 3 personas, 

aunque es admisible también que existan alumnos que trabajen de 

manera individual.  Además que su conformación sea realizada 

por el docente en función de las diferencias de comprensiones en 

torno al problema planteado, de manera tal que entre los 

integrantes del equipo pueda darse una suerte de andamiaje. 

 

Durante el proceso, el docente debe  proporcionar aclaraciones a 

los estudiantes nuevamente a través de preguntas que les permitan  

la reflexión de lo desarrollado. Es importante no entregar las 

respuestas a los estudiantes, así como también no señalar si el 

camino escogido es correcto o no. 

 

Para ejemplificar esta etapa utilizaremos la propiedad de los 

Logaritmos que establece que: 

log  =  log con,  ≠ 1 

En este caso, el objetivo de la clase es que los estudiantes 

establezcan cuánto es log  =?  
El docente debe cerciorarse previamente que los  alumnos  

manejen  la definición de logaritmo, la resolución de ecuaciones 

exponenciales, y consecuentemente conozcan las potencias. 

Para abordar la situación los estudiantes deben partir de casos 

particulares como por ejemplo calculando para casos tales como:  

log 2, log 9,log√ 3 para establecer relaciones entre los 

elementos que allí aparecen. 

2.2.4 Etapa 4: Evaluación y Adecuación de  las 

Estrategias de Casos Particulares. 
La etapa de evaluaciónconsiste en que los alumnos determinen el 

grado de eficiencia y eficacia  de  la estrategia elaborada.  Los 

alumnos deben validar su estrategia probando si  permite 

establecer resultados,  tanto para casos simples como aquellos que 

posean una mayor complejidad, en caso de encontrar  

limitacionesse deben realizar las adecuaciones pertinentes, 

revisando el proceso mismo o cambiando por completo la 

estrategia encontrada.  

 

Es tarea del docente  realizar preguntas a los estudiantes que 

orienten la  reflexiónde la validez de la estrategia ideada. 

 

2.2.5 Etapa 5: Resolución de la Problemática. 
Una vez determinada la eficiencia y eficacia de la propuesta de 

estrategia elaborada,  los alumnos obtienen por resultado  un 

método que les permita resolver sistemáticamente la problemática 

planteada al inicio de la clase.   

 

2.2.6 Etapa 6: Discusión de los Hallazgos. 
Organizados por el docente, los alumnos presentan al resto de sus 

compañeros los hallazgos encontrados con sus equipos de trabajo, 

exponen tanto la estrategia cómo el método de solución del 

problema y los elementos utilizados. Es tarea del docente en esta 

etapa realizar preguntas a los estudiantes que permitan 

comprender las elecciones tomadas y el sustento matemático que 

se encuentra tras ellas, llamando a una discusión de lo expuesto. 

 

Presentadas la variedad de estrategias y métodos encontrados, el 

docente debe llevar a la reflexión de los estudiantes de las 

mismas, realizando preguntas orientadas a la comparación de 
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estrategias según la eficacia, sustento matemático y posibilidad de 

dar respuesta al problema en toda la variedad de posibilidades.  

 

A partir de lo anterior, la discusión generada en el aula debe 

enfocarse  hacia la búsqueda de la mejor estrategia y metodología, 

la que puede surgir como la elección de una de las 

planteadas,como la  integración de elementos de ellas, o como la 

elaboración de nuevas estrategias y/o metodologías. 

 

2.2.7 Etapa 7: Generalización y Publicación. 
A partir de lo anterior el docente lleva a los estudiantes a una 

generalización del método de solución encontrado, permitiendo a 

los estudiantes establecer la  propiedad o teorema matemático 

planteado al inicio de la clase. Es preciso, además, construir con 

los estudiantes  la demostración de dicha propiedad o teorema. 

 

Una vez acabado el proceso, descrito anteriormente, los 

estudiantes deben documentar los hallazgos obtenidos haciendo 

publicación de ellos por ejemplo en la página web del curso. 

 

2.3 Marco Teórico 
El modelo expuesto  se encuentra basado en el constructivismo 

contemporáneo y las teorías que se han desarrollado en torno a él.    

 

Dicha corriente pedagógica plantea como idea central la 

construcción del conocimiento por parte del estudiante llamando  

a un cambio de roles entre  él y docente al interior del aula. El 

docente  debe dejar lado su carácter  tradicional de  transmisor de 

conocimientos1 y protagonista del proceso para convertirse en 

un facilitador y guía1,3, 5, el estudiante en cambio  debe dejar 

su rol de participante pasivo1, 5 del proceso de aprendizaje  para 

constituirse en el protagonista del mismo. 

 

Esta construcción del conocimiento debe ser desarrollada por los 

estudiantes  a partir de lo que ya conoce (su conocimiento de la 

realidad, de los objetos y su experiencia propia), siendo esto  la 

base para desarrollar un  aprendizaje significativo al interior del 

aula1, 3, 5. La información nueva interactúa con la información 

existente creando nuevas estructuras de aprendizaje, estructuras 

más amplias que complementan las previas, facilitándose la 

apropiación de información1. 
 

En este proceso el docente es el encargado de planificar, diseñar 

previamente la situación de aula a la cual será enfrentado el 

estudiante, así como también tendrá la tarea de orientar y 

monitorear su ejecución evitando proporcionar las respuestas. 

 

Lo anterior sin embargo no lo es todo. Esta corriente señala 

además la importancia para el desarrollo del aprendizaje de la 

interacción de los sujetos al interior del aula 1,4. 
 

Según Vygotsky 6, representante de esta corriente, con otros el 

sujeto es capaz de organizar, orientar su proceso de apropiación y 

construcción del conocimiento.  Habla en su teoría del  concepto 

de Zona de Desarrollo Próximo, el cual define como la distancia 

entre  la capacidad de resolver independientemente un problema, 

y la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz6. 
Agrega que cuando un alumno con mayor nivel de dominio 

enseña a un compañero, si  este último se encuentra dentro de su 

zona de desarrollo próximo, le podrá brindar la ayuda desde un 

nivel  superior pero alcanzable. Es posible que al haber 

experimentado las mismas dificultades que su compañero en el 

proceso de aprendizaje, podría saber exactamente dónde focalizar 

su atención a la hora de enseñarle y por ende brindarle la 

explicación necesaria que aclare su dificultad. El alumno que 

enseña al compañero también se ve beneficiado, pues deberá 

poner en juego todas sus habilidades para lograr la comprensión 

del otro, redefiniendo sus propias comprensiones e internalizando 

mejor su conocimiento. 

 

3. CONCLUSIÓN 
El modelo expuesto tiene la finalidad de constituirse como una 

herramienta abierta que propicie el  desarrollo de la enseñanza 

para el aprendizaje de la matemática en el aula en todo nivel 

educativo; se encuentra en concordancia con modelos 

constructivistas de enseñanza utilizados en la disciplina misma y 

en otras, y puede ser complementado con otros  modelos, y 

metodologías.  Su implementación  requiere mucho más tiempo 

que el utilizado con el modelo tradicional de enseñanza  pudiendo 

afectar la cobertura de contenidos en programas extensos.  
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ABSTRACT 
This article proposes to identify the prospect of usability studies 

on Massive Open Online Courses, or MOOCs. This term became 

emerging after 2008 in the context of Distance Education tied to 

concepts of Open Education. Since then, there are applications 

that identify with the characteristics of this format. Although 

usability studies have significant repercussions on platforms for 

distance education, it is observed that in this particular format 

does not identify themselves representative studies in the subject. 

RESUMO 

Esse artigo propõem-se a identificar o panorama dos estudos de 

usabilidade em Cursos Onlines Abertos e Massivos, chamados 

MOOCs. Esse termo se tornou emergente após 2008 no contexto 

de Educação a Distância atrelado a conceitos de Educação Aberta. 

Desde então, verificam-se aplicações que se identificam com as 

características desse formato. Embora os estudos de usabilidade 

tenham repercussão significativa em plataformas de educação a 

distância, observa-se que nesse formato específico não 

identificam-se estudos representativos na temática. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

H.3.4 Web 2.0 

Termos Gerais 
Design, Human Factors, Standardization, Verification. 

Palavras Chaves 
Massive Open Online Course, usabilidade, tecnologia educacional 

1. INTRODUÇÃO 
Atrelado aos conceitos de Educação Aberta e inserido no contexto 

de Educação a Distância o formato MOOC (Massive Open Online 

Course), ou seja, Cursos Online abertos e massivos vem 

apresentando uma crescente em aplicações desde de seu 

surgimento em 2008.  

Utilizando termo na base de dados Scopus tem-se número de 

ocorrências de 254, entre os anos de 2010 e 2014, diversificando 

nos mais variados estudos e áreas como: ciências sociais, ciência 

da computação, engenharia, matemática, medicina, artes e 

enfermagem. 

Além disso, o Relatório Horizon da NMC, reconhecido 

internacionalmente, foi criado em 2002 e identifica e descreve as 

tecnologias emergentes propensos a ter um grande impacto das 

tecnologias emergentes sobre os próximos cinco anos em 

educação em todo o globo sobre e como utilizar no ensino, 

aprendizagem e investigação criativa dentro o ambiente do ensino 

superior [2]. Para esse relatório 2013 e 2014 traz MOOCs 

(Massive Open Online Courses) como a tecnologia emergente, 

conforme visto na figura 1. 

         

Figura 1 – tecnologias emergentes de 2010 a 2018 – NMC 

Fonte: adaptado [3]. 

No entanto, no que se referem a estudos sobre a temática de 

usabilidade não obteve ocorrência, verificando, portanto, uma 

lacuna nessa área. Utilizando outras bases de dados esse artigo 

tem por objetivo identificar os estudos sobre usabilidade em 

Massive Open Online Course. 

Nesse sentido propõem três fases para os procedimentos 

metodológicos, sendo para a primeira identificar as bases de 

dados e a estratégia de busca, na segunda fase realizar o 

levantamento dos estudos realizados e por fim analisar e 

categorizar os estudos levantados. 

Esse artigo está estruturado trazendo primeiramente a temática 

envolvida com histórico e conceito de MOOCs e Conceito e 

metas de usabilidade. Posteriormente nos procedimentos 

metodológicos tem-se as fases da pesquisa para então tratar dos 

resultados obtidos e as considerações finais. 
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2. USABILIDADE EM MOOCS 
A usabilidade em MOOCs parte primeiramente da compreensão 

de conceitos, características dos mesmos em separado, para 

posteriormente verificar a importância de usabilidade ser estudada 

para MOOC. 

2.1 MOOCs: histórico e conceito 
O entendimento do avanço dos MOOCs, ressaltando a 

importância do estudo de usabilidade, se dá por meio da linha do 

tempo que embora seja restrita já oferece informações pertinentes 

definidas por [7]. 

Quadro 1 – linha do tempo MOOC 

Ano Acontecimentos 

2008 

 

Surge o primeiro Open Course conteúdo maciça (MOOC) foi 

lançado no Canadá por líderes educacionais, George Siemens 

e Steven Downes, para explorar a teoria de aprendizagem 

conectivista em ação. Oferecido como um curso de suporte 

de crédito para 24 alunos da Universidade de Manitoba. O 

Curso Conectivismo e Conhecimento (CCK08) foi disponível 

em uma rede Moodle acesso aberto em que 2.200 inscritos 

auto-inscritos, dos quais cerca de 150 se manteve 

participantes ativos 

2009-
2010 

O primeiro artigo de pesquisa MOOC surgiu em 2009 

examinando o tecnológico dimensão do CCK08 conectivistas 

MOOC (Fini, 20091), seguido de dois artigos em 2010 

autoria de três participantes CCK08 sobre as preferências e 

os desafios da comunicação dos participantes em fóruns e 

blogs de auto-dirigido e sobre as barreiras à aprendizagem 

que existe em ambientes de alta diversidade, experiência 

variável, estrutura aberta, e suporte limitado (Mackness, 

Mak, e Williams, 2010)2. 

2011 A palavra maciço em MOOC ficou definido no outono de 

2011, quando o professor de Stanford e executivo do Google, 

Sebastian Thrun, e o diretor de pesquisa do Google, Peter 

Norvig anunciou que seu curso de Stanford colaborativo em 

Inteligência Artificial (CS221) seria aberto para qualquer 

pessoa no mundo e 160 mil estudantes de 195 países 

inscritos. 

2012 Em janeiro de 2012, dois professores da Stanford, Daphne 

Koller e Andrew Ng, aventuraram-se por conta própria para 

lançar sem fins lucrativos a Coursera tendo universidades de 

elite para produzir seus próprios MOOCs, MOOC mania 

nasceu. Artigos da grande imprensa declarando 2012, O Ano 

do MOOC (The New York Times, 2012). 

2013 Google entrou na paisagem MOOC, fornecendo 50 mil 

dólares de financiamento para explorar a opção de usar 

CourseBuilder, LMS acesso aberto do Google, como a 

plataforma para um curso on-line aberto maciça 

Fonte: Adaptado [7]. 

Os conceitos de MOOCs não fogem do significado do seu 

acrônimo, sendo um curso online, aberto e massivo ou seja, com 

escalabilidade. 

                                                                 
1 Fini, A. (2009). A dimensão tecnológica de um Open Course 

Massive Online: O Caso das ferramentas do curso CCK08. 

International Review of Research in Aberta ea Distância 

Aprender. 

2 MAK, Sui; WILLIAMS, Roy; MACKNESS, Jenny. Blogs and 

forums as communication and learning tools in a MOOC. 2010. 

Como exemplo, o conceito apresentado por [5]. 

Os MOOCs representam experiências de 

aprendizagem inovadoras baseadas nas 

tecnologias de informação e comunicação, em 

plataformas web 2.0 e redes sociais. A 

participação em um MOOC é aberta para qualquer 

interessado e envolve grande quantidade de 

material didático, o conteúdo é produzido pelos 

alunos em diversos canais de expressão, como os 

blogs, fóruns, compartilhamento de imagens, 

vídeos, áudio entre outros recursos, o 

conhecimento é construído a partir do 

envolvimento direto dos alunos em função de 

interesses em comum. Não existe uma pedagogia 

propriamente dita movendo a interação 

cooperativa, porém surgem metodologias e novas 

dinâmicas de socialização que favorecem a troca 

de informações e, por conseguinte, de 

conhecimento [5]. 

2.2 Usabilidade: conceito e metas 
A usabilidade trata-se de um fator que se certifica que o sistema 

seja fácil de usar, eficiente e agradável, do ponto de vista do 

usuário [6]. 

      

Figura 2 – metas de usabilidade 

Fonte: adaptado de [6] 

 

Conforme Figura 2, esquematizada por [6] as metas de 

experiências para o sistema corresponde a ele ser divertido, 

satisfatório, agradável, interessante proveitoso, motivador, 

esteticamente apreciável, incentivador de criatividade, 

compensador, emocionalmente adequado, no entanto tratam-se de 

metas subjetivas, ou seja, difíceis de determinar.  

 Já as metas de usabilidade internas da figura são possíveis de 

mensurar, sendo elas:   

a) eficácia no uso (sistema é bom para fazer o que se 

espera dele);  

b) eficiência no uso (maneira como o sistema auxilia os 

usuários na realização das tarefas);  

c) fácil de lembrar como usar (facilidade de lembrar 

como utilizar o sistema)  
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d) fácil de entender (corresponde ao quão fácil é aprender 

a usar o sistema); de boa utilidade (corresponde à 

medida na qual o sistema propicia o tipo certo de 

funcionalidade, de maneira que os usuários possam 

realizar aquilo de que precisam ou que desejam) e  

e) seguro no uso (corresponde à proteção os usuários de 

situações perigosas e indesejáveis). 

2.2 Importância da Usabilidade nos MOOCs 
Visto os conceitos correspondentes as duas temáticas, tem-se 

nítida a importância em incorporar as metas de usabilidades nos 

projetos de desenvolvimento dos MOOC, visto que trata-se de um 

usuário especifico e que tem necessidades informacionais, seja, na 

forma ou conteúdo. 

Para [9] a usabilidade é uma característica importante no curso 

conectivista. Simplicidade e consistência são os dois principais 

componentes de usabilidade. Quando um site é simples, ele 

também torna mais rápido. Sem todo o conteúdo alheio, a página 

carrega mais rápido e também é mais fácil de navegar pelo 

conteúdo. Este princípio também se aplica ao material de 

aprendizagem. 

Corroborando com Stam, Santos, Boticario e Pérez-Marín (2014) 

apontam a usabilidade como uma questão relevante que consta na 

norma ISO 9241-11 como a extensão em que um produto pode ser 

usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos 

com efetividade, eficiência e satisfação em contexto de uso  

especificado. (vide Figura 3) 

Figura 3 –esquema ISO 9241-11 

Na educação a distância, o conceito de usabilidade tem sido 

discutido há anos e é considerado um critério de qualidade valiosa 

para sistemas, uma condição básica para a sua eficácia e um fator-

chave para a capacidade do usuário de adquirir conhecimento de 

forma satisfatória. A usabilidade da experiência de aprendizagem 

também deve considerar o valor pedagógico dos projetos [8]. 

Afirmada a importância propõem-se no próximo item um 

procedimento metodológico para identificar o panorama da 

temática proposta.  

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Esse artigo trata-se de uma pesquisa exploratória que visa 

identificar os estudos sobre usabilidade em Massive Open Online 

Course.  

A caracterização desta pesquisa, tem-se evidências qualitativas e 

seu delineamento consiste em uma primeira etapa revisão 

sistemática da literatura, adaptada aos procedimentos sugeridos 

pelo Centro Cochrane [1]. 

Para tanto, organizam-se os procedimentos metodológicos em três 

fases. Conforme visto na figura 4. 

 

 

Figura 4 - Fases da pesquisa 

 

A primeira fase consiste em identificar as bases de dados e 

formular a estratégia de busca, para tanto, de forma aleatória 

selecionou-se as bases de dados: 

a) Scopus (http://www.scopus.com/) 

b) Periódicos Capes (periodicos.capes.gov.br) 

c) ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/) 

d) Google Scholar (http://scholar.google.com.br/) 

 

Para, ainda na fase 1, definiram-se as estratégias de busca de 

resultou em palavra chave utilizada - "massive open online 

course" + usability – período de 2010 a 2011. 

Na segunda fase propõem-se um levantamento das ocorrências, 

para posteriormente na fase 3 analisar e categorizar os estudo 

levantados. 

4. RESULTADOS OBTIDOS 
Na primeira fase obtiveram-se as ocorrências conforme o quadro 

2. 

Quadro 2 – Ocorrências das publicações em bases de dados 

Base de dados Números de Ocorrências 

Scopus 0 

Periódicos Capes 4 

ScienceDirect 9 

Google Scholar 164 

  
Para fase de levantamento dos estudos fez-se necessário o filtro 

inicial para a base com maior ocorrência, possibilitando assim a 

verificação das publicações. Nesse sentido optou-se por trabalhar 
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a partir da classificação por relevância, disponibilizada pela base 

Google Scholar, selecionando as 40 primeiras ocorrências obtidas.  

Com esse filtro o levantamento consistiu em tabular o total de 53 

publicações, conforme um recorte da planilha no quadro 3), 

obtendo de cada ocorrência a referência completa, os autores, 

local de publicação, tipo de publicação, ano e uma observação da 

mesma, que visa categorizar os artigos em:  

a) Sem acesso: dificuldade de acesso o artigo seja por 

problemas no link, ou por acesso pago (considerou 

acesso por meio de proxy de universidade fereral) 

b) Referências: a palavra usabilidade aparece apenas nas 

referencias dos artigos, sem nenhuma menção durante o 

texto. 

c) Desdobramentos futuros: a temática está contemplada 

nas conclusões do artigo, ressaltando a necessidade de 

estudos futuros. 

d) Comentário superficial: a palavra usabilidade aparece 

no decorrer do texto, porém de forma superficial, sem 

aprofundar a temática. 

e) Análise e Avaliação de usabilidade: apresentam estudo 

comanálises e avaliação de usabilidade.  

f) Recomendações de usabilidade:  artigos que 

apresentam diretrizes e sugestões de usabilidade. 

Quadro 3 – recorte da planilha (fase 2 – levantamento) 

Autor Publicação tipo Ano objetivo 

REILLY, 

Christiane 

World 

Conference on E-

Learning in 

Corporate, 

Government, 

Healthcare, and 

Higher 

Education artigo 2013 análise usabilidade 

CONEJO, 

Ricardo et al 

Computers & 

Education artigo 2013 avaliação 

PÕLDOJA, 

Hans. 

Open ED 2010 

Proceedings artigo 2010 

comentário 

superficial 

KOP, Rita; 

FOUMIER, 

H. 
ELearning Pap artigo 2013 

recomendações de 

design 

KOP, Rita 

The International 

Review of 

Research in 

Open and 

Distance 

Learning artigo 2011 referências 

JOBE, 

William Open Praxis artigo 2013 referências 

KILDE, 

Josephine et 

a 

Proceedings of 

the Sixth 

International 

Conference on 

Information and 

Communications 
artigo 2013 

desdobramento 

futuro, análise de 

usabilidade 

Autor Publicação tipo Ano objetivo 
Technologies and 

Development 

 

Não se verificaram padrões de publicação, como por exemplo, 

periódicos/eventos mais publicados com essa temática, bem como 

de autores que mais publicam. Tendo apenas a autora KOP, Rita 

com duas publicações, já de periódicos “Open Praxis” apareceu 

em duas ocorrências.  

Para análise de tipo de publicação e ano, primeiramente retirou-se 

uma publicação que estava duplicada, resultando em 52. Sendo 

assim tem-se os seguintes dados apresentados nos gráficos 1 e 2. 

Gráfico 1 – ocorrências por ano 

    

 

Verifica-se no gráfico 1 uma considerável alta de publicações na 

temática.  Com relação ao tipo de publicação tem-se o gráfico 2. 

Gráfico 2 – tipos de publicações 

        

Das 52 ocorrências, no gráfico 2 visualiza-se maior ocorrência de 

artigos. Para análise e categorização (Fase 3) definiu-se trabalhar 

com publicações que sejam artigos, reduzido portanto, a 38 

ocorrências, sendo minimamente comentados sobre a temática, 

para tanto, selecionaram-se as seguintes categorias: sem acesso, 

comentários superficiais, dados teóricos, análises, avaliações, 

recomendações, desdobramento. 

Após análise dos artigos têm-se no quadro 4 a categorização 

proposta visando o panorama desse estudo. 

 

 

 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

799

  

Quadro 4 – categorização dos artigos 

Categoria Ocorrências 

Sem acesso 6 

Aparece somente nas referências 6 

Desdobramentos futuros 2 

Comentário superficial 18 

Análise e Avaliação de usabilidade 3 

Recomendações de usabilidade 3 

 

Cabe enfatizar que estudos aprofundados nas temáticas dos 38 

artigos analisados, têm-se apenas 6 com análise, avaliação e 

recomendação. O restante, além dos artigos que não foram 

analisados por problemas de acesso (6) cita-se a temática apenas 

como uma referência utilizada, mas não sobre a temática (6), 

como desdobramento futuro (2), mas em sua maioria apenas 

comentários superficiais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constatou-se com esse estudo que embora tenha traços 

consistentes de um curso a distância o MOOC reúne 

características que justificam seu estudo de usabilidade de forma 

específica. No que corresponde a representatividade dos estudos 

de usabilidade em ambientes virtuais de aprendizagem não se 

projeta essa relevância quando se trata especificamente de 

MOOC.  Tem-se essa afirmação ao verificar baixos números de 

ocorrências em bases de dados selecionadas referente a busca 

realizada “Massive Open Online Course + Usabilidade” no 

período entre 2010 e 2014. 

A discrepância de números de ocorrência entre as bases de dados 

consideradas científicas com a Google Scholar, se deve ao fator 

critério de indexação, pois claramente identificou-se que embora o 

número fosse representativo, as ocorrências que efetivamente 

correspondiam a temática foram reduzidas consideravelmente com 

os filtro. 

Tem-se como desdobramento desse estudo a realização de uma 

pesquisa abrangendo outras estratégias de busca e outras bases de 

dados, para confirmação da necessidade de estudos específicos de 

análise, avaliação e diretrizes de usabilidade para MOOCs. 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo avaliar curso em educação a 

distância que instrumentalize o enfermeiro para a Comunicação 

Não Verbal com cegos, na Consulta de Enfermagem e capacitar o 

enfermeiro sobre o conteúdo de Comunicação Não Verbal por 

meio da EaD. Trata-se de um estudo de avaliação de curso a 

distância intitulado Comunicação em Saúde no Cuidado ao 

Paciente Cego, com abordagem qualitativa. Foram realizadas 31 

inscrições. O curso foi realizado em quatro aulas com duração 

total de 60 h. Para a coleta de dados elaborou-se dois instrumentos 

que foram aplicados ao final do curso. O primeiro referente a 

questões de autoavaliação do aluno e avaliação do curso. Este 

instrumento era composto por quatro questões sobre o ambiente 

digital e seis sobre o conteúdo do curso. Dos 31 inscritos, apenas 

15 concluíram o curso. Os relatos dos participantes deixaram clara 

a importância da comunicação não verbal entre o paciente cego 

nas consultas de Enfermagem, podendo assim tornar um 

atendimento qualificado e com resultados positivos. De acordo 

com os objetivos propostos, pode-se concluir que os mesmos 

foram atingidos, isto é, proporcionou aos enfermeiros a 

capacitação para se comunicar com cegos durante a Consulta de 

Enfermagem, bem como avaliação do curso foi eficaz por parte 

dos cursistas. 

ABSTRACT 

This study aims to evaluate a distance education course that 

instrumentalizes the nurse to a Verbal Communication with the 

blid in Nursing Consultation and prepare nurses for the content of 

Nonverbal Communication through distance education. This is a 

study to evaluate the distance learning course entitled 

Communication in Health Care in the Blind Patient with a 

qualitative approach. 31 entries were registered. The course was 

conducted in four classes with a total duration of 60 h. The collect 

data we prepared by two instruments that were applied at the end 

of the course. The first refers to issues of student 

self-assessment and course evaluation. This 

instrument consisted of four questions about the 

digital environment and six about the course 

contents. Of the 31 registered, only 15 completed 
the course. The participants reports made clear the importance of 

nonverbal communication between the blind patient in nursing 

consultation, and thus it can become a skilled and positive 

attention. According to the proposed objectives, it can be 

concluded that were achieved, it means that the training provided 

to nurses a qualified communication with blind during the 

Nursing Consultation and evaluation of the course was effective 

by the course participants. 

Palavras-chaves 

Internet. Educação à Distância. Avaliação. Enfermagem. 

General Terms 

Experimentation, Human Factors, Languages, Verification. 

1. INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, o ensino vem perpassando por transformações 

significativas, como a introdução da Educação a Distância (EaD). 

Esta é uma modalidade educacional historicamente mediada por 

mídias de massa (impressos, rádio e audiovisuais em geral) 

(SANTOS, 2008) [8] onde o processo de ensino-aprendizagem 

ocorre de forma eficaz, mesmo que aluno e professor não estejam 

no mesmo espaço físico. Essa modalidade educacional vem 

adquirindo espaço cada vez maior no cenário educacional, 

colaborando com o aprendizado e potencializando os estudos 

daqueles que se inserem neste âmbito educacional.No Brasil, a 

EAD foi posta em prática e assegurada com a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9394 aprovada 

em 20 de dezembro de 1996, que a colocou como modalidade 

regular de ensino-aprendizado do âmbito educacional brasileiro 

(MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 1996) [5].  

Com a inserção da Enfermagem no meio virtual, evidencia-se, 

cada vez mais, a necessidade de aprendizagem e domínio de 

tecnologias para aplicação de cientificidade e sabedoria no ensino. 

Neste âmbito, a Enfermagem alia-se ao campo virtual para 

auxiliar na profissionalização qualificada e disseminar 

informações a partir da EaD, além de desenvolver estudos 

inovadores nesta área, a fim de propor estratégias de educação 

continuada para profissionais da saúde e de Enfermagem (LIMA 

et al, 2012) [3]. Dentre as temáticas que podem ser abordadas na 

formação do enfermeiro, destaca-se a Pessoa com Deficiência 

visual. Esta é pouco abordada no decorrer do processo de 

formação de enfermeiros. Tal fato resulta no despreparo destes 

profissionais diante de pacientes cegos, dificultando, portanto, a 

execução do processo de enfermagem (LIMA et al, 2012) [3].  
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De acordo com o Manual de Legislação em Saúde da Pessoa com 

Deficiência, A deficiência visual compreende uma situação 

irreversível de diminuição da visão, mesmo após tratamento 

clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. O portador 

de deficiência visual total ou com baixa visão tem restringida a 

sua velocidade de trabalho, a orientação e a mobilidade, bem 

como a sua capacidade de realizar tarefas. Essa deficiência é 

classificada pela OMS em categorias que abrangem desde a perda 

visual leve até a ausência total de visão. Por definição do 

Ministério da Saúde (2006) uma pessoa é considerada cega se 

corresponde a um dos critérios seguintes: a visão corrigida do 

melhor dos seus olhos é de 20/200 ou menos, isto é, se ela pode 

ver a 20 pés (6 metros) o que uma pessoa de visão normal pode 

ver a 200 pés (60 metros), ou se o diâmetro mais largo do seu 

campo visual subentende um arco não maior de 20 graus, ainda 

que sua acuidade visual nesse estreito campo possa ser superior a 

20/200.  

Dentro do processo de enfermagem, é relevante o processo de 

comunicação enfermeiro-paciente, pela utilização da comunicação 

verbal e não-verbal. A comunicação não verbal inclui gestos e 

movimentos corporais que criamos ou observamos. Ela acontece 

por meio das mãos, da cabeça, do rosto, da boca, enfim, ocorre 

pela expressão de todo corpo, demonstrando, assim, muitos 

significados. Mais emocional e sensitivo, o não verbal muitas 

vezes é o elemento de surpresa na comunicação consciente e 

programada (SANTOS; SHIRATORI, 2005) [7].  

Deste modo, o enfermeiro ao utilizar a comunicação não verbal 

com o cego, enfrenta um desafio na sua pratica profissional. 

Contudo, não pode levar como um empecilho para um cuidado de 

qualidade, quando o usuário está impossibilitado de comunicar-se 

verbalmente visto que se busca um cuidado holístico e 

individualizado. Para contribuir com a capacitação do Enfermeiro 

e proporcionar segurança e bem-estar ao cego, foi elaborado um 

curso online a fim de desenvolver uma Enfermagem cada vez 

mais cientifica, de qualidade e proporcionar um bom retorno a 

sociedade. A avaliação deste curso tem como grande importância 

de capacitar o Enfermeiro de forma qualificada e especializada 

para o atendimento à pessoa cega em sua área de atuação 

utilizando o modo correto de se comunicar com o mesmo. Assim, 

o Enfermeiro pode, ao longo do curso, se aperfeiçoar e melhorar o 

seu atendimento.  

Este estudo tem como objetivo avaliar curso em educação à 

distância que instrumentalize o enfermeiro para a Comunicação 

Não Verbal com cegos, na Consulta de Enfermagem e capacitar o 

enfermeiro sobre o conteúdo de Comunicação Não Verbal por 

meio da EaD.   

2. MÉTODO 
2.1 Tipo de Estudo 
Trata-se de um estudo de avaliação de curso a distância intitulado 

Comunicação em Saúde no Cuidado ao Paciente Cego, com 

abordagem qualitativa.  

2.2 Local e Período 
O curso foi ofertado no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Moodle inserido na página do Núcleo de Tecnologias e Educação 

a Distância em Saúde da Universidade Federal do Ceará, 

NUTEDS/UFC, local que reúne equipamentos e infraestrutura 

necessários para a aplicação e oferta de cursos à distância. 

O período do estudo ocorreu de agosto a novembro de 2013. A 

seleção dos participantes ocorreu por meio da divulgação e 

inscrição no site do NUTEDS.  

2.3 População e Amostra 
A amostra do estudo foi composta por enfermeiros, que atuavam 

preferencialmente na Estratégia Saúde da Família, tendo como 

pré-requisito o certificado de conclusão ou diploma, devidamente 

registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado 

em Enfermagem reconhecido pelo Ministério da Educação 

(MEC). Foram realizadas 31 inscrições.  

2.4 Coleta de Dados 
O curso foi realizado em quatro aulas com duração total de 60 h. 

A primeira aula abordou a introdução sobre EaD para utilização 

das ferramentas online e ambientação no Moodle, ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) utilizado para aquisição dos 

conhecimentos. Ainda nesta aula havia um fórum e uma atividade. 

A segunda aula apontou os conceitos de deficiência visual e a 

comunicação em saúde com o paciente cego, e ofertou atividades 

de fórum e chat. A terceira aula apresentou conceitos, princípios e 

passos das teorias de comunicação verbal e não verbal utilizada 

para construção do modelo de comunicação verbal e não verbal a 

ser utilizado na consulta de enfermagem, com uma atividade de 

fórum. A quarta aula explicitou o modelo de comunicação verbal 

e não verbal para a consulta de Enfermagem com o cego, 

validados em estudo anterior (REBOUÇAS, et al., 2012; 

MACEDO, et al., 2009) [4]. Nesta aula, para melhor compreensão 

dos modelos, dispusera-se um vídeo de uma consulta de 

enfermagem com cego de acordo com o modelo de comunicação 

verbal, além de um chat e um questionário.  

Para a coleta de dados elaborou-se dois instrumentos que foram 

aplicados ao final do curso. O primeiro referente a questões de 

autoavaliação do aluno e avaliação do curso. Este instrumento era 

composto por quatro questões sobre o ambiente digital e seis 

sobre o conteúdo do curso. As questões sobre o ambiente refletiu 

acerca das dificuldades de acessar o ambiente, o acesso aos 

materiais e leituras complementares, experiências em participar do 

curso e por último a autocrítica em relação à atuação e dedicação 

durante o curso. Já sobre o conteúdo, os temas abordados foram: 

dificuldades a respeito do conteúdo, se houve falta de algum 

conteúdo que deveria ser abordado, se foi possível realizar a 

consulta com o cego, como o participante pretendia implementar 

este estilo de consulta em seu trabalho, os pontos positivos e 

negativos da capacitação. No segundo instrumento havia cinco 

questões sobre o conteúdo da comunicação verbal abordado no 

curso, a saber: Quais são as formas de comunicação não verbal? 

Relate sobre cada uma delas. Quantos e quais são os elementos da 

comunicação não verbal? Quais são as funções da comunicação 

não verbal? Descreva cada uma delas. Qual a importância da 

comunicação não verbal para o enfermeiro? Como é abordado o 

modelo de comunicação não verbal na consulta de enfermagem 

com o cego?  

As respostas dos questionários aplicados aos enfermeiros do curso 

foram analisadas através da literatura temática. Primeiramente 

foram agrupadas de acordo com os tópicos: autoavaliação do 

aluno, avaliação do curso e o conteúdo da comunicação não 

verbal abordado no curso.  

2.5 Análise 
Foram realizadas leituras e análises criteriosas sobre as respostas, 

pois através destas extrair-se-iam as ideias centrais e 

conhecimentos adquiridos pelos alunos.  
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2.6 Aspectos Éticos 
Conforme previsto, o projeto foi submetido à avaliação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (COMEPE) da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e aprovado sob o protocolo de número 42/10 

(ANEXO). Após aprovação, os sujeitos do estudo receberam 

explicação dos objetivos e métodos de coleta de dados, sendo 

respeitados os princípios éticos com a garantia do sigilo da 

identidade dos sujeitos, da não maleficência e da liberdade de 

abandonar o estudo sem prejuízos pessoais. Aqueles que 

aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Inscreveram-se para a avaliação do curso, 31 enfermeiros, dos 

quais apenas 15 concluíram o curso. Portanto 16 abandonaram. 7 

nunca entraram, 6 só fizeram a primeira aula, 2 foram até a 

segunda aula e 1 foi ate o início da terceira aula. Dos 15 que 

finalizaram o conteúdo, apenas 10 entregaram os questionários 

finais de avaliação. Desse modo, estes foram os participantes da 

pesquisa. Os que concluíram o curso foram 48,4% porém apenas 

33,3% responderam ao questionário. Portanto, mais da metade dos 

cursistas abandonaram o curso.  

Segundo Abbad, Zerbini e Souza [1] (2010) como os mais 

relacionados com o estudante e seu contexto estão: falta de tempo, 

dificuldades financeiras, falta de condições de estudo no local de 

trabalho ou em casa, problemas no trabalho, razões pessoais falta 

de habilidade para administrar o tempo de estudo, falta de 

habilidade para conciliar as atividades externas e tarefas exigidas 

pelo curso, falta de experiência em cursos a distância, dificuldade 

para redigir textos, falta de habilidade para utilizar recursos da 

Internet, percepções equivocadas sobre a natureza dos cursos 

EaD. 

Os resultados foram agrupados em três categorias após a análise 

dos discursos, dos quais: 1) Avaliação sobre a utilização do 

ambiente virtual 2) Avaliação do conteúdo do curso 3) Avaliação 

da aprendizagem sobre a comunicação não-verbal. Estas 

categorias por sua vez foram divididas em subcategorias para 

facilitar a compreensão do estudo. Grande parte dos alunos não 

sentiu dificuldade com o ambiente virtual AVA, pois na primeira 

aula do curso houve explicação sobre este modo virtual. 

De acordo com o quesito avaliação do curso, a utilização de 

materiais didáticos e atividades de aprendizagem, como os chats e 

fóruns, elaborados para o curso, foi de suma importância para uma 

compreensão facilitada, de qualidade e com clareza. No âmbito da 

avaliação da aprendizagem sobre a comunicação não verbal, esta 

foi analisada um pouco diferente das outras duas, pois nesta o 

questionário que continha a pergunta motivadora, para saber se os 

alunos assimilaram sobre a Teoria da Comunicação Não-Verbal e 

qual a importância da comunicação não verbal para o enfermeiro. 

Nesta categoria, foi afirmado que os participantes obtiveram êxito 

na aprendizagem da teoria de maneira clara e compreensiva. Os 

relatos dos participantes deixaram clara a importância da 

comunicação não verbal entre o paciente cego nas consultas de 

Enfermagem, podendo assim tornar um atendimento qualificado e 

com resultados positivos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Educação a Distância (EaD) também vem sendo utilizada na 

prática profissional do enfermeiro como meio para atualizar ou 

inserir novos conhecimentos e atingir uma ampla gama de 

profssionais, especialmente os que trabalham em lugares de difícil 

acesso como as zonas rurais de municípios.  

O Curso Comunicação em Saúde no Cuidado ao Paciente Cego 

proporcionou aos enfermeiros a capacitação através da 

comunicação não verbal durante a Consulta de Enfermagem a 

paciente cego. Para construção das aulas foram realizadas busca 

por informações sobre ambiente virtual, bem como as teorias de 

comunicação para a consulta de enfermagem. Ao final do curso, 

foi realizada a avaliação do pelos participantes de forma eficaz. A 

utilização de materiais didáticos e atividades de aprendizagem, 

como os chats e fóruns, elaborados para o curso, foi de suma 

importância para uma compreensão facilitada, de qualidade e com 

clareza. 

Como limitações deste estudo observam-se o pequeno número de 

profissionais que conseguiram finalizar o curso em virtude da 

evasão. 

5. AGRADECIMENTOS 
Ao CNPq e CAPES pelo financiamento da pesquisa. 

6. REFERENCIAS 
[1] ABBAD, Gardênia da Silva; ZERBINI, Thaís; SOUZA, 

Daniela Borges Lima de. Panorama das pesquisas em 

educação a distância no Brasil. Estud. psicol. (Natal),  Natal ,  

v. 15, n. 3, Dec.  2010 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1

413-294X2010000300009&lng=en&nrm=iso>. access on  08  

Sept.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-

294X2010000300009. 

[2] BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de legislação em 
saúde da pessoa com deficiências. 2. ed. rev. Atual. 

Brasília, 2006. 

[3] LIMA, M. B.; SILVA, C. C. F.; PAGLIUCA, L. M. F.; 

REBOUÇAS, C. B. A. Educação a distância para 

comunicação entre enfermeiros e cegos. J. Health Inform., 

v. 4, n. esp., p. 226-229, dez. 2012. 

[4] MACÊDO, K. N. F.; PAGLIUCA, L. M. F.; ALMEIDA, P. 

C.; CARDOSO, M. V. L. M. L.; REBOUÇAS, C. B. A. 

Aspects of verbal communication between nurses and 

visually impaired people. Rev. Rene, v. 10, n. 2, p. 29-36, 

2009. 

[5] Ministério da Educação (BR). Lei 9.394 de 20 de Dezembro 

de 1996. Brasília: Ministério da Educação; 1996. 

[6] REBOUÇAS, C. B. A.; PAGLIUCA, L. M. F.; SAWADA, 

N. O.; ALMEIDA, P. C. Validation of a non-verbal 

communication protocol for nursing consultations with blind 

people. Rev. Rene, v. 13, n. 1, p. 125-139, 2012. 

[7] Santos CCV, Shiratori K. A influencia da comunicação nao 

verbal no cuidado de enfermagem. Rev Bras Enferm 2005; 

58(4):434-7. 

[8] SANTOS, S. M. R.; JESUS, M. C. P.; AMARAL, A. M. M.; 

COSTA, D. M. N.; ARCANJO, R. A. A consulta de 

enfermagem no contexto da atenção básica de saúde, Juiz de 

Fora, Minas Gerais. Texto Contexto Enferm., Florianópolis, 

v. 17, n. 1, p. 124-130, 2008. 

 

 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

804

Fases de Construção de um Jogo Virtual para Mensurar a 
Inovação e a Heurística 

 
Ana Paula Camargo Pimentel 

UFRJ/PPGI 
55(21)98449-5100 

pcamargo@unisys.com.br 

Claudia Motta 
UFRJ/PPGI 

55(21)98218-2002 

clrmottaufrj@gmail.com 

Carla Veronica M. Marques 
UFRJ/PPGI 

55(21)99317-9670 

abrapacarla@hotmail.com 

 

 

ABSTRACT 

This paper presents the construction of a conceptual 

ingenuity smart game: Game of Flying Cards. This game 

aims to solve the problem of description of creative thought. 

This game looks average and mental schemas collecting 

relevant information to define a neuronal review. The 

theoretical bases underlie the preparation of documents 

necessary for programming and cyber-compatible virtual 

learning environments. 

RESUMO 

Esse artigo apresenta a construção do engenho de um game 

inteligente conceitual: Game das Cartas Voadoras. Esse 

jogo tem como objetivo solucionar o problema de descrição 

do pensamento criador. Game das Cartas Voadoras analisa 

e media os esquemas mentais coletando informações 

pertinentes para definir uma avaliação neuropedagogicas. 

As bases teóricas embasam a confecção dos documentos 

necessários para a programação e para a cibernética 

compatível com ambientes virtuais de aprendizagem.   

Keywords 

Games Inteligentes, Game das Cartas Voadoras, Pensamento 

Criador, Inovação, Heurística. 

INTRODUÇÃO 
A utilização de games como entretenimento já se caracteriza 

como um potente investimento de mídia há muito tempo. Mas 

nesse momento, a Academia identificou a importância estratégica 

do assunto. Pesquisas das mais diversas são fomentadas em todo o 

mundo sobre a gamificação, principalmente a conexão e 

contribuição desse assunto com a educação [13] (Xavier, 2010). 

 Os jogos de tabuleiro, jogos educativos e recentemente 

games educativos estão presentes como linguagem de aprendizado 

nos ambientes formais de educação [6][13] (Xavier, 2010, 

Kishimoto, 1998). A proposta desses jogos é apresentar os 

conteúdos educativos num formato lúdico e com isso conquistar 

resultados mais prazerosos para os aprendizes. A construção do 

game inteligente vai além desse objetivo, almeja compreender o 

perfil neuropedagogico de cada jogador ao mesmo tempo em que 

realiza uma mediação virtual personalizada entre aprendizes, 

mediadores e conhecimento [8] (Marques, 2009).  

 O game das Cartas Voadoras é um jogo que possui 

desafios lógicos e um engenho de mensuração do processo do 

pensamento inovador. Exatamente o assunto onde Bärbel 

identificou que os jogos manipuláveis não seriam suficientes para 

apontar o exato momento que os esquemas mentais inovadores 

são gerados. Somente, segundo a neurocientista, com o 

desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial seria 

possível apontar esse processo mental [5](Kienitz, 2012, Inhelder, 

1996). 

 Esse artigo pretende apresentar o passo a passo das 

etapas da construção do modelo conceitual do Game das Cartas 

Voadoras, desde conceitos do tema até os documentos 

neuropedagogicos essenciais para a programação do game. Cada 

game inteligente é único, mas há modelos que servem de estrutura 

para a construção dos mais diversos objetivos de analise e 

mediação virtual [8](Marques, 2009). 

 O artigo é iniciado com uma breve descrição do conceito de 

game inteligente, logo após uma perspectiva da teoria do 

pensamento inovador e heurística, logo após é apresentada uma 

perspectiva com uma descrição da proposta do Game das Cartas 

Voadoras com detalhamento da cibernética do game, 

apresentando os modelos dos documentos neuropedagogicos 

utilizados na concepção do game.    

 

CONCEITO DE GAMES INTELIGENTES 
Os games inteligentes são jogos digitais que possuem base 

neuropedagogica, neurocientifica, filosófica que dão a diretriz de 

como se faz para compreender e intervir nos processos mentais. 

São construídos para proporcionar desafios calculados para 

analisar e mediar virtualmente os jogadores. Com a capacidade de 

captura de informações durante o jogo que possibilitam apontar 

dimensões dos processos mentais, armazenar dados pertinentes e 

comparar informações sobre a lógica mental dos jogadores 

(Figura 1) [7](Marques, 2009). 

 Cada game inteligente é artesanalmente construído em 

sua especificidade e objetivos de analise e mediação virtual. A 

perspectiva cientifica respalda o desenvolvimento dessa 

ferramenta como processo de analise e ensino aprendizagem. O 

discurso lúdico coerente com conteúdos educacionais interativos, 

o design como o principal diferenciador dessa arquitetura, o crivo 

matematicamente desenvolvido, constroem a cibernética que 

proporciona oportunidades de deflagrar informações sobre os 

esquemas mentais de cada jogador (Figura 1) [3][7](Marques, 

2009, Inhelder, 1996). 
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Figura 1: Mapa Conceitual de Games Inte

A proposta dos games intelige

didaticamente em duas fases: análise da ass

jogador (perfil neuropedagogico) e mediação

para o salto cognitivo. A análise da assinatu

como cérebro raciocina, é a mola mestra de

construção do game inteligente. Com essas 

durante o jogo podemos determinar que tipo

que será utilizada para que o jogador cons

mentais de inteligência e finalize em um

[7][9](Marques, 2009, Puchkin, 1969).  

O game para ser inteligente precisa co

dados conciso e eficiente para apontar a as

mesmo tempo em que realiza uma mediaç

Então incorporado na arquitetura do gam

construção de um crivo matemático, co

dimensões mentais que os desafios 

[7](Marques, 2009). O crivo é um recorte d

dos jogadores durante do jogo que demonstra

seus padrões mentais. [3](Inhelder, 1996).  

Os games são janelas interessantes

desenvolvimento das competências humana

mediação virtual dinâmica. A construção 

regras generativas internas são baseadas nas

o sistema recebe, principalmente com as sim

interações externas com objetos, pe

[14][8](Xavier, 2004; Marques, 2009). 

Perspectiva do Pensamento Inov
Heurística  
 
A atividade de heurística pode ser definida

estuda a atividade do pensamento criador. Ap

serem estudados exaustivamente há muito tem

acreditam que somente com o auxilio da 

poderemos dar forma a esse processamento 

(Inhelder, 1996). E com isso, encontrar enfi

métodos heurísticos de resolução de proble

intuitivo.  

Segundo Einstein [1](1981), “noss

em principio, através de símbolos (palavra

inconscientemente”. Então, em seus estudos

 

teligentes 

gentes é estabelecida 

assinatura cognitiva do 

ão virtual personalizada 

tura cognitiva, a forma 

 de todo o processo de 

s informações colhidas 

po de mediação virtual 

nstrua novos processos 

um o salto cognitivo 

construir um banco de 

assinatura cognitiva ao 

ação virtual planejada.  

ame inteligente há a 

com a indicação das 

 do game abarcam 

e das ações pertinentes 

tram a interação com os 

tes para fomentar o 

nas por intermédio da 

o e reconstrução das 

as influencias que todo 

simulações virtuais das 

pessoas e situações 

ovador e 

da como a ciência que 

pesar de seus métodos 

tempo, vários cientistas 

a inteligência artificial 

to do intelecto humano 

fim, os algoritmos dos 

lemas e do raciocínio 

sso raciocínio decorre, 

ras) e, além do mais, 

os, o raciocínio lógico 

era algo que podia ser medido c

noções e proporções, ou seja, 

contrapartida, os processos men

interpretados como fenômenos

Einstein não se podia as

preestabelecidas, como naturalm

estudos ligados aos processos m

Jung [4](2008) acen

perspectiva de solucionar esse 

“Quando a mente explora um 

estão fora do alcance de nos

consciência é uma aquisição 

reside todo arcabouço da const

símbolos encontramos a alterna

desenrolar das escolhas e da

material dos objetos e símbolo

de construção dessa engenha

(Marques, 2009).   

O homem tem como regra ca

[11][9](Shimamura, 1992, Puch

para um problema o sistema

esquemas internos [3](Inhelder,

link de conhecimento é necessá

base em símbolos externos [12]

tem como ação norteadora o

modelos e da reflexão da s

conhecimento (Figura 2).  

Figura 2: Interação dos Game
No mecanismo de mo

inovação, o dado não esquema

direta das affordances [14]

conhecimento e das propried

problema (Marques, 2009). O

processo de análise da situaç

proporções matemáticas.  

Proposta do Game das
 

O Game das Cartas Voadoras 

material manipulável. O objetiv

 com estabelecimento de relações de 

a, em termos matemáticos. Mas em 

entais inconscientes, não podiam ser 

os lógicos. Isso quer dizer que para 

associar a essa função regras 

almente ele já relacionava em outros 

 mentais. 

ende uma luz em outra forma de 

e desafio da heurística: os símbolos. 

 símbolo, é conduzida a ideias que 

ossa razão”. Para o pesquisador, a 

o muito recente e no inconsciente 

strução dos esquemas mentais. Nos 

rnativa possível para compreender o 

das inovações. Na parte visível e 

los podemos inferir os movimentos 

haria de resolução de problemas 

canônica a construção de sistemas 

chkin 1969). Numa busca de solução 

ma aponta primeiramente para os 

er, 1996) e quando não encontrado o 

sário à construção de algo novo com 

2](Vygotsky, 2001).Essa construção 

 os elementos de estruturação de 

 situação em busca de ilhas de 

 

es com as Regras Generativas 
odelagem cerebral dos processos de 

matizado, forma-se sob a influência 

4](Broch, 2010) dos objetos de 

edades dos elementos da situação 

 O que o torna demonstrável no 

ação problema e finalmente com 

as Cartas Voadoras 

s é um jogo virtual sem similar em 

tivo do jogo é solucionar o problema 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

806

da descrição da mente inovadora, com pad

atitudes e os objetos incorporados no game

são criteriosamente escolhidos com a função

de comportamentos peculiares. 

 Alguns objetos caracterizam 

inclusive de uma inteligência mais inclin

raciocínio produtivo inovador. Simples teste

não expõem os padrões heurísticos, por isso

sutis. Os objetos concretos de conhecimento

seus atributos o potencial de deflagrar es

específicos [3](Inhelder, 1996). 

Por intermédio dos desafios incor

três dimensões mentais são: sistema pessoa

antecipação lógica [11](Shimamura, 1996) 

linguagens códigos [10](Seminério, 1999). E

medidas para apontar um perfil cognitivo m

um individuo inovador. Quanto mais o jog

resultados nos desafios ligados a essas d

provável que sua mente tenha um padrão in

essas dimensões mentais foram levantad

pertinentes que sugerem deflagrar o pensame

Figura 4: Mapa das Dimensões do Game d

 

3.1 Cibernética do Game das C
e Documentos Neuropedagogico

A tela do jogo é única, um tabulei

MOLDURA DE PINTURA no meio. No ca

superior à direita estão os três botões alin

baixo nessa ordem: TERMINEI, DESIST

Esses botões são os únicos com função e cor

momento do jogo. Os outros botões e carta

centro da moldura sem função. 

adrão de heurística. As 

e das cartas voadoras 

ão de indicar uma série 

 traços cognitivos, 

linada ao processo de 

stes de acertos e erros 

so os desafios são mais 

nto mantém dentro dos 

esses comportamentos 

orporados no game às 

oa [13](Xavier, 2004), 

6) e transitividade das 

 Essas dimensões serão 

mais característico de 

ogador apresentar bons 

dimensões, mais será 

 inovador. Para mapear 

ados vários conceitos 

ento criador. 

 

 das Cartas Voadoras 

Cartas Voadoras 
cos 
leiro amarelo com uma 

 canto direito, na parte 

linhados de cima para 

TO, OUTRO JOGO. 

or ativadas no primeiro 

tas desenho estarão no 

Figura 5: Modelo para Cons
das Cartas Voadoras 

O primeiro desafio é realizar

cartas desenhos e botões quan

função e cor. Cada click reali

pelo banco de informações,

construído (Tabela 1). 

Tabela 1: Crivo Ma
Inicial do Game das

 O segundo desafio é 

da moldura de pintura. A escol

de lógica das múltiplas intel

depois dos jogadores acertarem

podem ser colocadas dentro da 

 

nstrução da Tela Inicial do Game 

ar a “arrumação” do tabuleiro. As 

ando retirados da moldura ganham 

alizado pelos jogadores é capturado 

es, segundo o crivo matemático 

atemático da Exploração da Tela 
as Cartas Voadoras 

 é colocar as cartas desenhos dentro 

olha das cartas faz com que desafios 

teligências sejam abertos. Somente 

em os desafios, as cartas desenhos 

a moldura pintura (Figura 6). 
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Figura 6: Modelo para Construção dos De
Múltiplas Inteligências 

 

Cada vez que as cartas desenho

moldura pintura um desenho único é for

matemático para a escolha das figuras e sua

moldura pintura. Esse crivo foi construído b

linguagens código do neurocientista Semi

pesquisador a linguagem mental é esquema

complexidade, da linguagem mais simpl

sofisticada L4 [10](Seminério, 1999). E

sofisticadas são as escolhas das cartas desen

o jogador tenha uma mente madura co

pensamentos inovadores (Tabela 2; Figura 7)

 

Tabela 2: Crivo Computacion
Código 

 

esafios de Lógica das 

hos são colocadas na 

ormado. Há um crivo 

uas posições dentro da 

 baseado na teoria das 

inério. Segundo esse 

matizada em níveis de 

ples L1 até a mais 

Então, quanto mais 

enhos, mais sugere que 

com pré-disposição a 

7). 

onal das Linguagens 

 

Figura 7: Imagens das Cart
crivo computacional das Ling

 

Após as escolhas de 

moldura pintura, o game term

dados já foi construído e toda

coletadas ficam armazen

neuropedagogica da assinatura 

do game das Cartas Voadoras s

como sua assinatura cognitiva (

 

Figura 8: Exemplo de Tel
Voadoras 

Na análise do banco 

essencial para respaldar a integ

game. O MODELO PROGNÓ

lista de tipos de assinaturas c

resultado do game. São eles

explorador, impulsivo e plane

consideração a estruturação 

cibernética metacognitiva do ga

são perfis encontrados na litera

observáveis na solução de 

cognitivos são indícios que 

inclusive de um profissional da 

fechar um diagnostico psicoped

 

 

rtas Desenhos correspondente ao 
nguagens Código 

e todas as cartas desenhos dentro da 

mina. Nesse momento, o banco de 

da analise começa. As informações 

enadas para uma avaliação 

ra cognitiva do jogador. A tela final 

s será única para cada jogador, assim 

 (Figura 8).  

 

ela Final do Game das Cartas 

o de informações um documento é 

tegração da teoria com a prática do 

ÓSTICO (Tabela 3) apresenta uma 

 cognitivas que podem aparecer no 

es: copiador, inovador, heurístico, 

nejador. São tabelas que levam em 

o teórica, o senso comum e a 

 game. As assinaturas cognitivas não 

ratura médica, mas comportamentos 

 desafios. Esses comportamentos 

e associados a outros indicativos, 

a área de saúde ou educação, podem 

edagógico [7][8](Marques, 2009).  
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Tabela 3: Modelo Prognostico do Game das Cartas 
Voadoras 

 

 O crivo matemático construído para o Game das Cartas 

Voadoras é único, mas os documentos neuropedagógicos são 

modelos para a construção de outros jogos virtuais. O panorama 

de analise da descrição do perfil neuropedagógico é tanto 

quantitativo quanto qualitativo. Deve ser usado de forma basear 

uma analise dinâmica ao longo do próprio game e também na 

utilização de outros games inteligentes. 

Conclusão 
O Game das Cartas Voadoras faz parte de um projeto inovador de 

analise e mediação virtual educacional. A pretensão que os 

modelos neuropedagógicos utilizados para a construção dos 

games inteligentes construam modelos nos ambientes virtuais 

educacionais. A avaliação neuropedagógica com posterior 

indicação da assinatura cognitiva em nenhuma hipótese é um 

diagnóstico de saúde. São instrumentos de apoio de mediação 

escolar para aperfeiçoar a tarefa ensino aprendizado.     

 As informações coletadas são como uma foto, que 

representa um momento que após ter sido vivido não irá se repetir 

e nem ficará semelhante. A mente humana está em mudança o 

tempo todo, indicando que cada vez que o individuo entra em 

contato com games inteligentes modificam seus padrões mentais.  

Os Game das Cartas Voadoras ainda está em fase de 

desenvolvimento computacional e estudos de caso para verificar 

sua aplicação. Diante dos resultados obtidos as pesquisas tem 

mostrado um panorama positivo, com um caminho a ser 

percorrido. Os games precisam ser experimentados nos mais 

diversos grupos de indivíduos, com diagnósticos clínicos fechados 

para embasar os resultados dos perfis cognitivos.  

Após esse momento de pesquisa-ação, a presunção do 

projeto dos games inteligentes é que seja incorporado aos 

ambientes virtuais de aprendizado. Servindo de apoio 

especializado de ensino aprendizado ampliando os horizontes do 

saber individual e do grupo.     
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ABSTRACT 

Professor Tical, acronym for Communicational Interaction 

Technology on Linguistic Matters, is a chatbot created to answer 

questions of Dialectology and Sociolinguistics, specifically on the 

ALiB - Linguistic Atlas of Brazil. He is classified as a specific 

type of human-computer interaction and operates on a different 

field in relation to the vast majority of chatbots exist depending 

on the subject area involved. Developed and implemented in C++ 

using Visual Studio 2010, operates some of the most basic 

concepts present in Natural Language Processing and set the hash 

type tables. Tical is relevant for a number of reasons: (i) are very 

few robots that talk about something related to Linguistics; (ii) 

acts significantly as well as agent of cultural dissemination of the 

area involved and related theories; (iii) has the potential to keep 

the active language in the information society. The objective of 

this work is, therefore, relate to the features of this machine 

together with professionals in the areas involved. 

 

RESUMO 

Professor Tical, sigla para Tecnologia de Interação 

Comunicacional sobre Assuntos Linguísticos, é um chatbot criado 

para responder perguntas das áreas de Dialetologia e de 

Sociolinguística, especificamente sobre o ALiB – Atlas 

Linguístico do Brasil [6, 12]. Classifica-se como um tipo 

específico de interação humano-computador e opera em um 

campo diferente em relação à grande maioria dos chatbots 

existentes em função da área temática envolvida. Desenvolvido e 

implementado em linguagem C++ utilizando o Visual Studio 

2010, opera com alguns dos conceitos mais básicos presentes no 

Processamento de Linguagem Natural e em conjunto a tabelas 

tipo hash. Tical é relevante por várias razões: (i) são 

pouquíssimos os robôs de conversação que versam sobre algo 

relacionado à Linguística; (ii) atua significativamente bem como 

agente de difusão cultural da área envolvida e das teorias afins; 

(iii) tem o potencial de manter o idioma ativo na Sociedade da 

Informação. O objetivo deste trabalho, portanto, é apresentar as 

funcionalidades dessa máquina junto a profissionais das áreas 

envolvidas e sob a luz das teorias que subjazem do 

desenvolvimento do robô. 

 

Categories and Subject Descriptors 

D.3.2 

General Terms 

Theory 

Keywords 

Chatbots, Dialectology, Sociolinguistics, Natural Language 

Processing. 

1. INTRODUÇÃO 
O cinema, baseado muitas vezes em elementos da cultura e da 

literatura mundial, sempre explorou elementos conceituais de 

criaturas, seres ou pessoas que tudo sabem e tudo respondem. A 

onisciência e a onissapiência desses personagens sempre 

estiveram ligadas a algum tipo poder extra-humano, seja ele 

concebido por meio de algum tipo de magia ou disposição 

genética incomum. Oráculos, gênios, espíritos, magos, mágicos, 

bruxos e dragões entre muitos outros sempre demonstravam um 

conhecimento maior sobre tudo o que cerca os homens na sua 

frágil e efêmera vida.  

No entanto, embora saibamos que existam no mundo real pessoas 

que sabem muito sobre muitas coisas e que, sem sombra de 

dúvidas, estão bem acima da média em conhecimento que a 

maioria da população, elas não conseguem se equiparar em 

poderes mentais aos personagens do cinema há pouco 

exemplificados. Porém, nada impede o homem de criar máquinas 

que possam responder a perguntas sobre muitos assuntos uma vez 

que é possível utilizar o conhecimento coletivo para alimentar 

banco de dados. Um desses recursos pode ser um robô de 

conversação - ou simplesmente chatbot - que, tranquilamente 

pode operar com bancos de dados sobre assuntos gerais ou 

específicos. 

Os chatbots diferem dos chats comuns porque constituem uma 

interface de interação humano-computador em que é a máquina 

que interage com um interlocutor humano simulando um 

interlocutor real. A proximidade com um locutor humano depende 

de como ele é desenvolvido e a qual fim se destina. Embora os 

chatbots não sejam novidade, proliferam proporcionalmente à 

quantidade de softwares e ferramentas que facilitam sua 

construção. Há uma infinidade deles operando na internet e os 

temas escolhidos pelos seus desenvolvedores são bastante 

variados: entretenimento, ensino, informação, difusão cultural 

entre outros. Sobre isso é válido ressaltar que essas são também 

algumas características de muitos jogos [9], eletrônicos ou não. 

No entanto, máquinas dessa categoria que versem sobre 

Linguística Geral ou, mais especificamente, Dialetologia e 

Sociolinguística são bastante raras. A probabilidade de encontrá-

las operando com esses temas em língua portuguesa é ainda 

menor.  

Nesse sentido, Professor Tical reúne várias dessas características: 

é um chatbot, possui como área temática a Dialetologia e a 

Sociolinguística, está todo em português do Brasil e, ainda que 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

810

tenha sido idealizado para difusão cultural, também tem o 

potencial de entreter, ensinar e informar. Além disso, conta com o 

diferencial de responder a perguntas sobre o ALiB – Atlas 

Linguístico do Brasil [7, 14] que é o maior e mais completo 

trabalho dessa categoria já realizado no país, daí podermos 

classificá-lo como uma interface de interação humano-

computador em diferente campo. 

 

 

2. IMPORTÂNCIA DO ALIB 

O Atlas Linguístico do Brasil, desenvolvido por vários 

pesquisadores que fazem parte do Comitê Nacional do Projeto 

ALiB, surgiu em novembro de 1996 durante o Seminário 

Caminhos e Perspectivas para a Geolinguística no Brasil na 

cidade de Salvador e por isso a UFBA é considerada sua sede de 

lançamento [7, 14]. 

A base teórica do Atlas é a Geossociolinguística - ou 

Geolinguística Pluridimensional - que é a Associação da 

Geografia Linguística com a Sociolinguística. Como a 

Sociolinguística é considerada como a própria Linguística [6] por 

vários pesquisadores, tal como está representado nas respostas do 

Professor Tical e visível no Quadro 4, podemos considerar que, 

praticamente, muito do que está relacionado a esse ramo da 

Linguística, inevitavelmente, fará parte do banco de dados do 

robô. 

O ALiB é uma obra inédita e única na história da 

Geossociolinguística brasileira, não só pela abrangência em 

termos territoriais como também pela acurácia dos dados 

coletados. Dessa forma, criar um chatbot que responda a 

perguntas sobre o Atlas tornou-se, no mínimo, um modo de 

difundir culturalmente a existência, abrangência e importância do 

conteúdo dessa obra que, embora em primeira mão desperte maior 

interesse em alunos de graduação, pós-graduação, professores e 

pesquisadores, provavelmente será divulgado por Tical a pessoas 

de outras áreas e ao público em geral. 

Essa é uma das razões pelas quais Tical foi preparado para tornar-

se operacional ao público em geral quando da realização do III 

CIDS - Congresso Internacional de Dialetologia e 

Sociolinguística no ano de 2014, momento em que esteve 

disponível para consulta junto à página eletrônica do evento e 

pode contribuir com a divulgação do Atlas a pesquisadores de 

outros países. 

 

3. INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR 

A interface do Professor Tical é bastante simples. A variação 

cromática utilizada é pequena e, salvo as bordas da lousa e as 

orlas dos botões, a disposição é monocromática. Isso não quer 

dizer que, em versões futuras ele não possa ter uma distribuição 

de cores mais ampla para atender a quesitos estéticos, de 

usabilidade ou ambiência amigável.  

Sobre versões futuras, é importante lembrar que já existe uma 

versão de Tical operando com síntese e comandos por voz em fase 

de testes. Esta nova versão, no entanto, por envolver variantes de 

pronúncia por meio de softwares que operam com síntese de voz 

[12, 13, 14], necessitará de um cuidado especial quanto à 

implementação uma vez que o próprio ALiB trata disso. Em 

outras palavras, será um trabalho que envolverá também uma 

complexa trama metalinguística. 

A escolha por esse formato, no entanto, não é aleatória, pois está 

vinculada aos elementos iconográficos vinculados ao conceito de 

docência: sala de aula, lousa clássica com fundo negro e bordas de 

madeira, giz branco, jaleco entre outros. 

 

 

Figura 01 - Interface básica de Tical com resposta 

 

Embora essa preocupação com o modelo iconográfico professor 

pareça apenas uma formalidade, tem a ver com a aceitabilidade 

potencialmente vinculada ao tema envolvido com Professor Tical. 

Espera-se dele, portanto, no primeiro momento em que estiver 

disponível - local ou em rede - que as diferentes pessoas façam o 

uso do aplicativo do modo como melhor lhes convier.  

Rothermel [17] comenta que há vários pontos positivos num 

aplicativo como esse, pois ele permite que os interlocutores 

explorem uma das vantagens do sistema que é a de interagir com 

o robô dialogicamente. Em outros sistemas, pode-se encontrar o 

recurso de fazer escolha entre elementos de uma lista ou palavras-

chaves sublinhadas em um parágrafo o que, definitivamente, é 

muito mais mecânico e artificial. 

A propósito, a Linguagem Natural utilizada nas conversações por 

meio do teclado do computador, típicas em chatbots, é apenas um 

dos cinco estilos de interfaces humano-computador existentes 

além dos menus, formulários, linguagem de comando e 

manipulação direta [2]. Note-se por essa classificação o quanto 

Tical, PLN e IHC estão interligados. 

Os professores de graduação ou pós-graduação - e 

especificamente aqueles da área da Linguística - ficarão 

certamente atentos ao conteúdo do banco de dados, ou seja, 

possivelmente verificarão, primeiramente, o grau de precisão e/ou 

adequação das respostas. Professores de educação básica, que, 

com certeza, se preocupam com outros objetos teóricos em seu dia 

a dia em função das necessidades profissionais imediatas, poderão 

se surpreender com as informações sobre as novidades nas áreas 

envolvidas. Pesquisadores de outras esferas científicas 

possivelmente testarão outros tipos de funcionalidades pelas quais 

os profissionais citados anteriormente não se interessariam de 

imediato como quesitos de ambiência amigável, funcionalidade, 

acessibilidade, contexto tecnológico envolvido, disposição 

cromática e sua relação com o assunto tratado. Crianças, 

adolescentes e/ou pessoas que não tenham relação direta com a 
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atividade docente o veriam como entretenimento e potencialmente 

fariam ao robô perguntas de outras áreas de conhecimento que 

não à da Linguística, uma vez que essa disciplina é típica de 

cursos de graduação e pós-graduação da área de Letras. 

Importante salientar que o que interessa a este trabalho é 

apresentar, como foi dito na Introdução, um protótipo de robô de 

conversação que responda a algumas - ainda poucas - perguntas 

específicas sobre Dialetologia e Geossociolinguística no Brasil. 

Resultados prováveis como esses especulados no parágrafo 

anterior podem ser explorados de modo mais preciso fazendo-se 

uma pesquisa dedicada e pontual. A exemplo disso, pode-se 

escolher determinada idade escolar de ensino fundamental para a 

qual o robô possa ser exposto e coletar os resultados por meio de 

questionário específico. Entre outras coisas, uma pesquisa desse 

tipo tem o potencial de gerar resultados relativos ao grau de 

conhecimento linguístico dos estudantes em relação aos aspectos 

relacionados à variação diatópica e diastrática e focos da 

Geossociolinguística. Mas isso é apenas mais uma sugestão entre 

possibilidades. 

Tical foi testado por aproximadamente 30 pessoas entre alunos de 

graduação, professores e pesquisadores que, orientados sobre o 

assunto sobre o qual ele responderia, procuraram fazer perguntas 

baseadas nas próprias respostas. Por exemplo, para uma pergunta 

extremamente previsível como “o que é o ALiB?” ele apresenta a 

resposta básica “Atlas Linguístico do Brasil”. A pergunta seguinte 

pôde ser extraída da resposta, ou seja, “o que é um atlas 

linguístico?” e assim por diante. 

 

4. SOBRE O FUNCIONAMENTO E A 
IMPLEMENTAÇÃO 

O Professor Tical foi desenvolvido e implementado em linguagem 

C++ utilizando o Visual Studio 2010. Ele opera com alguns dos 

conceitos mais básicos presentes no Processamento de Linguagem 

Natural e em conjunto a tabelas tipo hash. O seu banco de dados 

constitui-se de perguntas e respostas cadastrados manualmente 

com informações relacionadas a questões básicas sobre o 

Linguística Geral, Dialetologia, Geossociolinguística, ALiB e 

alguns outros conceitos inter-relacionados. 

Partindo de conceitos básicos de Processamento de Linguagem 

Natural (doravante apenas PLN), o robô opera utilizando-se de 

tabelas hash. O termo hash, que significa ‘bagunçar’, origina um 

nome bastante adequado para o método de transformação de 

chave, hashing [20]. Trata-se uma estrutura de dados específica 

capaz de associar palavras-chave - ou chaves de pesquisa - a 

elementos correlacionados - ou valores. Essa estrutura de dados, 

também conhecida como ‘tabela de dispersão’ ou ‘tabela de 

espalhamento’, tem como diferencial a capacidade de realizar uma 

busca rápida e obter um valor correlacionado a partir de uma 

entrada simples - normalmente uma palavra. O armazenamento 

físico dos dados é feito por meio de arquivos XML 

(eXtensible Markup Language) e todo processo ocorre em 

memória durante a execução do Professor Tical, tornando a busca 

bastante rápida. 

Em se tratando de tabelas de dispersão, no entanto, 

inconvenientes podem surgir pela alta possibilidade de colisões 

que devem sempre ser tratadas de alguma forma [20]. No caso 

específico de Tical, as colisões foram tratadas utilizando tabelas 

de endereçamento encadeado. Neste procedimento, os elementos 

de mesma chave são colocados em uma lista. Para o cálculo hash 

aqui utilizado o escolhido foi o algoritmo de Jenkins [10], 

desenvolvido com o objetivo de distribuir de forma uniforme as 

chaves na tabela [4], ocasionando assim, menos colisões. 

Válido lembrar que o PLN quase sempre está relacionado ao 

processamento de linguagem escrita, e Tical opera com perguntas 

e respostas nessa modalidade, situação em que o desenvolvedor, 

direta ou indiretamente, lança mão do uso de conhecimentos 

léxicos, sintáticos e semânticos. Assim sendo, de acordo com Rich 

[16] e Schildt [18], são englobados pelo conceito de PLN a 

compreensão, geração e outras tarefas como tradução de idiomas, 

cuja precisão e acurácia dependem em muito do processamento de 

linguagens naturais em geral. 

Duas tabelas hash são necessárias para operacionalizar Tical nessa 

versão. Uma delas é destinada a entradas/respostas (perguntas e 

respostas), outra, para sinônimos – substantivos, adjetivos, verbos 

e alguns tempos verbais. O cadastro feito pelo usuário 

(pesquisador, desenvolvedor, professor) serve-se de uma lista 

encadeada ordenada para as entradas e cadastro da tabela hash - 

entradas/respostas. O Quadro 01 exemplifica minimamente isso. 

 

 POSSIBILIDADE 

‘X’ 

POSSIBILIDADE 

‘Y’ 

pergunta Como se denomina 

macaxeira no 

Brasil? 

Como é 

denominado 

macaxeira? 

resposta Em quase toda Região Norte as pessoas 

chamam-na de 'macaxeira'. No centro-oeste 

e cidade de São Paulo predomina o termo 

'mandioca'. Na Bahia e nas capitais Vitória, 

Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto 

Alegre é conhecida como 'aipim' 

Quadro 01 – Paralelo demonstrativo de perguntas e respostas 

 

Note-se, a partir do exemplo do Quadro 1, que não há  cadastrado 

no banco de dados a pergunta “Como se denomina macaxeira no 

Brasil?”. Há, por sua vez “macaxeira” e/ou “como/ 

denomina/macaxeira”. Analogamente, também não há a pergunta 

“Como se denomina aipim no Brasil?”. Há apenas “aipim” e/ou 

“como/denomina/aipim”. A expressão “como se denomina” serve 

para as duas e para muitas outras perguntas. Portanto,  uma vez 

solicitada a pergunta “como se denomina” o sistema busca uma, 

duas ou mais palavras-chave, dependendo do modo como o 

conteúdo foi cadastrado. 

Acerca do conceito de sinônimos relacionados a Tical é 

importante ressaltar que, se a efetiva existência da sinonímia 

perfeita é algo bastante questionável por muitos linguistas [3], 

para essa aplicação ela torna-se uma discussão pouco relevante. 

Consideremos, portanto, como sinônimos aqui as palavras que, 

quando substituídas uma pela outra, não alteram a significação da 

sequência de modo a comprometê-la [3]. Sendo assim, o que se 

leva em conta nessa etapa de aprimoramento do protótipo é a 

experiência do falante, tal como representado no Quadro 2. Isso 

significa, por outro prisma, que a tabela de sinônimos não atende 

necessariamente a estudos de semântica formal uma vez que, em 

princípio, o robô pode ser dotado de um banco de dados baseado 

em conhecimentos empíricos de pessoas pertencentes a diversas 

áreas de atuação [3]. 
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Quadro 02 – Paralelo demonstrativo de perguntas e respostas 

 PALAVRA SINÔNIMO 

verbo denominado denomina 

substantivo macaxeira mandioca 

 

O hash processa as perguntas cadastradas de modo que, à primeira 

vista, pode parecer um despropósito em termos de concordância 

verbo-nominal. Porém, observando-se a partir do ponto de vista 

do método hashing, verifica-se que a busca pelas possibilidades 

vai ao encontro do que foi explicado há pouco sobre os conteúdos 

dos Quadros 1 e 3. O Quadro 3 procura demonstrar isso. 

 

Quadro 03 – Demonstrativo de perguntas processadas 

 POSSIBILIDADE 

‘X’ 

POSSIBILIDADE 

‘Y’ 

pergunta Como se denomina 

mandioca no 

Brasil? 

Como é 

denominada 

mandioca? 

 

Tical aceita algumas estruturas variadas para a mesma pergunta, 

ou seja, os diferentes interlocutores certamente podem construir 

perguntas similares com palavras quase completamente diversas. 

Isso pode ser observado nos paralelos entre os modelos de 

algumas potenciais perguntas e suas respectivas respostas 

apresentados nos Quadros 4 e 5. O Quadro 4 mostra as perguntas 

que possuem respostas mais breves e o Quadro 5 apresenta 

aquelas com respostas mais elaboradas. Independentemente da 

extensão ou grau de elaboração das respostas, note-se que sempre 

há no mínimo três tipos de potenciais formatos de perguntas para 

cada uma das respostas. Isso significa que, caso seja feita a 

pergunta “o que é o ALiB?” ou “o que é ALiB” ou “De que se 

trata o ALiB” a resposta é e tem de ser a mesma - Quadros 4 e 5. 

 
Quadro 4. Paralelo demonstrativo de perguntas e respostas 

breves 
Perguntas Respostas 

O que é o ALiB? 

O que é ALiB? 

De que se trata o 

ALiB? 

Atlas Linguístico do Brasil 

 

Desde quando existe 

o ALiB? 

Que idade tem o 

ALiB? 

Qual o tempo de 

existência do ALiB? 

Quando foi criado o 

ALiB? 

Surgiu em novembro de 1996 durante o 

Seminário Caminhos e Perspectivas para 

a Geolinguística no Brasil na cidade de 

Salvador 

A qual área pertence 

o ALiB? 

De que área é o 

ALiB? 

De qual área é o 

ALiB? 

Geossociolinguística ou Geolinguística 

Pluridimensional. 

O que é a 

Geossociolinguística? 

É uma disciplina ou ramo da Linguística  

que trata da variação linguística espacial 

O que é 

Geossociolinguística? 

De que se trata a 

Geossociolinguística? 

e social 

 

Quadro 5. Paralelo demonstrativo de perguntas e respostas 
mais elaboradas. 

Perguntas Respostas 

Quem criou o 

ALiB? 

Quem inventou o 

ALiB? 

Quem concebeu o 

ALiB? 

Quem idealizou o 

ALiB? 

Dirigido pela Drª Suzana Alice Marcelino 

da Silva Cardoso, da UFBA, foi criado por 

vários pesquisadores que fazem parte do 

Comitê Nacional do Projeto ALiB [7]. 

O que é 

sociolinguística? 

Do que se trata a 

sociolinguística? 

De que se trata a 

sociolinguística? 

Sociolinguística é um ramo da Linguística 

que estuda a relação entre a língua e a 

sociedade.” [6]. A Sociolinguística pode 

ser definida como o estudo da variação no 

interior de comunidades de fala [19] 

O que é 

geolinguística? 

Do que se trata a 

geolinguística? 

De que se trata a 

geolinguística? 

Também chamada de Geografia 

Linguística, é um método de investigação 

linguística que procura situar em uma área 

geográfica, determinada pela linha 

isoglóssica, traços linguísticos 

característicos. Registra em mapas os 

elementos fônicos, lexicais, gramaticais, 

etnográficos, relativos à variação espacial 

[1, 5, 8, 11] 

 

A tolerância também se estende quanto à possibilidade de 

perguntas mal formuladas. Ao invés, por exemplo, de o 

interlocutor digitar “o que é ALiB?”, por pressa, falta de hábito ou 

com o intuito de testar o robô, pode prescindir de algo e escrever 

“o que ALiB?”, ou seja, sem o verbo ‘é’ e o artigo ‘o’. Tical 

encontra a relação entre ‘o que’ e ‘ALiB’ e então responde, tal 

como demonstrado na Figura 1.  

 

 

Figura 2 - exemplo de pergunta mal digitada 

 

O modo como o sistema foi desenvolvido permite a Tical 

encontrar resposta até mesmo numa condição em que a pergunta 
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não obedece à sintaxe convencional. Algo como ‘ALiB o que?’ 

também pode gerar a resposta. Na Figura 3, uma análise detalhada 

do Tical é demonstrada para explicar por que o chatbot aceita tal 

construção gramatical: 

I. sinônimos, perguntas/respostas são colocados em suas 

correspondentes tabelas hash; 

II. uma pergunta é feita ao Tical; 

III. a pergunta é colocada em uma lista encadeada ordenada; 

IV. são analisadas todas as palavras em busca de seus 

sinônimos; 

V. todas as combinações possíveis são realizadas com a 

entrada para a busca; 

VI. exibição da mensagem encontrada. 

 

 

Figura 3 - Processamento Tical 

 

Essa tolerância, no entanto, não deve beirar o absurdo. O 

interlocutor deve digitar as palavras de um modo minimamente 

adequado, até porque desconhece os detalhes sobre o seu 

funcionamento. Como Tical foi desenvolvido pensando-se 

primeiramente em estudantes de graduação e pós-graduação, 

professores e pesquisadores, não houve preocupação em fazer 

com que o sistema sugira ao interlocutor algo que talvez ele 

estivesse buscando quando digitou errado, tal como ocorre em 

alguns mecanismos de busca pela internet entre os quais, o mais 

conhecido, certamente é o buscador do Google. Uma 

implementação que atenda a esse quesito provavelmente fará parte 

de versões mais avançadas, uma vez que pode se estender a uma 

quantidade maior de aplicações.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em termos de Tecnologia de Interação Comunicacional sobre 

Assuntos Linguísticos, o chatbot Tical, criado para responder 

perguntas das áreas de Dialetologia, Sociolinguística e ALiB é, de 

fato, um tipo específico de aplicativo para interação humano-

computador que opera em um campo diferente em relação à 

grande maioria dos chatbots. Sua relevância, como foi dito, 

assenta-se em várias razões: (i) são pouquíssimos os robôs de 

conversação que versam sobre algo relacionado à Linguística; (ii) 

atua significativamente bem como agente de difusão cultural da 

área envolvida e das teorias afins; (iii) tem o potencial de manter o 

idioma ativo na Sociedade da Informação. Além disso, (iv) opera 

em português brasileiro e, a julgar pela importância do ALiB, 

atuará no âmbito das pesquisas linguísticas no Brasil, (v) seu grau 

de aplicabilidade é significativamente alto. Em versões futuras, 

mais aprimoradas e incrementadas, Tical abarcará outras 

características de IHC, maior funcionalidade em PLN e banco de 

dados mais amplo, momento em que não servirá apenas para 

difusão cultural, mas também para entretenimento e pesquisa. 
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ABSTRACT 
This paper presents the results of a project that integrates local 

research projects related to low-cost assistive technologies 

developing by the set of institutions connected to Institute of 

Science Education and Technology (IFSul) of Rio Grande do Sul. 

We discuss the assumptions, implications, and tensions related to 

Inclusive Education, Assistive Technologies and project 

outcomes. At the end we present some important considerations 

related to teacher formation and the importance teachers and 

students working together to develop new low-cost assistive 

technologies. These elements are important due the Brazilian 

scenario so lacking in solutions of high impact and low cost of 

production. 

RESUMO 
Este artigo apresenta o resultado de um projeto que organizou e 

sistematizou um conjunto de projetos locais de pesquisa voltados 

ao desenvolvimento de tecnologias assitivas de baixo-custo 

desenvolvidos nas instituições que integram o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul). 

Discute-se as premissas, tensões e implicações relacionadas à 

questão da Educação Inclusiva, as Tecnologias Assistivas e os 

resultados dos projetos efetivados nas diversas unidades que 

compõem a instituição. Ao final apresentam-se algumas reflexões 

importantes relacionadas a formação dos professores e a 

importância do trabalho articulado entre professores e estudantes 

com potencial para desenvolver novas tecnologias assitivas de 

baixo-custo. Elementos estes importantes considerando o cenário 

brasileiro tão carente de soluções de alto impacto e baixo custo de 

produção. 

 

Internet and software for Education  
Applications 
 
1.Introdução  
A comunidade do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), bem como as demais 

instituições de formação de professores vem sendo desafiada a 

encontrar formas de atuação condizentes com os avanços que a 

ciência e a tecnologia neste tempos de cibercultura e uso massivo 

de Tecnologias Digitais (TD), entendo aqui TD como o 

subconjunto de tecnologias associadas as TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) vinculadas aos sistemas digitais e à 

rede Internet e seus serviços. Nesse cenário de constante mudança 

e sinergia crescente, onde as novas tecnologias permitem um olhar 

diferenciado aos problemas da sociedade em face das 

oportunidades criadas no que tange a educação especial, as 

oportunidades de trocas e interações com a região nas quais os 

campi da IFSul estão inseridos assumem uma importância sem 

precedente na história desta instituição. 

O IFSul, é um polo produtor de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, assim como disseminador de práticas culturais no 

contexto regional onde está inserido. A interação entre o IFSul e 

os arranjos produtivos locais ainda está aquém das necessidades 

de aplicação de ciência e tecnologia para a promoção de 

inovações que permitam aumentar a produção e competitividade e 

o desenvolvimento social da comunidade. 

As demandas sociais, com as quais o IFSul se depara, impõem um 

diálogo permanente com a comunidade refletindo-se no seu dia a 

dia, exigindo a democratização da produção, a difusão do 

conhecimento, sendo estas traduzidas na definição e construção 

dos Projetos Pedagógicos de seus cursos e na oferta de cursos de 

formação inicial e continuada, construídos em parceria com 

instituições representativas da sociedade e empresas integrantes 

do ecossistema social. 

A implementação das políticas de inclusão social do Instituto 

Federal Sul-rio-grandense fundamenta-se na transformação dos 

Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica em 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que 

promoveu uma mudança estrutural em suas concepções e 

diretrizes.  Assim, os Institutos Federais, enquanto agente de 

implementação de políticas públicas, assumem o papel de 

desenvolver ações para a inclusão de segmentos sociais, que por 

diversas razões históricas encontram-se à margem dos processos 

de formação profissional, e, desta forma, reconhecer que a 

educação é um direito de todos e todas. 

Constituem-se políticas inclusivas: o atendimento às pessoas com 

necessidades educacionais específicas, através de aquisição e 

desenvolvimento de Tecnologia Assistiva (TA), as políticas de 

educação quilombola, políticas de direitos humanos para inclusão 

de jovens e adultos, as políticas de gênero e diversidade sexual, as 

políticas inclusivas para educação no campo, a educação 

ambiental, educação para a pesca e, ainda, a educação de 

apenados e de idosos. Dessa forma e em consonância com tais 

diretrizes, as referidas ações serão desenvolvidas conforme as 

necessidades internas e as realidades das comunidades locais e 

regionais de cada campus, contribuindo para a democratização do 

conhecimento. 

No Brasil, a Constituição Federal estabelece a garantia de 

atendimento educacional especializado às pessoas com 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ainda, 
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no seu Art. 205, determina que a educação, como um direito de 

todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, objetivando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho. 

É uma verdadeira adequação de padrões. Não basta apenas a 

quebra de barreiras arquitetônicas e físicas das instituições, e sim 

priorizar uma mudança cultural e comportamental de todos os 

envolvidos no processo, capaz de compreender as reais 

necessidades: mudança de cultura dos seus professores, servidores 

técnico-administrativos em educação e uma liderança eficiente e 

comprometida dos seus gestores, em todos os níveis e instâncias, 

para com as pessoas com necessidades educacionais específicas. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense, sensibilizado com essa realidade, está comprometido a 

proporcionar uma Educação Inclusiva compreendendo-a como um 

conjunto de princípios e procedimentos implementados pela 

Gestão de cada Campus, adequando a sua realidade para que 

nenhum aluno seja excluído dos processos de ensino, pesquisa e 

extensão e, por consequência, do mundo do trabalho. 

No que tange às pessoas com deficiência, elegeram-se inúmeras 

ações inseridas nas seis grandes áreas que contemplam a Lei de 

Acessibilidade: 

ARQUITETÔNICA – adequação e/ou reforma de estruturas já 

existentes e projetos de novas edificações que atendam e/ou 

cumpram às normas de acessibilidade; 

ATITUDINAL – através de informações sobre as potencialidades e 

habilidades de pessoas com deficiência e com exercícios de 

conscientização e sensibilizações visando à eliminação de 

qualquer pré-conceito que traga em sua essência o desrespeito 

pelo outro;  

COMUNICACIONAL - abrangendo a adequação de códigos e 

sinais, páginas web da Instituição, dispositivos auxiliares, folders 

e panfletos, adequados às pessoas com deficiência;  

METODOLÓGICA – priorizando a adequação de técnicas, 

teorias, abordagens e de metodologias promissoras que tragam 

benefícios a este segmento; 

INSTRUMENTAL - com a adaptação de materiais, mobiliário, 

aparelhos, equipamentos, utensílios, e aquisição e 

desenvolvimento de Tecnologia Assistiva;  

PROGRAMÁTICA - apontando e eliminando barreiras invisíveis 

ou não presentes nas políticas, normas, portarias, leis e outros 

instrumentos afins.   

Para prover e programar essas ações foi criado em cada um dos 

seus Campus o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas, responsáveis por desenvolver as ações 

de apoio aos estudantes e servidores que apresentem algum tipo 

de necessidade específica. Os Núcleos de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Específicas têm como objetivos gerais: assessorar o 

Diretor-geral do Campus nas ações de apoio aos estudantes e 

servidores que apresentem algum tipo de necessidade específica; 

articular as atividades relativas à inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais específicas, em todos os níveis e 

modalidades de ensino do IFSul, definindo prioridades e material-

pedagógico a ser utilizado; e fomentar o desenvolvimento da 

cultura da “educação para convivência” com base na aceitação da 

diversidade e, principalmente, na quebra de barreiras físicas, 

atitudinais, metodológicas, instrumentais, programáticas e 

comunicacionais nos campi do IFSul. 

2. Currículo e Formação Docente 
Diante dos contínuos e rápidos avanços que ocorrem na sociedade 

atual, precisamos de uma educação que enfatize a aprendizagem 

de valores e atitudes para conviver em democracia e que, no 

domínio dos conhecimentos, habilite os cidadãos a discutirem 

questões do interesse de todos. 

Na sociedade contemporânea, o modelo de produção exige que se 

pense numa educação voltada ao desenvolvimento das habilidades 

e ao atendimento das exigências do mundo do trabalho. No 

entanto, esse modelo não pode impedir o IFSul de empreender 

esforço coletivo para vencer as barreiras que inviabilizam a 

construção de uma escola público-educadora de fato, para o 

exercício pleno da cidadania, instrumento real de transformação 

social. 

Sabe-se que não cabe apenas à educação toda a tarefa da 

transformação da sociedade. Entretanto, ela se torna um fator 

importante, que pode ajudar na reinvenção de uma nova relação 

social, na qual discursos diferentes não impedem o diálogo. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense, no decorrer de sua existência, participa da evolução da 

sociedade sul-rio-grandense como agente de transformação, 

comprometido com a cidadania. A principal marca da escola – a 

qualidade de ensino – tem base sólida na dedicação e na 

qualificação de seu corpo docente e técnico-administrativo. 

Ao assumir como função social a formação do ser humano crítico, 

que valoriza a ética, a dignidade, as diferenças individuais e 

socioculturais, mediante educação humano-científico-tecnológica, 

ofertarão, como alternativas educacionais: 

- Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

- Educação Profissional de Nível Superior; 

- Formação inicial e continuada de trabalhadores; 

- Formação de professores; e 

- Pós-graduação. 

A crença de que a escola deve assumir a responsabilidade de atuar 

na busca do desenvolvimento social e as mudanças 

implementadas pelo governo federal na legislação da educação 

profissional brasileira incentivaram a promover uma discussão 

coletiva na reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional do 

IFSul. 

Ainda não foi possível acordar sobre o redimensionamento do 

currículo de todos os cursos, mas foi importante a caminhada no 

sentido de que os princípios, fundamentos e concepções, 

coletivamente debatidas, balizarão as diretrizes administrativas e 

educacionais, para todas as modalidades e níveis de ensino. 

O Projeto Pedagógico Institucional do IFSul, como forma de 

orientar e fundamentar suas ações, é resultado da interação entre 

os objetivos e as prioridades estabelecidas pela comunidade que o 

compõe. É preciso que as discussões sobre o planejamento e o que 

se quer da escola, bem como sua sistematização, façam parte do 

cotidiano. Portanto, a reconstrução do Projeto Pedagógico 

Institucional exige o comprometimento de todos os envolvidos no 

processo educativo. 

A escola é desafiada, permanentemente, a se reformular. Portanto, 

precisamos estar sempre dispostos a vencer nossas próprias 

resistências e a viabilizar a construção de uma escola pública que, 

de fato, eduque para o exercício pleno da cidadania e seja 

instrumento de transformação social. 

O primeiro passo, nesse sentido, foi dado quando iniciamos a 

discussão da Reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional, 

desencadeada a partir das respostas a questionamentos que 

envolveram toda a comunidade. 

Nelas, aparecem os sentimentos de confiança e de esperança, 

vislumbrando uma instituição que se propõe a ser um espaço de 

produção e de socialização de conhecimentos. 

Nos resultados dessas discussões, constata-se que o discurso da 

maioria da comunidade – estudantes, pais, docentes e servidores 
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técnico-administrativos – aponta para que o IFSul se comprometa 

em: 

- formar um cidadão crítico, responsável, ciente de seus 

direitos e deveres e de seu papel histórico na sociedade; 

- colaborar na construção de uma sociedade justa e 

democrática, com uma distribuição equilibrada dos bens 

materiais e culturais; 

-compartilhar o conhecimento construído 

historicamente pelos homens, criando-o e recriando-o 

de modo a adequá-lo às novas realidades sociais; e 

- utilizar o trabalho como princípio educativo, isto é, 

fazer com que as atividades que permitem ao ser 

humano manter-se e desenvolver-se como indivíduo e 

membro de uma coletividade, sejam as norteadoras de 

sua formação educacional. 

Essas considerações devem nortear a reflexão acerca das conexões 

entre o discurso e as práticas que se desenvolvem no IFSul e, 

também, sobre a concepção de nossa função social como escola 

pública profissionalizante, os seus objetivos educacionais e a sua 

relação com a sociedade. 

A comunidade do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Pelotas – CEFET-RS, agora, IFSul, percorreu um longo caminho 

para que pudesse acompanhar a trajetória da educação 

profissional no Brasil. Diferentes contextos sociais determinaram 

as decisões que levaram de Escola de Artes e Ofícios para IFSul. 

No entanto, para avançar nessa caminhada, é preciso consciência 

do que, de fato, se quer ser e fazer como instituição pública de 

ensino profissionalizante; mais do que isso: Instituição Pública de 

Educação, Ciência e Tecnologia. 

Até pouco tempo atrás, orgulhávamos de oferecer aos alunos, uma 

sólida formação técnica, que lhes permitia, via de regra, produzir 

e gerenciar processos de produção, dentro da concepção chamada 

taylorista-fordista. Tal concepção desenvolveu-se a partir de 

inovações técnicas e de uma organização dos processos 

produtivos que permitiram a produção e o consumo em massa. 

Para atingir esse objetivo, determinou-se uma radical separação 

entre concepção e execução do trabalho, com a fragmentação e a 

simplificação de tarefas e o planejamento meticuloso dos tempos e 

das etapas de produção, requerendo pouca formação e treinamento 

dos trabalhadores. Mesmo para escalões intermediários na 

hierarquia dos postos de trabalho – caso dos técnicos de nível 

médio –, os conhecimentos práticos e técnicos restritos que a 

formação escolar lhes possibilitava, eram suficientes para o bom 

desempenho das funções. 

Hoje, desestabilizaram-se essas referências na formação para o 

exercício do trabalho e, por consequência, das profissões, 

principalmente em função das transformações ocorridas no 

processo produtivo, baseadas no taylorismo/fordismo, em parte 

substituído pelo sistema japonês de organização e gestão do 

trabalho. Tais transformações, decorrentes do desenvolvimento de 

novas tecnologias e, até por consequência delas, e da globalização 

dos mercados, passaram a exigir outras competências do 

trabalhador. 

De forma ainda mais efetiva, precisamos referenciar nossa prática 

no nosso próprio discurso. Por exemplo, refletir o que significa 

para cada um de nós a afirmação, tantas vezes repetida, de que 

devemos “formar um cidadão crítico, reflexivo, autônomo, ciente 

de seus direitos e deveres, capacitado para participar da 

construção de uma sociedade mais igualitária”. Se esse é 

realmente o propósito de todos os que repetem tal discurso, é 

preciso transpô-lo para as relações concretas de nossa prática 

educativa. 

Percebe-se que as discussões a respeito das relações entre a 

formação escolar e o poder que detém aqueles que dominam o 

conhecimento são pouco frequentes no ambiente escolar. E, 

quando provocadas, sofrem uma forte resistência por parte dos 

que não percebem outra concepção de educação escolarizada que 

não seja aquela que vivenciaram ao longo de sua experiência, seja 

como aluno, seja como professor. Nesta conjuntura, a escola tem 

um papel significativo na difícil tarefa de construir uma sociedade 

embasada em novos valores. 

Como forma de viabilizar essa nova sociedade, é preciso resgatar 

o homem em seus espaços e relações com o mundo, possibilitando 

que, em sua formação, o indivíduo tenha acesso a toda 

fundamentação teórica aliada à prática, que lhe possibilita a 

inserção no mundo do trabalho, permitindo “o entendimento 

crítico de como funciona e se constitui a sociedade humana em 

suas relações sociais e como funciona o mundo da natureza, da 

qual fazemos parte.”[9] (FRIGOTTO, 2005, pg.76). 

Algumas análises feitas sobre os motivos que levaram a se 

empreender a reforma da Educação Profissional no Brasil indicam 

que ela veio com o intuito de tornar as escolas mais ágeis, capazes 

de responder às novas necessidades do mercado de trabalho. A 

dinâmica da construção da sociedade está sendo determinada pelo 

atual modelo econômico que dita os valores éticos, morais e 

culturais centralizados na necessidade exagerada de consumo e na 

mercantilização da ciência e da tecnologia. 

No entanto, as manifestações que se coletam junto à comunidade 

indicam o quanto as pessoas não concordam com as 

consequências produzidas por esse modelo econômico-social e 

apontam para a importância do papel do IFSul na construção de 

um novo modelo que vislumbre um desenvolvimento que possa, 

ao menos, minimizar as diferenças geradas pelo atual modelo. 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece os 

fundamentos e define a natureza da educação profissional. 

Complementam-na leis, pareceres, decretos, resoluções e portarias 

que compõem as bases legais que darão sustentação aos currículos 

das diversas modalidades de ensino do IFSul. 

A construção curricular no IFSul, seguindo a filosofia 

estabelecida para orientar suas ações, toma o trabalho como 

princípio educativo para articular o plano social, econômico, 

cultural, humano e concebe o sujeito como ser histórico-social, 

capaz de transformar a realidade em que vive. 

A construção do currículo como instrumento de compreensão 

crítica da realidade e como uma prática que contempla a 

indissociabilidade entre saber e fazer é extremamente complexa. 

Isso porque nela interferem comportamentos políticos, 

administrativos, econômicos, didáticos, que encobrem crenças e 

valores, colocando em conflito diferentes interesses. 

Para implementar a construção curricular, é necessário procurar 

entender as mediações que acontecem na instituição, nas 

atividades diárias, nas forças culturais, econômicas e políticas que 

moldam a sociedade para perceber-se a interação entre o IFSul, 

seus currículos e a sociedade. 

Para muitos que trabalham em educação, discutir a construção do 

currículo é tarefa dos pedagogos e dos especialistas que teriam 

desenvolvido um conhecimento específico para formatá-lo, 

cabendo ao professor a sua execução. 

Entretanto, quando estamos definindo o currículo, temos a 

oportunidade de concretizar a função da escola num momento 

histórico e social determinado, como uma das maneiras de ter 

acesso ao conhecimento, não podendo o currículo esgotar seu 

significado em algo estático. Como nos diz Sacristan [11](1998), 

citando Grundy (1997) “O currículo não é um conceito, mas uma 

construção cultural. Isto é, não se trata de um conceito abstrato 
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que tenha algum tipo de existência fora e previamente à humana. 

É, antes, um modo de organizar uma série de práticas educativas” 

(p. 5). 

O currículo precisa expressar o equilíbrio das forças e dos 

interesses das pessoas que formam a comunidade escolar para que 

através dele se realize os fins da proposta educacional. 

O desafio enfrentado é o de selecionar e organizar conhecimentos 

escolares que contemplem a formação geral e a formação 

profissional, baseada no processo histórico e ontológico da 

existência humana, cujo conhecimento científico é uma das 

dimensões. 

Embora o ato de ensinar seja uma prática muito antiga, somos 

continuamente instigados a investigar de qual ou de quais 

conhecimentos se precisa ou como se deve agir para exercer o 

ofício de ensinar. 

Inúmeros pesquisadores têm se dedicado a investigar questões 

ligadas ao professor. Algumas delas mostram resultados, 

indicando um repertório de conhecimentos e de ações que 

precisam ser assumidos pelos docentes, para se tornarem 

professores competentes. 

Esses estudos têm fortalecido a importância de se repensar o 

processo de formação do professor. Ao investir na sua formação, 

alertam para que se atente na importância de não haver perda de 

conexão com as práticas pedagógicas cotidianas e compreender 

como estão sendo produzidas as representações e as 

determinações que o professor faz de sua própria prática. 

Pensar na formação do professor, para atuar na Educação 

Profissional e Tecnológica, capaz de articular racionalidade 

científica e prática reflexiva, leva, necessariamente, à 

compreensão do conhecimento historicamente construído e 

sistematizado, dentro de uma concepção que rompa com a lógica 

positivista – concebendo o conhecimento com dupla entrada – 

epistemológica e societal, sem a tradicional hierarquização entre 

conhecimento e saberes. Esses, emprenhados das práxis cotidianas 

do mundo profissional com suas transformações e contradições, 

um processo de” aprendência” que requer contínuas interlocuções 

com a ciência e com a prática social, transferindo o foco do ensino 

para a aprendizagem. 
Isso implica considerar o conhecimento contextualizado como 

categoria articuladora na análise dos processos de formação do 

professor, com sólida base científica e humanística para o 

exercício da cidadania, entendendo cidadania como expansão de 

direitos. Neste contexto insere-se a motivação deste professor para 

que, através das pesquisas com os seus estudantes, possam 

desenvolver soluções que melhorem a vida das pessoas. No caso 

das pessoas com deficiência, a tecnologia assistiva de baixo-custo 

seria de fundamental importância para uma vida mais autônoma e 

feliz. 

3. Tecnologia Assistiva 
O termo Assistive Technology, traduzido no Brasil como 

Tecnologia Assistiva oficialmente em 1988 como importante 

elemento jurídico dentro da legislação norte americana, conhecida 

como Public Law 100-407, que compõe, com outras leis, o ADA 

American with Disabilities Act. Este conjunto de leis regula os 

direitos dos cidadãos com deficiência nos EUA, além de prover a 

base legal dos fundos públicos para compra dos recursos que estes 

necessitam.  A definição de TA assim compreendida refere-se: 

Qualquer peça de equipamento, item, ou sistema de 

produtos, quando adquiridos comercialmente, modificado 

ou feito sob medida, que é usado para aumentar, manter 

ou melhorar as habilidades funcionais da pessoa com 

deficiência. (The Technology Related Assistance for 

Individuals with Disabilities Act, 1988) 
  O Consórcio EUSTAT - Empowering Users 

Through Assistive Technology, por exemplo, na tradução dos seus 

documentos para o português, utiliza a expressão Tecnologias de 

Apoio, que, para ele, “engloba todos os produtos e serviços 

capazes de compensar limitações funcionais, facilitando a 

independência e aumentando a qualidade de vida das pessoas 

com deficiência e pessoas idosas” [3](EUSTAT, 1999a) 

No Brasil são utilizados os seguintes termos: “Tecnologia 

Assistiva”, “Ajudas Técnicas” e “Tecnologia de Apoio”. Na 

legislação brasileira é utilizada a expressão “Ajudas Técnicas” no 

decreto 3298 de 1999 e no Decreto de 5296 de 2004, que 

regulamenta as leis n.10.048 de 08 de novembro de 2000 e 10.098 

de 19 de dezembro de 2000. 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 (ATA VII - Comitê de Ajudas 

Técnicas (CAT) - Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) - Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos - Presidência da República) 15 [1](SEDH, 

2009), (CAT, 2006).  

Quanto mais a tecnologia avança e abre novas possibilidades, 

mais ela deve ser considerada como um componente intrínseco de 

um sistema de cuidados, o que não significa apenas tornar a 

tecnologia disponível, mas também garantindo processos eficazes 

de que o usuário tenha acesso a solução assistiva mais adequada a 

sua necessidade.  

Percebe-se duas tendências antagônicas concomitantes: 

 1.Necessidade crescente de produtos assistivos 

 2. Dificuldade para muitas pessoas a obtenção dos produtos 

assistivos adequados para a resolução do problema q apresentam.  

Existem quatro princípios pelas quais a atuação do IFSul no 

desenvolvimento de TA com baixo-custo sustentam-se:  

• ÉTICA: o princípio da igualdade de oportunidades. Medidas 

que garantam o acesso a TA devem ser tomadas como uma 

responsabilidade social, visto que o acesso a TA pode ser uma 

condição prévia para garantir a igualdade de oportunidades para 

os cidadãos com deficiência e idosos. 

• FINANCEIRA: a necessidade de remover as barreiras de custo, 

de modo a dar oportunidades iguais de acesso a TA a todas as 

pessoas que dela necessita. Sem um sistema de prestação de 

serviços, um número significativo de produtos cairia fora da 

capacidade financeira da maioria dos usuários. A remoção de 

barreiras financeiras para aqueles que não podem pagar pela TA 

é uma forma de garantir o direito acima referido indivíduo a 

tecnologia assistiva conforme a Convenção das Nações Unidas. 

• EXPERTISE: a necessidade de apoio profissional qualificado 

na seleção e execução (configuração, montagem, aprender a 

usar etc) uma solução assistiva. Criação de uma solução 

individual, muitas vezes envolve competências e conhecimento 

altamente especializados, e em alguns casos é necessária uma 

abordagem de uma equipe multidisciplinar e participação ativa 

do usuário e outros interessados  (familiares, cuidadores, 

professores, empregadores, etc.). Se este processo carece de 

competências e não é bem orientado, pode resultar no abandono 

dos dispositivos, desperdício de recursos, situação inalterada na 

deficiência da pessoa, e frustração para os usuários. 
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• CONSISTÊNCIA: está relacionado com a necessidade de 

garantir que as intervenções de TA faça parte dos protocolos 

individuais de intervenção. Como regra geral, a 

implementação de facilitadores ambientais deve ser encarada 

como um programa de intervenção específico dentro de um 

projeto mais amplo de vida da pessoa, que pode estar 

relacionado, dependendo das circunstâncias individuais e de 

tempo, com os objetivos de reabilitação, de vida 

independente, educação, emprego, etc.  

Apenas em alguns casos, o uso de uma solução assistiva pode ser 

"atômico", como resposta a uma necessidade específica que surge 

no curso da vida sem requerer uma alteração de um projeto de 

vida em curso, ou a formulação de um novo. 

2.1-Modelos de serviços de TA 

A escolha de uma solução assistiva deve ser baseada em uma 

abordagem de parceria (trabalho em equipe, em que o usuário tem 

um papel fundamental) em vez de uma abordagem diretiva (quem 

seleciona é o profissional e o usuário tem pouco ou nada a dizer).  

Ambas as considerações éticas e de eficácia sugerem que a 

abordagem de parceria deve fundamentar a atitude e os métodos 

de trabalho dos profissionais envolvidos. 

Modelo Médico-Cada produto assistivo previsto para a provisão 

pública deve ser prescrito por um profissional qualificado, sob seu 

/ sua responsabilidade. O modelo é chamado de "médico", devido 

à sua semelhança com drogas de prescrição médica.  

Normalmente os prescritores autorizados são sempre Médicos, 

Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Enfermeiros etc. Um 

modelo médico é geralmente regulado por uma lista de produtos 

(Registro) ou especificações de produtos (tipos de produtos) 

elegíveis para o fornecimento público, com ou sem os preços 

estabelecidos ou limites de reembolso. 

Modelo social: O foco está em toda a solução assistiva, em vez de 

produto específico.  

Uma vez que a solução assistiva individual foi decidida e o 

orçamento foi autorizado, a escolha dos dispositivos específicos é 

bastante livre, desde que efetivamente atinja os objetivos 

pretendidos.  

Dentro de um modelo social, basicamente, qualquer dispositivo 

pode ser elegível para a provisão pública, a menos que políticas 

de contratos públicos restringirem o intervalo de produtos que 

satisfaçam um determinado preço, de segurança ou regras de 

qualidade. 

Modelo de consumo: O usuário decide sobre os dispositivos e as 

compras diretamente. Isso não significa que os usuários têm de 

pagar tudo do seu bolso (o sistema pode fornecer ajuda financeira 

através de vales ou dinheiro), nem que eles possam comprar o que 

quiserem (ajuda financeira é fornecida contra objetivos 

autorizados em que o usuário deve prestar contas), ou que são 

deixados sozinhos em suas escolhas (serviços de suporte de 

informação e profissionais desempenham um papel fundamental 

nos modelos de consumo; esses serviços capacitam o usuário para 

que ele seja capaz de escolhas responsáveis). 

A TA é fruto da aplicação de avanços tecnológicos em áreas já 

estabelecidas, tornando-se um mecanismo importante para essa 

parcela da população em qualquer faixa etária e em qualquer 

situação do cotidiano. Diz respeito à pesquisa, fabricação, uso de 

equipamentos, recursos ou estratégias utilizadas para potencializar 

as habilidades funcionais das pessoas com deficiência. É uma 

disciplina de domínio de profissionais de várias áreas do 

conhecimento, que interagem para restaurar a função humana. 

O IFSul, ao implementar a TA, agregará em sua estrutura de 

gestão a política e a administração de recursos desta tecnologia, 

com vistas a difundir essas ações, articulando-as junto ao ensino, 

à pesquisa e à extensão e sendo mais um instrumento para 

equiparação de oportunidades e promoção dos direitos humanos. 

Proporcionará, à pessoa com deficiência, maior independência, 

qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua 

comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades 

de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e 

sociedade. 

A TA deve ser entendida como um auxílio que promoverá a 

ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou possibilitará 

a realização da função desejada e que se encontra impedida por 

circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento.  

 

4. A sinergia necessária entre os campi 
Na trajetória percorrida pelo campus do IFSul, os projetos em TA 

foram sendo desenvolvidos, porém este trabalho ainda acontece 

desarticulado, não existe um espaço de troca de saberes, 

informações sobre os projetos. Faz-se necessário desenvolver uma 

proposta que oportunize a sinergia entre os campi que, utilizando 

seus saberes, possam trabalhar em rede e assim desenvolver 

tecnologia assistiva de baixo custo. 

A seguir descreve-se brevemente alguns projetos que atualmente 

são desenvolvidos pelos estudantes do IFSul. Muitos destes se 

estivessem sendo pesquisados, discutidos, experenciados em 

parceria, poderiam ter suas pesquisas avançadas, pois os campi 

possuem saberes e trajetórias diferentes: 

Campus Bagé 
*Desenvolvimento de uma ferramenta de Tecnologia Assistiva 

com Android 

Campus Charqueadas 
*AnLibras Aplicativo para sistema Android tradutor para Língua 

Brasileira de Sinais 

*Duo Driver - Sistema Bimodal de Adaptação Veicular Para 

Pessoas Com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida 

*EyeSee ? Um sistema de auxílio no reconhecimento de objetos 

para deficientes visuais utilizando tecnologias de visão 

computacional de código aberto. 

*GVirtual - Assistente Virtual de Corridas para Deficientes 

Visuais 

*Sistema Mecatrônico de Auxílio a Amputados 

Campus Passo Fundo 
*Melhoria da mobilidade experenciação para pessoas com 

deficiência física e/ou múltipla 

Campus Pelotas 
*Inclusão Social e Digital: Comunicação entre dois meios 

*Plataforma Educacional Web para deficientes intelectuais 

Campus Pelotas- Visconde da Graça 
*Acessibilidade em Conteúdo: tradutor de português para 

LIBRAS em site piloto do IFSul Campus Pelotas Visconde da 

Graça 

*Acessibilidade: informações em Braille nos rótulos dos vinhos 

produzidos no Campus Pelotas Visconde da Graça 

*Estudo quali-quantitativo sobre Tecnologias Assistivas no 

cenário das escolas municipais de Pelotas 

Campus Venâncio Aires 
*Inclusão Digital 

*Não Existem Pessoas Invisíveis: o Caminho é a Inclusão 

*O Ensino de Música a Pessoas com Deficiência Visual 

5. Considerações Finais 
Este estudo permitiu organizar de forma sistemática os resultados 

dos projetos de pesquisa realizados IFSul considerando a 

importância das Tecnologias Assistivas (TAs) estarem presente 

nos estudos de formação dos professores considerando como 
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evidencia e premissa as TAs serem  um dispositivo pedagógico de 

caráter interdisciplinar que permite ao estudante demandante do 

recurso conviver e aprender com seus pares e permitir aos 

docentes reinventarem/adaptarem suas práticas pedagógicas por 

intermédio da Educação Inclusiva. 

O recurso tecnológico não é o fim; é sempre o meio, O FOCO é a 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA. Serão múltiplas as 

possibilidades de intervenção pedagógica que poderão ser 

articuladas em consonância com as especificidades, necessidades 

de cada sujeito analisadas no seu contexto de relação com apoio 

da TA. 

É preciso construir com o grupo a clareza da intencionalidade 

pedagógica – distinção entre objetivo e tarefa. Essa distinção 

parece ser um caminho para compreender que os fazeres 

pedagógicos se sustentam na relação com seus fins, de modo que 

a prática educativa anuncia uma teoria ou explicita os saberes 

docentes eleitos como critérios nas relações escolares. 

Buscamos discutir e alinhar com este grupo, diretrizes para 

Fomento em Tecnologia Assistiva: 

• Nacionalização de produtos visando o atendimento do 

mercado interno, com redução do custo de aquisição dos 

produtos e significativo domínio da engenharia do produto 

no País. 

• Desenvolvimento de tecnologias de caráter inovador e que 

tenham relevância para propiciar maior autonomia, conforto 

e independência do usuário. 

• Inovação incremental de tecnologias que resultem em 

efetiva redução dos custos de fabricação e maior qualidade 

aos bens e serviços. 

• Produtos assistivos com relevância para as compras 

governamentais e para a balança comercial brasileira. 

 

Desta forma estaremos contribuindo para que as pessoas com 

deficiência possam ter acesso aos recursos de TA a partir de um 

trabalho articulado entre professores e estudantes com potencial 

para desenvolver estas novas tecnologias. 

 
6. Referências 
 

[1]BRASIL. Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência. Comitê de Ajudas Técnicas -Tecnologia 

Assistiva. – Brasília: CORDE, 2009.  

[2]BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988. 

[3]BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

Regulamenta a Lei n.o7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 dez. 1999, 

Seção 1, n. 243, p.10-15. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm>. 

Acesso em: 30 jul.2014. 

[4]BRASIL. Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 

Regulamenta as Leis n.os 10.048, de 8 de novembro de 2000, que 

dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 03 dez. 2004, 

Seção 1, n. 232, p. 5-10. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional: nº 9394/96. Brasília: 1996. 

[5]Carvalho-Freitas, M.N De; Marques, A.L. A diversidade 

através da história: a inserção no trabalho de pessoas com 

deficiência. Organizações & Sociedade, v. 14, n. 41, 2014. 

[6]Cohen, R. Estratégias para a promoção dos direitos das pessoas 

portadoras de deficiência. Direitos Humanos no Século XXI, 

1998. 

[7]DAS PESSOAS DEFICIENTES, DECLARAÇÃO dos 

Direitos. Resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 9 de dezembro de 1975. 2004. 

[8]Dhanda, A. Construindo um novo léxico dos direitos humanos: 

Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiências. Sur, 

Rev. int. direitos human, v. 8, n. 5, p. 49-52, 2008. 

[9]Frigotto, G. Concepções e mudanças no mundo do trabalho e o 

ensino médio. In: FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. 

(Org.). Ensino médio integrado: concepção e contradições. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

[10]PUBLIC LAW 100-407 and 103-218. Technology-related 

assistance for individuals with disabilities. Act of 1988 as 

amended in 1994 

[11]Sacristan, Gimeno J. Aproximação ao conceito de currículo. 

In: _______. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto 

Alegre: ArtMed, 1998. 

 
 

 

 
 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

821

Uma Abordagem Genérica de Identificação Precoce de 
Estudantes com Risco de Evasão em um AVA utilizando 

Técnicas de Mineração de Dados 
Ramon Nóbrega dos Santos 
Universidade Federal da Paraíba 

João Pessoa - Brasil 

ramonob13@gmail.com 

Clauirton de Alburqueque 
Siebra 

Universidade Federal da Paraíba 
João Pessoa - Brasil 

clauirton@di.ufpb.br 

Estêvão Domingos Soares 
Oliveira 

Universidade Federal da Paraíba 
João Pessoa - Brasil 

estevaodso@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 
This paper describes a generic approach in order to early identify 

students at risk of dropout in a Learning Management System 

(LMS) using data mining techniques. The advantage of this 

approach is the use of only time-varying data, thus avoiding the 

use of questionnaires to collect data. The proposal is presented as 

an architecture to predict student dropout in distance graduation 

courses. The experiments performed via decision tree algorithms 

provided an average accuracy of 81,55% using the first semester 

grades. 

Keywords 

Dropout, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Data Mining, 

Árvores de Decisão, Moodle 

RESUMO 
Este trabalho descreve uma abordagem genérica com o objetivo 

de identificar precocemente estudantes com risco de evasão em 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizando 

técnicas de mineração de dados. A proposta é apresentada como 

uma arquitetura para predizer a evasão de estudantes em cursos de 

graduação à distância. A vantagem desta abordagem é a utilização 

de apenas dados variantes no tempo, evitando desta forma a 

utilização de questionários para a coleta de dados. Os 

experimentos realizados a partir de algoritmos de árvores de 

decisão forneceram precisões médias de 81,55% utilizando as 

primeiras notas semestrais. 

Palavras-chave 
Evasão, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Mineração de 

Dados, Moodle.  

1. INTRODUÇÃO 
De forma a diminuir a evasão de estudantes, alguns trabalhos se 

direcionaram a entender as razões que levam a esta evasão, 

identificando os estudantes que tendem a apresentar este 

comportamento. Pesquisas iniciais utilizaram estudos qualitativos, 

comportamentais e baseados em questionários. Esses estudos 

desenvolveram diversas teorias para este fenômeno, entretanto, 

não foi proposto nenhum instrumento para precisamente predizer, 

e potencialmente diminuir, à evasão dos estudantes [11,10]. Dessa 

forma, uma nova linha de estudo, baseada em técnicas de 

mineração de dados, vem sendo utilizada na identificação de 

estudantes propensos à evasão.  

A motivação do presente trabalho é desenvolver uma abordagem 

genérica de identificação de estudantes com risco de evasão em 

um AVA que possa ser aplicada nos mais diferentes contextos 

uma vez que utilizará dados que todos os cursos possuem: as 

notas parciais das disciplinas de um AVA e as notas finais das 

disciplinas aos finais dos períodos. 

O objetivo da predição é estimar um valor desconhecido de uma 

variável que descreve o estudante. Na educação, os valores 

normalmente preditos são desempenho, conhecimento, pontos ou 

notas. Este valor pode ser numérico ou contínuo (tarefa de 

regressão) e categórico/discreto (tarefa de classificação). A 

predição de desempenho de um estudante é uma das mais antigas 

e populares aplicações da Mineração de Dados (Data Mining) na 

educação e diferentes técnicas e modelos têm sido usados (redes 

neurais, redes Bayesianas, sistemas baseados em regras, regressão 

e análise de correlação). 

Normalmente, a predição de desempenho é realizada para: 

descobrir grupos potenciais de estudantes com características 

similares e reações a uma particular estratégia pedagógica [4], 

para detectar maus usos dos sistemas [1], encontrar grupos de 

estudantes com determinado comportamento e encontrar 

equívocos comuns que os estudantes cometem [12], identificar 

estudantes com baixa motivação e desenvolver ações preventivas 

para evitar a evasão discente [5]. A utilização de algoritmos de 

mineração de dados em dados educacionais para a previsão da 

situação acadêmica é um campo de investigação ainda não 

consolidado, o qual necessita de investigações complementares 

tanto na definição dos atributos a serem utilizados quanto nas 

técnicas de mineração de dados empregados [3]. 

O problema da predição de evasão de um estudante pode ser 

analisado como um problema de predição de desempenho no qual 

são consideradas duas classes principais: evadido ou graduado. 

Neste trabalho, a classe “evadido” refere-se a um estudante que 

não conseguiu concluir o curso seja por um abandono, por 

insuficiência no desempenho acadêmico ou uma solicitação 

formal. Já a classe “graduado” refere-se a um estudante que 

concluiu todas as etapas para o término do curso.  

Existem diversos estudos na educação a distância que focam na 

predição de desempenho de alunos utilizando logs obtidos de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). Os trabalhos que 

realizam predição de desempenho podem ser divididos em dois 

grupos principais: os que utilizam dados invariantes no tempo 

e/ou dados variantes no tempo. Os dados invariantes no tempo são 

os que não podem ser modificados no tempo, já os dados variantes 

no tempo são os que podem ser modificados. Normalmente, os 

dados invariantes são dados socioeconômicos, demográficos e 

obtidos a partir de questionários. Os trabalhos indicam que 

modelos preditivos que utilizam dados invariantes no tempo 
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fornecem precisões inferiores quando comparados com os 

modelos que utilizam dados variantes no tempo [8].  

Normalmente, os dados variantes no tempo são os que podem ser 

obtidos a partir do monitoramento do estudante na plataforma 

educacional de um AVA. Uma das principais vantagens da 

utilização de apenas dados variantes na construção dos modelos 

preditivos é a não necessidade da utilização de questionários para 

a obtenção de dados dos alunos. Dessa forma, torna-se menos 

trabalhosa a etapa de pré-processamento e a etapa de 

transformação dos dados. A outra grande vantagem é a 

possibilidade de aplicar a mesma abordagem nos mais diferentes 

tipos de cursos a distância, tornando a abordagem genérica.  

No trabalho [8] é proposto um método de predição de 

desempenho em cursos a distância utilizando redes neurais. Uma 

das diferenças do trabalho de Lykourntzoul et al (2009) para a 

presente abordagem é que em Lykourntzoul et al (2009) é focado 

na previsão da desempenho de apenas uma disciplina de um curso 

a distância. Já no presente trabalho é considerada a predição de 

evasão de um curso de graduação a distância de maior duração. 

Outra diferença é que em [8] são utilizados dados invariantes e 

variantes no tempo, já no presente trabalho são propostos somente 

o uso de dados variantes.  

Outro trabalho que desenvolve um método de predição de 

desempenho em um curso a distância é o [7] onde são usados 

dados invariantes e variantes no tempo. Primeiramente são 

utilizados os dados invariantes no tempo e com o passar do tempo 

vão sendo incorporados dados variantes. Nos primeiros momentos 

são utilizados dados sócio-demográficos e no decorrer do tempo 

são incorporados dados de logs.  No contexto do presente trabalho 

de propor uma arquitetura para predição de aluno com risco de 

evasão em um curso a distância de graduação, a principal 

diferença do trabalho [7] é a utilização restrita a predição de 

desempenho de apenas uma disciplina. 

Nos trabalhos mencionados [7,8] são focados na previsão de 

desempenho de apenas uma disciplina, o que não possibilita fazer 

uma associação direta entre o insucesso nela e no curso de 

graduação, ou seja, nem sempre um aluno que reprova 

determinada disciplina, evadirá do curso como um todo. Esses 

dois estudos [7,8] consideram que apenas o desempenho do 

estudante ao final da disciplina sem levar em consideração a 

variável preditiva ao final do curso: a graduação ou evasão do 

aluno. Outro ponto a ser destacado é que nenhum dos dois 

trabalhos [7,8] propôs a utilização de apenas dados variantes no 

tempo para a construção de modelos preditivos de identificação de 

um aluno com risco de evasão em um curso a distância de maior 

duração. Nesses estudos são mostrados que a utilização de dados 

invariantes no tempo não traz precisões melhores do que com a 

utilização de dados variantes no tempo.  

Portanto, é interessante investigar a utilização de uma abordagem 

genérica de identificação de um aluno com risco de evasão 

utilizando somente dados variantes no tempo que possui a 

facilidade na etapa de pré-processamento, pois não necessita da 

utilização de questionários e tem o caráter genérico, pois esses 

modelos poderão ser usados em diferentes contextos.  

2. ABORDAGEM GENÉRICA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE EVASÃO 
A Abordagem Genérica de Identificação de Evasão proposta foca 

na utilização de apenas dados variantes no tempo, pois pretende 

ser genérica para ser aplicada nos mais diferentes contextos. A 

abordagem genérica de identificação de estudantes a distância em 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) com risco de 

evasão utiliza o monitoramento de dados de um AVA com a 

utilização de notas intermediárias das atividades das disciplinas do 

período ou semestre letivo para prever o desempenho final do 

aluno na disciplina considerada, aqui denominados de “Modelos 

na”. Quando as médias finais das disciplinas já estão disponíveis 

no banco de dados do Sistema de Controle Acadêmico (SCA), são 

utilizados modelos que fazem a previsão de um aluno com risco 

de evasão no curso de graduação utilizando as notas aos finais dos 

períodos, aqui denominados de “Modelos nb”. Na Figura 1 é vista 

a arquitetura da abordagem proposta. 

 
Figura 1.  Arquitetura da Abordagem Genérica de Predição de 

Evasão Proposta  
As bases de dados propostas nos modelos preditivos são duas: a 

base de dados de um AVA e a base de dados de um SCA. A fase 

de Pré-processamento é realizada a partir da seleção de atributos 

variantes composta por duas etapas: seleção das notas das 

atividades da disciplina escolhida para previsão do desempenho e 

seleção das médias e situações das disciplinas de determinado 

período para a predição da evasão do curso de graduação a 

distância. Com os dados pré-processados, poderão ser utilizados 

algoritmos de mineração de dados por Árvores de Decisão com o 

objetivo da criação de um modelo preditivo que identificará 

precocemente se um aluno será evadido ou graduado ou também 

para identificação dos atributos mais importantes relacionados 

com a evasão. 

A partir da utilização de filtros também será possível à descoberta 

dos atributos com maior peso na evasão. Possivelmente serão 

identificadas as disciplinas que mais influenciam na evasão, dessa 

forma, essas disciplinas podem ser analisadas na predição dos 

desempenhos dos alunos nas mesmas. Os algoritmos de Regras de 

Associação serão investigados a fim de encontrar regras úteis 

baseadas nas atividades dos estudantes que possam auxiliar o 

professor nas melhoras dos desempenhos dos alunos. Na 

arquitetura são usados os algoritmos de Classificação onde são 

utilizadas técnicas computacionais para separar os dados em uma 

base de dados de treinamento e uma base de dados de teste.  

A técnica de estratificação de dados que foi usada neste trabalho é 

a Validação Cruzada de Dez Partições em que os dados são 

divididos em dez partições aleatórias sendo retiradas nove dessas 

partições para serem utilizados no conjunto de treinamento e uma 

partição para o conjunto de testes. Dessa primeira iteração é 

obtida a primeira precisão do modelo. Depois são realizadas, para 
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cada algoritmo de classificação aplicado, mais nove iterações, 

percorrendo todas as possibilidades de escolha, resultando em 

mais nove valores de precisão. A precisão final do Classificador é 

calculada, considerando a média das precisões das dez iterações. 

Ao modelo gerado pelo Classificador daremos o nome de modelo 

preditivo, pois ele irá predizer se um estudante evadiu ou 

graduou-se considerando o curso completo de graduação a 

distância ou se foi aprovado ou reprovado considerando uma 

disciplina. 

A Abordagem Genérica de Identificação de Estudante com Risco 

de Evasão divide-se em duas etapas: 

1) Caso o aluno ainda não tenha a média da disciplina, esta 

poderá ser inferida a partir das suas notas parciais ao 

longo das atividades do curso de um AVA (Modelos 

na). Com a inferência das notas de todas as disciplinas, 

será possível inferir a média final do período. Dessa 

forma, os modelos preditivos poderão ser aplicados já 

em momentos iniciais do curso.  

2) Com o período finalizado, poderão ser utilizadas as 

médias finais das diferentes disciplinas que compõe o 

período para predizer a evasão ou graduação do aluno 

(Modelos nb). 

A etapa 1 refere-se a utilização de dados de um AVA, analisada 

na seção 2.1. Já na etapa 2 são utilizados dados de um SCA, vista 

na seção 2.2. 

2.1 Abordagem Genérica a partir de Dados de um 
AVA (Modelos na) 
A etapa 1 corresponde ao processamento de logs de um AVA, que 

no presente estudo utiliza o Moodle. São propostas as seguintes 

tabelas do Moodle, conforme mostrado abaixo (Tabela 1).  

Tabela 1. Tabelas utilizadas do AVA do Moodle. 

Tabela Descrição 

mdl_user_stu

dents 

Informações sobre todos os 

estudantes 

mdl_log 
Informações sobre logs dos 

estudantes 

mdl_grades 
Informações sobre as notas 

dos estudantes 

A partir de consultas às tabelas mdl_user_students, mdl_log e 

mdl_grades serão obtidas as notas parciais dos estudantes que na 

presente abordagem são agrupadas por atividades. Cada atividade 

corresponde a uma tarefa realizada pelo aluno que possui uma 

nota. Na Tabela 2 é vista como as notas serão organizadas para 

que seja possível a predição do desempenho do estudante e 

consequentemente a previsão de evasão do curso como um todo. 

Tabela 2. Modelo proposto para prever desempenho do 
estudante a partir de um AVA no “Modelo na” 

Atividade 
 

1 2 3 m Situação final da 
disciplina w 

Notas do aluno 1 9 7 5 10  Aprovado 

Notas do aluno 2 2 3 8 6 Reprovado 

Notas do aluno 3 1 3 7 4 Reprovado 

Notas do aluno n 7 5 9 7 Aprovado 

Cada linha da Tabela 2 apresenta as notas das atividades (1, 2, 3 e 

m) do aluno 1 ao aluno n. A partir da utilização de algoritmos de 

Classificação com as notas das atividades iniciais é possível 

prever antecipadamente se um aluno será aprovado ou reprovado 

na disciplina. A partir da utilização de todas as disciplinas de um 

período será possível prever a média final do período. Dessa 

forma, de forma indireta, poderá ser prevista a evasão de um 

aluno no curso de graduação a distância a partir de previsões de 

desempenhos de disciplinas. No momento atual do trabalho estão 

sendo selecionadas bases de dados para a realização dos 

experimentos e sendo realizadas atividades de extração de dados 

do AVA. No exemplo hipotético da Tabela 2, são realizadas as 

etapas de transformação da tabela em um arquivo arff (Quadro 1) 

e aplicação dos algoritmos de mineração de dados pela técnica de 

Classificação.  

Quadro 1 – Arquivo arff da Tabela 2 

@relation notas_atividades 

@attribute nota_atividade1 numeric 

@attribute nota_atividade2 numeric 

@attribute nota_atividade3 numeric 

@attribute nota_atividaden numeric 

@attribute desempenho {APROVADO,REPROVADO} 
Foi utilizado neste exemplo hipotético da Tabela 2, na qual são 

mostradas as notas das atividades de uma disciplina hipotética, o 

algoritmo de Árvore de Decisão J48 (um dos três utilizados nos 

experimentos deste trabalho), pois a partir dele é possível 

visualizar a árvore de decisão construída, conforme mostrado no 

Quadro 2.  

Quadro 2 – Árvore de Decisão obtida com a aplicação do 
algoritmo J48 a partir do arquivo .arff da Tabela 2 

nota_atividade1 <= 2: REPROVADO (2.0) 

nota_atividade1 > 2: APROVADO (2.0) 
A leitura do Quadro 2 é realizada da seguinte forma: alunos que 

tiraram nota_atividade1 (nota na atividade 1) menor ou igual a 

dois foram reprovados ao final da disciplina e os demais alunos 

foram aprovados. A partir da aplicação de modelos preditivos para 

todas as disciplinas será possível prever a classe final de média do 

aluno. Na presente abordagem serão utilizadas quatro classes 

observando os desempenhos dos alunos: nota<5: baixo; 5<nota<7: 

regular; 7<nota<8,5: ótimo; nota>=8,5: excelente. A partir da 

utilização de mais classes do que as mostrados no exemplo 

hipotético do Quadro 1, que foram duas “aprovado” e 

“reprovado”, será possível prever com maior exatidão a média 

final, ao final do período, a partir de todas as disciplinas. 

2.2 Abordagem Genérica a partir de Dados de um 
SCA (Modelos nb) 
Na Tabela 3 são mostradas as variáveis propostas utilizadas aos 

finais dos períodos. O atributo “situação da disciplina” pode 

assumir quatro valores: aprovado, reprovado por nota, reprovado 

por falta ou indefinido. A disciplina é considerada “aprovada” 

quando o aluno obtém média final na disciplina maior ou igual a 

cinco. A disciplina é considerada “reprovada” quando o aluno 

obtém média final menor do que cinco. A disciplina é considerada 

“reprovada por falta” quando o aluno não realiza as provas da 

disciplina. A disciplina é considerada “indefinida” quando o aluno 

não cursou a disciplina. 
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Tabela 3. Variáveis utilizadas ao final do período obtidas do 
SCA  

Variável Valores 

Situação da disciplina (aprovado, reprovado por nota, 
reprovado por falta ou indefinido) 

Nota da disciplina Entre 0 e 10 

Quantidade de reprovações no 

período ou semestre 

Entre 0 e a quantidade de 

disciplinas matriculadas no 

semestre 

Média no período Entre 0 e 10 

A base de dados foi composta pelas notas das disciplinas e a 

situação final (aprovado, reprovado por nota e reprovado por falta 

em cada disciplina), a média no período e, por fim, o atributo 

identificador da classe de aluno: graduado ou evadido, 

considerando o curso de graduação. Na Figura 2 pode ser 

observada a abordagem genérica proposta. As informações 

referem-se às entradas necessárias para a construção do modelo 

preditivo. Com o modelo preditivo construído, poderão ser 

antecipadamente identificados alunos com risco de evasão.  

O Modelo 1a refere-se ao modelo preditivo que prevê o 

desempenho de um aluno em uma disciplina do primeiro período. 

O Modelo 1b refere-se ao modelo preditivo que prevê a evasão de 

um aluno ao final do primeiro período. O Modelo 2a refere-se ao 

modelo preditivo que prevê o desempenho de um aluno em uma 

disciplina do segundo período. O Modelo 2b refere-se ao modelo 

preditivo que prevê a evasão do aluno ao final do segundo 

período. O Modelo na refere-se ao modelo preditivo que prevê o 

desempenho de um aluno em uma disciplina do período n. O 

Modelo nb refere-se ao modelo preditivo que prevê a evasão de 

um aluno ao final do período n. A vantagem da utilização dos 

modelos intermediários (Modelos na) é que não é necessário 

esperar pela implantação das notas finais das disciplinas em 

determinado período, uma vez que ações já poderão ser tomadas 

para evitar reprovações dos alunos nas disciplinas analisadas. 

Assim, a previsão da evasão ou graduação de um curso à distância 

do aluno poderá ser antecipada.  

Na Figura 2 é mostrada a Arquitetura Temporal da Abordagem 

Preditiva proposta. Denominamos de arquitetura temporal, pois 

ela utiliza de dados variantes no tempo com a aplicação de 

modelos preditivos em diferentes instantes de tempo do curso de 

graduação. A partir de dados de treinamento é possível a 

construção dos modelos preditivos. E quando os mesmos 

estiverem construídos, será possível prever a aprovação ou 

reprovação em uma disciplina e a evasão ou graduação no curso 

de graduação a distância. 

 

Figura 2 - Arquitetura Temporal da Abordagem Preditiva de 
Evasão Proposta 

A característica principal da presente arquitetura temporal é 

possibilitar que outros períodos possam fornecer informações 

importantes sobre o risco de evasão de um aluno, a partir da 

identificação das disciplinas que mais influenciam na evasão em 

diferentes períodos. Assim, o presente trabalho propõe, de forma 

inovadora, uma abordagem temporal para identificar um aluno 

com risco de evasão em diferentes momentos de um curso de 

graduação a distância utilizando um AVA. 

3. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DOS 
MODELOS PREDITIVOS 
A construção dos modelos preditivos foi realizada a partir da 

ferramenta Weka. Cada algoritmo é executado 10 vezes e seu 

desempenho final é obtido a partir da média das execuções. No 

caso do 10-fold cross validation significa que um classificador foi 

executado 10 vezes para os conjuntos de treinamento e de teste.  

Foi usado o ambiente da ferramenta Weka: o Weka Explorer 

(WE). Este ambiente permite a seleção e execução de um 

algoritmo classificador por vez. Sendo assim, o resultado do 

experimento representa a acurácia de uma rodada do algoritmo 

onde foram realizadas comparações nas acurácias dos 

classificadores. O WE oferece quatro opções de estratificação da 

base de dados: use training set, supplied test set, cross-validation 

e percentage split. Foi escolhida a estratificação por cross-

validation. 

A escolha dos algoritmos pelas técnicas de Árvore de Decisão 

surgiu da necessidade de descobrir a influência que cada atributo 

possui no resultado final da classe, sendo os mesmos considerados 

de Caixa Branca. Algoritmos de Classificação por Caixa Branca 

obtém modelos que podem explicar as predições por regras do 

tipo: SE-ENTÃO, permitindo a explicação do funcionamento 

interno do modelo. As regras do tipo “SE-ENTÃO” são uma das 

formas mais populares de representação do conhecimento, por 

causa da sua simplicidade e compreensibilidade. Esses tipos de 

regras são facilmente entendidas e interpretadas por atores da 

educação (gestores, professores, tutores, etc) nos mais diferentes 

propósitos. 

4. EXPERIMENTOS REALIZADOS E 
RESULTADOS 
Os experimentos foram realizados a partir da retirada de dados 

dos alunos do Sistema de Controle Acadêmico (SCA) da Unidade 

de Educação à Distância da Universidade Federal da Paraíba, 

também conhecida como UFPB Virtual, que integra o sistema de 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Foram considerados todos 

os alunos do curso de Letras da UFPB Virtual que ingressaram 

nos períodos de 2007.2, 2008.1 e 2008.2 totalizando 1046 alunos: 

464 que se graduaram e 562 que evadiram. Foram considerados os 

períodos de 2007.2 a 2012.2 que consiste em um intervalo de doze 

períodos (tempo suficiente para observar a evasão ou graduação 

de um aluno). O tempo normal de conclusão do curso de Letras da 

UFPB Virtual é de oito períodos. 

A base de dados foi dividida em duas classes distintas. A primeira 

classe é composta por alunos que completaram todos os requisitos 

para a conclusão do curso, os graduados. A segunda classe é 

composta por alunos que não concluíram o curso por iniciativa 

própria (abandono ou trancamento de matrícula); ou por 

imposição da universidade (reprovação por nota, ultrapassar o 

prazo de conclusão do curso ou solicitação formal), os evadidos. 

Com os dados desses alunos obtidos do SCA, foram realizadas 

atividades de pré-processamento e transformação dos dados para 

deixá-los no formato arff proposto (conforme variáveis mostradas 
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na Tabela 3) que é um formato de arquivo apropriado para 

realização de mineração de dados no ambiente Weka. No arquivo 

arff, cada linha corresponde a uma instância de um aluno. Na 

Tabela 4 são mostradas as disciplinas que compõe o primeiro 

período do curso de Letras da UFPB Virtual. 

Tabela 4. Lista de disciplinas do primeiro período do curso de 
Letras da UFPB Virtual 

Id da 

Disciplina 

Nome da disciplina 

1 FUND ANTROPO-FILOS.EDUCACO - UV 

2 INT. AOS ESTUDOS LITERARIOS - UV 

3 INT. AOS ESTUDOS CLASSICOS - UV 

4 LEITURA E PRODUCAO DE TEXTOS I - UV 

5 INTRODUCAO A EDUCACAO A DISTANCIA – UV 

6 FUNDAMENTOS DE LINGUISTICA - UV 

4.1 Acurácia Geral 
O critério que foi utilizado neste estudo para medir as precisões 

das predições obtidas pelos classificadores é o da acurácia. O 

critério da acurácia geral é usado para medir a proporção total dos 

estudantes com situação final, evadido ou graduado, que foi 

corretamente predita pela técnica. O critério é usado para medir o 

número de estudantes corretamente classificados da classe de 

graduados mais o número de estudantes corretamente 

classificados da classe de evadidos, dividido pelo número total de 

estudantes. 

4.2 Experimentos com todos os atributos 
Os atributos considerados foram referentes ao primeiro período, 

sendo os seguintes: média do primeiro período, quantidade de 

disciplinas reprovadas no primeiro período, média da disciplina 1 

indo até a média da disciplina 6, situação da disciplina 1 indo até a 

situação da disciplina 6. Para cada aluno foram recolhidas todas as 

suas disciplinas cursadas no primeiro período, as médias e 

situações dessas disciplinas e a quantidade de disciplinas 

reprovadas. Caso o aluno não tenha cursado alguma das 

disciplinas do primeiro período, foi atribuído o valor 0 para a 

disciplina e a situação “indefinido” para essa disciplina.  

A base de dados foi dividida em dez conjuntos utilizando o 

método da validação cruzada (10 fold cross-validation). Os 

algoritmos, aplicados a base de dados, foram executados dez 

vezes, valor padrão de configuração do ambiente. Foram 

aplicados os seguintes algoritmos de classificação por árvore de 

decisão: o SimpleCart (SC), o J48 (J48) e o ADTree (AT). A 

ferramenta Weka calculou as médias das acurácias obtidas em 

cada rodada dos classificadores conforme mostradas na Tabela 5. 

Tabela 5. Acurácia e taxas dos classificadores considerando 
todos os atributos 

Classificador SC J48 AT 

Acurácia 81,45% 82,60% 81,83% 

Matriz de 

Confusão 

447      135 

 59       405 

484         98 

 84          380 

456        126 

 64          400 

Na Tabela 5 são mostradas as acurácias dos classificadores para o 

conjunto de teste e a matriz de confusão, composta pela classe 

positiva, alunos que concluíram o curso (graduados), e negativa, 

alunos que não concluíram o curso (evadidos). 

A acurácia média dos três classificadores foi de 81,55%. A leitura 

da matriz de confusão é realizada da seguinte forma: considerando 

o exemplo da matriz de confusão gerada pelo algoritmo de 

Classificação SimpleCart: 447 alunos foram corretamente 

classificados como evadidos, 405 alunos foram corretamente 

classificados como graduados, 135 alunos foram incorretamente 

classificados como graduados (de fato, evadiram do curso) e 59 

alunos foram incorretamente classificados como evadidos (de 

fato, se graduaram). Essa mesma leitura pode ser realizada para as 

demais matrizes de confusão deste trabalho.  

Foram geradas árvores de decisão com tamanhos altos, a árvore 

de decisão gerada pelo algoritmo J48 teve 68 nodos. O algoritmo 

ADTree gerou uma árvore com 31 nodos. Já o algoritmo 

SimpleCart gerou uma árvore menor com apenas 6 nodos, 

conforme mostrado no Quadro 3. A árvore de decisão pode ser 

lida da seguinte forma: um aluno que tirou média final no 

primeiro período menor do que 5,36, evadiu do curso (444 alunos 

se enquadram nesta regra e 39 alunos não se enquadram). Já para 

os alunos que tiraram média no primeiro período maior do que 

5,36, outros atributos influenciaram na graduação ou evasão do 

aluno.  

Quadro 3 – Árvore de Decisão obtida com a aplicação do 
algoritmo SimpleCart considerando todos os atributos 

 

Diante das árvores com muitos nodos resultantes dos algoritmos 

J48 e ADTree, surgiu a necessidade de utilizar filtros para  a 

escolha dos atributos mais relevantes para encontrar árvores de 

decisões com quantidade de nodos menores, o que possibilita a 

geração de regras mais simples. 

4.3 Experimentos usando filtros para escolha dos 
atributos mais relevantes 
Nos experimentos desta seção foram aplicados filtros que tentam 

identificar quais atributos têm mais impacto na variável preditiva 

final (evadido ou graduado). Os filtros têm a característica de 

avaliar os atributos independentemente do algoritmo de 

aprendizagem. O Weka fornece vários filtros, dos quais, foram 

escolhidos os seguintes: SymmetricalUncertAttributeEval, 

CfsSubsetEval, ChiSquaredAttributeEval, FilteredAttributeEval, 

FilteredSubsetEval e InfoGainAttributeEval. Todos os filtros 

identificaram o atributo media_periodo1 como o mais importante. 

Os demais atributos escolhidos com melhores pontuações foram 

os seguintes, em ordem crescente: quantidade de disciplinas 

reprovadas no primeiro período, média da disciplina 5 e média da 

disciplina 6. Ou seja, as disciplinas INTRODUCAO A 

EDUCACAO A DISTANCIA e FUNDAMENTOS DA 

LINGUISTICA foram as identificadas como as que mais 

influenciam na evasão ou graduação do curso a distância como 

um todo. Assim, foram executados os seguintes algoritmos de 

Classificação por árvore de decisão: J48, SimpleCart e ADTree 

considerando somente os atributos escolhidos pelos filtros. A 
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ferramenta calculou as médias das acurácias obtidas em cada 

rodada dos classificadores mostradas na Tabela 6. 

Tabela 6. Acurácia e taxas dos classificadores considerando os 
atributos selecionados pelos filtros 

Classificador SC J48 AT 

Acurácia 81,64% 80,68% 80,49% 

Matriz de 

Confusão 

453      129 

 63       401 

459         123 

 79          385 

429        153 

 51          413 

Dos resultados obtidos, vale destacar que houve uma melhora de 

acurácia no algoritmo SimpleCart de 81,45% para 81,64%, 

mesmo com a utilização de apenas um atributo (a média final do 

primeiro período) onde foi gerada a árvore de decisão do Quadro 

4. 

Quadro 4 – Árvore de Decisão obtida com a aplicação do 
algoritmo SC usando os atributos relevantes 

media_final1 < 536: ABANDONO (444.0/39.0) 

media_final1 >= 536.0: GRADUACAO (425.0/138.0) 

4.4 Discussão dos Resultados 
Nesta seção, são discutidos os resultados principais do estudo. 

Foram excluídos os atributos de tempo invariantes das bases de 

dados. Analisando os experimentos realizados nas seções 4.2 e 

4.3, a acurácia média dos três classificadores utilizados nos 

experimentos realizados com todos os atributos (seção 4.2) foi de 

81,55%. Já com a utilização dos atributos identificados pelos 

filtros como os mais importantes, a acurácia média dos três 

classificadores foi de 80,93% (seção 4.3).  

Diante dos resultados, podemos concluir que é interessante a 

aplicação dos filtros, mesmo que possa ocorrer uma diminuição da 

precisão, pois a vantagem que é proporcionada de terem-se regras 

mais concisas possibilita a melhor tomada de decisões por parte 

de gestores e professores. A partir de resultados mais simples, é 

possível visualizar com mais clareza quais os atributos que mais 

influenciam na evasão, conforme visto no quadro 4 da seção 4.3. 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
A partir dos experimentos realizados foi constatado que já ao final 

do primeiro período é possível prever o risco de um aluno evadir 

com precisão média maior do que 80%. Como trabalhos futuros 

serão realizados experimentos com o Modelo 1a proposto e com 

os demais Modelos na e Modelos nb. Serão realizados outros 

experimentos acrescentando novos algoritmos de Árvores de 

Decisão. Serão também testados algoritmos de Regras de Indução, 

pois permitem a geração automática de regras. Também será 

aplicada a abordagem aqui proposta para outros cursos, além do 

de Letras da UFPB Virtual utilizado nos experimentos, para 

verificar se os resultados se repetem.  

A maior contribuição deste trabalho é propor uma arquitetura 

genérica de predição de evasão de um curso a distância de maior 

duração, que considera todas as disciplinas de um curso à 

distância, a partir da utilização de apenas dados variantes no 

tempo em uma abordagem genérica. O presente trabalho também 

mostrou que com poucos atributos pode-se fazer a previsão de 

alunos com risco de evasão. As investigações iniciais abrem a 

possibilidade da utilização de outras técnicas de mineração de 

dados.  

Os benefícios da aplicação de mineração de dados no problema da 

evasão são os seguintes: i) identificar nos primeiros momentos do 

curso os alunos mais propensos à evasão; ii) permitir que a 

universidade não utilize somente análises estatísticas no 

tratamento do problema da evasão, e; iii) identificar as disciplinas 

mais associadas com à evasão, permitindo a aplicação de modelos 

preditivos nos AVAs. A aplicação da abordagem proposta pode 

também ser utilizada na educação tradicional, a qual não foi 

examinada no presente estudo. 
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ABSTRACT 
The amount growth of information available on Web, especially in 

Virtual Learning Environment, complicated the search process 

and access to specialized knowledge about a specific subject. In 

order to solve this problem, Expert Recommender Systems were 

created for assist and recommend suitable users to answer a 

subject. However, there is a difficulty at performing a 

recommendation of experts that finds the user's interests, taking 

into account the information about the educational environment in 

which it is contained in addition to the conditions which the target 

user recommendation and the expert that will be recommended are 

inserted. This work presents a model of Expert Recommender 

System context information-sensitive to the user and expert in 

discussion forums on AVA. 

RESUMO 
O volume crescente de informações disponíveis na Web, 

especialmente em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), 

dificultou o processo de busca e acesso por um conhecimento 

especializado sobre um assunto especifico. Para resolver esse 

problema, surgiram os Sistemas de Recomendação de 

Especialistas (SRE) que auxiliam e recomendam usuários aptos a 

responder sobre um assunto. Entretanto, existe uma dificuldade 

em realizar uma recomendação de especialistas que atenda aos 

interesses do usuário levando em consideração as informações 

sobre o ambiente educacional no qual ele está contido, além das 

condições as quais o usuário-alvo da recomendação e o 

especialista que será recomendado estão inseridos. Neste trabalho, 

é apresentado um modelo de SRE sensível a informações do 

contexto do usuário e do especialista em fóruns de discussão de 

AVA. 

Palavras Chaves 
 Sistema de Recomendação, Busca por Especialistas, Contexto, 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
Em meio ao volume crescente de informações disponíveis na Web 

atualmente, o qual dificulta a busca e o acesso a um conhecimento 

especializado e relevante que os usuários não possuem, surgem os 

Sistemas de Recomendação de Especialistas (SRE) com o 

objetivo de auxiliar os usuários recomendando especialistas que 

possam ajudar esses indivíduos na realização das suas tarefas e na 

solução de seus problemas [11], ou seja, eles são capazes de 

identificar pessoas como especialistas em determinado domínio. 

No entanto, a escolha dos critérios que caracterizam uma pessoa 

como especialista é um dos grandes desafios dos SRE, uma vez 

que essa escolha pode e geralmente muda dependendo do 

contexto no qual o sistema está inserido [16]. 

Além disso, alguns SRE existentes na literatura são centrados 

apenas nas ações do especialista, em vez do usuário [5, 17], e não 

levam em consideração o contexto dos envolvidos nesse processo 

de recomendação. Essa sensibilidade ao contexto é importante na 

localização de especialistas, pois permite entender o perfil do 

usuário e a situação do ambiente para ajustar os resultados a suas 

necessidades. 

É preciso, portanto, que o SRE conheça o contexto do usuário que 

receberá a recomendação e, também, do especialista que será 

recomendado, de modo a buscar, dentre os especialistas 

existentes, os mais adequados para recomendar e auxiliar o 

usuário [10]. 

A presente pesquisa surgiu diante da dificuldade em realizar uma 

recomendação de especialistas que atenda aos interesses do 

usuário, levando em consideração as informações sobre o 

ambiente educacional no qual ele está contido, além das 

condições as quais o usuário-alvo da recomendação e o 

especialista que será recomendado estão inseridos, isto é, o 

contexto. 

O objetivo desta pesquisa é propor um modelo de SRE sensível ao 

contexto do usuário/aluno e do especialista que permita fazer 

recomendações mais próximas às necessidades do usuário/aluno 

em fóruns de discussão dentro de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), facilitando, assim, a colaboração entre 

eles. 

O restante do artigo está estruturado da seguinte forma: na Seção 

2 é apresentada uma fundamentação teórica sobre SRE, AVA e 

informações sobre Contexto; na Seção 3 são mostrados os 

trabalhos relacionados; na Seção 4 é exposto o modelo sensível ao 

contexto de recomendação de usuários especialistas em AVA; e 

nas Seções 5 e 6 são relatados, respectivamente, a análise dos 

resultados e as considerações finais deste trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. SRE 
Sistemas de Recomendação coletam informações das preferências 

de seus usuários para recomendar itens, e.g. filmes, músicas e 

livros, conteúdos ou ainda para recomendar pessoas [1]. Este 

último tipo de recomendação possui um subtipo especial, i.e. a de 

especialistas de domínio. De acordo com Wu et al. [17], Sistemas 

de Recomendação de Especialistas (SRE) têm o objetivo de 

identificar uma lista de pessoas com uma especialidade 

considerada relevante dentro de um contexto. Além disso, eles 

podem ser usados como ferramenta de apoio à colaboração 

informal por meio da identificação de especialistas, para fornecer 

suporte e ajudar pessoas na solução dos seus problemas [11]. 

Um especialista é considerado, nesta pesquisa, como um usuário 

(aluno, tutor ou professor) que detém habilidade e conhecimento 

sobre algum assunto específico e que responde perguntas sobre 

sua especialidade, seja em ambientes acadêmicos, i.e. em fóruns 

de discussão, ou em serviços de perguntas e respostas. 

Os SRE utilizam, em suas abordagens, diversas técnicas de 

construção de perfis, algoritmos de recomendação e critérios para 

determinar se uma pessoa é um especialista e em qual área do 

conhecimento. 

No entanto, alguns desafios nesse tipo de SR estão relacionados à 

recomendação de especialistas propriamente dita. Questões como 

(i) encontrar uma função quantificadora da probabilidade de um 

indivíduo ser especialista em um determinado tópico [4] e (ii) 

definição de quando uma pessoa pode ser especialista em uma 

determinada área [14] fazem com que os pesquisadores busquem 

técnicas e critérios personalizados para caracterizar o especialista 

de acordo com o contexto ao qual ele está inserido. 

Esta pesquisa lida com a identificação de especialistas num 

subconjunto de todos os usuários/alunos de AVA. Em outras 

palavras, o SRE proposto será usado dentro de um contexto 

específico, i.e. no âmbito acadêmico. 

2.2. Contexto e AVA 
O contexto é caracterizado por [3] como “qualquer informação 

que pode ser utilizada para caracterizar a situação de entidades 

(como uma pessoa, lugar ou objeto), que são consideradas 

relevantes para a interação entre um usuário e uma aplicação, 

incluindo o usuário e a aplicação, em si. Contexto é tipicamente a 

localização, identidade e estado de pessoas, grupos e objetos 

físicos e computacionais.”. Nesta pesquisa, decidiu-se utilizar 

como contexto as informações contidas dentro de um espaço 

educacional de Educação à Distância, i.e. dentro de um AVA. 

Com relação aos AVA, eles são espaços computacionais que 

integram diversas mídias e dão suporte à educação a distância on-

line, além de impulsionarem a criação de uma grande quantidade 

de informações, as quais geralmente circulam e são armazenadas 

em bases de dados acadêmicas [13]. Essas informações, também 

chamadas de recursos educacionais, podem ser documentos de 

texto, áudios, vídeos, entre outros materiais didáticos, que 

auxiliam o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

Dessa forma, o contexto é considerado aqui como a combinação 

das condições em que o usuário está inserido, i.e. o assunto que 

está sendo perguntado dentro dos fóruns de discussão, os 

interesses e habilidades do usuário, além de sua reputação, 

disponibilidade, grau de especialidade sobre um assunto 

específico e informações históricas sobre o que foi perguntado e 

respondido dentro do ambiente. Essas informações estão 

relacionadas com as condições citadas anteriormente, além das 

relações que são criadas entre ele e outros usuários no ato de 

perguntar e responder dentro de um AVA. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Nesta seção, são apresentados alguns trabalhos de SRE aplicados 

no âmbito educacional e outros Sistemas de Recomendação (SR) 

que utilizam informações de contexto (do usuário e/ou do 

especialista) em suas abordagens. 

3.1. SRE no âmbito educacional 
Müller e Silveira [8] apresentaram uma pesquisa com o objetivo 

de integrar as técnicas usadas por sistemas de recomendação aos 

sistemas de ajuda em pares, visando apoiar a formação destes 

pares usando recomendação de pessoas (combinação social), e 

tentando, dessa forma, auxiliar os usuários para que estes 

consigam sanar suas dúvidas. O processo proposto para formação 

de pares foi implementado em um protótipo de sistema de ajuda 

focado em ambientes colaborativos de ensino, permitindo analisar 

a formação dos pares e assim obter informações sobre a 

efetividade de seu uso.  

Bremgartner e Netto [2] desenvolveram uma estratégia que utiliza 

um sistema multiagente a fim de auxiliar alunos que apresentem 

dúvidas ou erros ao executarem as atividades propostas pelo 

professor. O auxílio é a recomendação personalizada de alunos 

com um perfil adequado baseado em suas habilidades e 

competências específicas que ajudariam os estudantes com 

dúvidas ou erros em atividades. Os testes realizados para validar o 

modelo proposto pelos autores mostraram que o processo de 

recomendação sugerido aumentou o nível de interação entre 

estudantes, aumentando, também, o nível de conhecimento dos 

aprendizes e uma maior corretude das atividades respondidas. 

Lopes et al. [6] elaboraram o CORALS, um SRE no âmbito de 

redes sociais acadêmicas que considera tanto a parte da estrutura 

quanto a de conteúdo da rede. A estrutura da rede está relacionada 

com a análise da existência de relacionamentos prévios entre os 

pesquisadores, enquanto o conteúdo envolve a correlação entre os 

pesquisadores por áreas de pesquisa. A evidência de especialidade 

está relacionada aos relacionamentos entre os usuários, aspectos 

temporais e correlação das áreas de pesquisa. A técnica de 

recomendação usada se baseia em três métricas: cooperação, 

proximidade social e correlação. Na validação do modelo 

proposto pelos autores, os resultados apontaram que a abordagem 

híbrida sugerida por eles produziu melhorias no processo de 

recomendação. 

Santos, Salvador e Cruzes [13] propuseram o FindYourHelp, um 

módulo que possibilitou a identificação automática de 

especialistas que mais contribuíam em fóruns de discussão do 

AVA Moodle. O diferencial da solução desenvolvida consistia em 

aplicar técnicas de mineração de textos usando informações 

semânticas (e.g. categorização de textos) como forma 

complementar à análise de participação dos estudantes já existente 

no ambiente. 

Zaïane, Chen e Goebel [18] apresentaram o DBConnect, um 

protótipo que explora uma rede social acadêmica e utiliza uma 

abordagem de recomendação de usuários colaboradores que 

considera o perfil do usuário-alvo da recomendação explorando 
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similaridade entre tópicos de conversas e experiências em 

conferências entre pesquisadores. Com relação à validação, não 

foi apresentado, no trabalho, qualquer análise e avaliação dos 

resultados da abordagem sugerida pelos autores. 

3.2. SR e contexto 
Muniz et al. [9] desenvolveram um sistema multiagente com 

objetivo de recomendar Objetos de Aprendizagem (OA) para TVs 

digitais de acordo com o contexto dos usuários. Para isso, eles 

fizeram uso do padrão T-SCORM para classificar os objetos de 

aprendizagem e seguiram uma abordagem utilizando Algoritmos 

Genéticos (AG) para realizar as recomendações dos OA. As 

características levadas em consideração para realizar as 

recomendações foram as seguintes: nível de conhecimento, 

afinidade com o curso e palavras-chave sobre o assunto do OA. 

Petry et al. [11] apresentaram o ICARE (Intelligent Context 

Awareness for Recommending Experts), um sistema de 

recomendação de especialistas para o ambiente corporativo que 

utiliza o contexto do usuário e do especialista de modo a realizar 

recomendações mais próximas às necessidades do usuário, 

facilitando, assim, a colaboração entre eles. O sistema utiliza o 

contexto do usuário para determinar a especialidade do que é 

perguntado dentro de um ambiente corporativo e, somado a isso, 

usa o contexto do especialista para recuperar os especialistas mais 

aptos a ajudar o usuário. Alguns fatores que influenciam nessa 

recuperação são os seguintes: grau de especialidade, proximidade 

física, reputação e disponibilidade. 

Silva et al. [15] propuseram o SWEETS, um SRE aplicado a uma 

rede social privada que, entre outras funcionalidades e objetivos, 

aproxima usuários com especialidades em comum, ora pelos seus 

conhecimentos ou por seus interesses. O processo de 

recomendação é baseado em técnicas de contexto, tais como 

folksonomia e uso e ontologias, que são fundamentais para 

identificar os especialistas das pessoas de forma mais eficaz. Essa 

ontologia é refletida por meio da co-ocorrência de tags 

(conceitos) em relação aos itens (instâncias). 

 

Diante dos trabalhos que foram expostos neste documento, 

percebe-se que, no contexto educacional, existem poucas 

pesquisas sobre recomendação de especialistas que utilizam 

informações do contexto tanto do usuário que precisa da 

recomendação quanto daquele que está mais apto a ajudá-lo. Além 

disso, as pesquisas que utilizam informações contextuais em suas 

abordagens não são aplicadas no contexto educacional, que possui 

suas especificidades, p.e. dúvidas com o professor sobre algum 

assunto visto em sala de aula ou envio de material didático para 

outro aluno. 

Além disso, o SRE inserido dentro de um AVA se torna eficaz, 

uma vez que, facilitando a colaboração entre professores e alunos 

[6], pode ser gerado, a partir dessa interação, um grupo de 

trabalho organizado com foco em um interesse comum, 

descoberto de maneira informal [11]. 

4. MODELO SENSÍVEL AO CONTEXTO 
PARA RECOMENDAÇÃO DE 
USUÁRIOS EM AVA  

Diante da dificuldade dos alunos em encontrar a ajuda necessária 

para solucionar seus problemas, em fóruns de discussão dentro de 

um ambiente virtual educacional, que satisfaça os seus interesses, 

é apresentado, neste documento, o modelo sensível ao contexto 

para recomendação de usuários em AVA. Uma visão geral do 

modelo é vista na Figura 1. 

Esse modelo sensível ao contexto visa identificar o conjunto de 

especialistas que atenda aos interesses do usuário de forma 

eficiente, levando em consideração as informações sobre o AVA 

no qual ele está contido, além das condições que os usuários 

envolvidos nessa colaboração estão inseridos. 

 

Figura 1. Visão geral do SRE proposto 
 

Conforme é visto na Figura 1, o sistema apresentado aqui possui 

quatro módulos principais. São eles: Construção e povoamento da 

Base de Especialistas, Determinação da especialidade, 

Identificação dos especialistas e Recomendação dos especialistas. 

Eles serão descritos nas subseções que seguem, juntamente com o 

funcionamento do sistema. 

4.1. Construção e povoamento da Base de 
Especialistas  

Antes de dar início ao processo de recomendação, é 

necessário povoar uma base de especialistas com dados sobre os 

usuários, de forma que no momento em que um especialista seja 

requerido, é possível recuperar todas as suas informações. Além 

disso, essa base de especialistas é atualizada ao final de todo o 

processo, de modo a manter as recomendações sempre próximas 

dos interesses do usuário. 

As quatro condições para que um usuário seja considerado 

especialista num determinado assuntos estão relacionadas aos 

seguintes aspectos: 

• Tempo de contribuição no sistema; 

• Número de contribuições no sistema em determinado assunto; 

• Quantidade de feedbacks recebidos pelo usuário; 

• Relação que ele tem com o usuário. 
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Portanto, quanto mais antigo o usuário for dentro do sistema, 

quanto maior for o número de contribuições do usuário em 

determinado assunto, quanto maior for o número de feedbacks 

positivos, quanto menos feedbacks negativos ele receber e quanto 

mais próximo ele for do usuário, maior será sua chance de ajuda-

lo naquele assunto que foi perguntado. 

4.2. Determinação da especialidade 
A primeira etapa no processo de recomendação de especialistas é 

encontrar a especialidade que se deverá buscar, ou seja, definir a 

área do conhecimento humano especializado em que serão 

buscados os especialistas que ajudarão o usuário/aluno que fez a 

pergunta dentro de um fórum de discussão do AVA.  

Nessa etapa, antes de analisar a pergunta, é feito um pré-

processamento dela, em que são realizadas operações para retirar 

os espaços desnecessários entre as palavras e colocar toda a 

pergunta em minúsculo, além de remover stop-words, que são 

palavras consideradas irrelevantes para o conjunto de resultados a 

ser exibido para o usuário (e.g. artigos e preposições), e realizar 

stemming, que consiste no processo em reduzir as palavras que 

constituem a pergunta para seu radical. 

Após a fase de pré-processamento, ocorre a extração do assunto 

da pergunta. Para isso, serão usadas, neste trabalho, técnicas de 

semântica de modelos de tópicos. Esse tipo de abordagem 

constitui de modelos estatísticos que buscam extrair informações 

semânticas ocultas em uma grande quantidade de dados presente 

em bases de texto. Eles representam um documento na forma de 

uma mistura de tópicos onde cada tópico é uma distribuição de 

probabilidades sobre palavras. Cada distribuição representa um 

conceito semântico implícito nos dados. Portanto, num modelo de 

tópicos, as palavras são substituídas por tópicos que representam 

seu significado de forma resumida [7]. A técnica de modelos de 

tópicos que será utilizada nessa etapa é a Segmented Topic Model 

(STM), que difere das demais técnicas de modelos de tópicos por 

descrever cada documento analisado como uma distribuição 

diferente e separada de tópicos, o que a faz apresentar um 

desempenho melhor que as outras técnicas de modelos de tópicos 

[12]. 

A saída desse módulo consiste no assunto extraído da pergunta, 

que servirá para buscar o conjunto de especialistas mais 

adequados para responder ao que foi questionado. 

4.3. Identificação dos especialistas 
Uma vez que a especialidade requerida foi conhecida, o próximo 

passo é buscar a lista com os especialistas correspondente. Em 

outras palavras, essa etapa tem o objetivo de descobrir as pessoas 

que possivelmente são especialistas no assunto requerido. 

Portanto, é responsável por varrer uma lista de pessoas cujas 

especialidades são conhecidas, calculadas ou inferidas pelo 

sistema e identificar quais são os especialistas no assunto em 

questão. 

Primeiro, é preciso definir as informações do contexto do 

usuário/aluno e do especialista que serão utilizadas nessa etapa, 

pois é por meio delas que as recomendações se tornam mais 

próximas aos anseios do usuário que está com dúvida e fez a 

pergunta. 

Os critérios escolhidos para recuperar as informações do contexto 

dos envolvidos nesse tipo de colaboração são os seguintes: 

• Grau de especialidade, para verificar se o usuário possui ou 

não especialidade no assunto; 

• Reputação do especialista, que é calculada em função das 

recomendações anteriores e do número de feedbacks 

positivos/negativos que ele recebeu; 

• Interesses e habilidades do usuário, que estão relacionados às 

informações que ele disponibiliza no seu perfil (p.e. os 

assuntos que ele mais gosta de responder) e, também, em 

função dos assuntos que ele respondeu anteriormente; 

• Disponibilidade, que indica se o usuário está disposto a ajudar 

naquele momento o usuário; 

• Distância social, que mede o quão próximo o usuário é do 

outro na rede social acadêmica. 

Esses critérios são utilizados na composição do vetor de 

características do usuário candidato a ser um dos especialistas 

para responder à pergunta 

4.4. Recomendação dos especialistas  
A última etapa desse processo diz respeito à recomendação dos 

especialistas para o usuário. 

Uma vez encontrados todos os usuários candidatos a serem 

especialistas e que, consequentemente, serão recomendados, é 

necessário classificá-los. Afinal, a ordem de apresentação é 

importante. Portanto, é necessário dar prioridade aos especialistas 

mais adequados ao usuário, gerando, assim, um ranking dos 

especialistas mais aptos a ajudarem o usuário. 

Essa classificação ocorrerá por meio de uma soma ponderada, em 

que cada valor do vetor de características terá um peso associado 

a ele, de modo a obter, no final do processo, um valor que 

corresponde ao grau de aptidão do usuário a responder à pergunta 

feita no fórum de discussão pelo aluno. 

O ranking dos especialistas com os maiores graus de aptidão, 

portanto, é mostrado na tela do usuário. Dessa forma, ele poderá 

escolher qual especialista deseja fazer a pergunta diretamente. 

Ao final do processo de recomendação, as informações do usuário 

e dos especialistas recomendados servirão para realimentar tanto a 

Base de Especialistas quanto as informações de contexto 

5. RESULTADOS 
Os resultados até o momento do trabalho aqui descrito são 

voltados às etapas de revisão bibliográfica e análise dos requisitos 

do SRE proposto. 

Em se tratando da revisão bibliográfica do trabalho, foram 

desenvolvidos dois trabalhos: um Mapeamento Sistemático (MS) 

e uma Revisão Sistemática (RS) relativos a Sistemas de 

Recomendação Educacionais, considerando as publicações em 

eventos do Brasil da área de Informática na Educação nos últimos 

anos. Os dados obtidos no MS indicaram a evolução histórica das 

publicações nessa área, que é mostrado na Figura 2, as instituições 

envolvidas, as técnicas de recomendação mais utilizadas, os 

principais recursos recomendados, entre outros aspectos. Já os 

dados obtidos na RS mostraram a forma de avaliação e as métricas 

utilizadas na validação dos modelos propostos. 

Com relação à análise dos requisitos do SRE proposto, foi feito 

estudo sobre a viabilidade do uso da abordagem de Algoritmos 

Genéticos (AG) no modelo de busca por especialistas. O estudo 

indicou, na maioria dos trabalhos pesquisados, que o uso de AG 

ocorre de forma conjunta com as técnicas tradicionais de 
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Filtragem de Informação usadas em SR, i.e. Filtragem Baseada em 

Conteúdo (FBC) e Filtragem Colaborativa (FC). 

 

Figura 2. Evolução das pesquisas por ano e fonte de busca 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Este trabalho apresentou a proposta de um modelo de SRE 

sensível ao contexto do usuário, que faz uma pergunta dentro de 

um fórum de discussão no âmbito educacional, e também do 

especialista que pode responder à questão feita. 

A importância dessa colaboração informal entre aluno e 

especialista está no início de uma interação que, num primeiro 

momento pode parecer simples e inofensiva, mas que pode 

incentivar o surgimento de um grupo de trabalho organizado com 

foco em um interesse comum, descoberto de forma informal. 

Como trabalhos futuros, estão a finalização do algoritmo de 

recomendação de especialistas e a avaliação do modelo sensível 

ao contexto utilizando ambientes de educação informais, p.e. o 

Stackoverflow. 

Portanto, os resultados do trabalho aqui proposto têm a intenção 

de ajudar à comunidade discente de Ensino à Distância, após a 

utilização do modelo de recomendação de especialistas que será 

desenvolvido, além de auxiliar, de forma geral, no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos.  
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ABSTRACT 

Historically, the pedagogy course was created in Brazil as a result 

of concern about the preparation of teachers for the secondary 

school. Valente [5](2005) believes that digital inclusion in 

education is essential in teacher education. The objective of this 

research was to analyze how educational computing occurs in this 

formation. An exploratory, descriptive and analytical documentary 

research, cross, was held in the first half of 2014 The search took 

place as follows: held an initial search of the electronic sites that 

HEIs operate in Fortaleza and then search was made in those that 

offer the course in pedagogy. The analysis was made through the 

quantitative approach. The results show that, according to the e-

mec [5](Brazil, 2013), working in Fortaleza 35 IES. These, there 

is the provision of pedagogy courses in just 04. Although the 

emphasis of pedagogy courses remain at school today offer 

different qualifications as hospital pedagogy to human resources. 

Technologies in education involve challenges and new ways, 

impacts on significant transformations providing new postures. It 

is concluded that concerns regarding the training of the pedagogue 

demonstrate growth. Thus, we see the need for an epistemological 

definition of the pedagogue, their knowledge and expertise, and 

its technical definition in the technological context. 

 

RESUMO 

Historicamente, o curso de pedagogia foi criado no Brasil como 

consequência da preocupação com o preparo de docentes para a 

escola secundária. Valente [23](2005) acredita que a inclusão 

digital na educaçãoé imprescindível na formação do professor. O 

objetivo desta pesquisa foi analisar como a informática educativa 

ocorre nessa formação. Foi realizada uma pesquisa documental, 

transversal, exploratória, descritiva e analítica, no primeiro 

semestre de 2014. A busca deu-se da seguinte maneira: realizou-

se uma busca inicial nos sítios eletrônicos das IES que atuam em 

Fortaleza e em seguida foi feita busca nos daquelas que ofertam o 

curso de pedagogia. A análise deu-se através da abordagem 

quantitativa. Os resultados mostram que, segundo dados do e-mec 

[5](Brasil, 2013), atuam em Fortaleza 35 IES. Dessas, há a oferta 

de cursos de pedagogia em apenas 04. Embora a ênfase dos cursos 

de pedagogia permaneça no espaço escolar, hoje oferecem 

diferentes habilitações como pedagogia hospitalar à recursos 

humanos. As tecnologias na educação envolvem desafiose novos 

caminhos, impacta em transformações consideráveis 

proporcionando novas posturas. Conclui-se que os 

questionamentos acerca da formação do pedagogo demonstram 

crescimento. Logo, percebe-se a necessidade de uma definição 

epistemológica do pedagogo, seus saberes e conhecimentos, e sua 

definição técnicano contexto tecnológico. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

K.4.2 [Computers and Society]: Social Issues 

Termos Gerais 
Human Factors, Theory,  

Palavras Chave 
Tecnologia da informação. Formação de professor. Pedagogia. 

Matriz Curricular. Instituições de Ensino. Fortaleza. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Os cursos de graduação em Pedagogia foram criados com o 

objetivo de formar trabalhadores para magistério, orientação e 

administração de escolas e sistemas escolares. 

Historicamente, o curso de pedagogia foi criado no Brasil como 

consequência da preocupação com o preparo de docentes para a 

escola secundária. Surgiu junto com as licenciaturas, instituídas ao 

ser organizada a antiga Faculdade Nacional de Filosofia, da 

Universidade do Brasil, pelo Decreto-lei no 1190 de 1939. O 

pedagogo, bacharel, poderia ocupar cargos administrativos e o 

pedagogo, licenciado, teria como campo de trabalho a escola. Em 

1969, em consonância com a lei 5540/68a legislação fora alterada: 

foi abolida a distinção em bacharelado e licenciatura e foram 

criadas as habilitações[18] (SCHEIBE; AGUIAR, 1999). 

Para além do trabalho eminentemente técnico, Libâneo e Pimenta 

[12](1999) veem a possibilidade de formação do pedagogo como 

cientista da educação.  

O ensino superior no Brasil é realizado por instituições de 

natureza diferentes. Conforme o decreto 5.773/06 (BRASIL, 

2006), as instituições de educação superior, de acordo com sua 

organização e respectivas prerrogativas acadêmicas, são 

credenciadas como faculdades, centros universitários e 

universidades. As instituições são originalmente credenciadas 

como faculdades. As universidades são instituições de ensino que 

se caracterizam pela indissociabilidade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

A utilização das novas tecnologias impacta em transformações 

consideráveis proporcionado  atitudes  que até então eram 

inconcebíveis, modernas, ações inovadoras e posturas 

comunicativas(TAVARES et al, 2012). Sendo a qualidade da 

formação docente  um ponto inquestionável quando se pensa em 

qualidade da educação. Com relação à práticadas tecnologiasna 

educação, há necessidade de uma formação ainda mais 

especializada por parte desse professor, uma vez que as 

tecnologias mudam muito rapidamente. 
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Segundo Valente [22](1993), a capacitação docente para atuar 

com tecnologia em sala de aula dá-se através dos cursos de pós-

graduação. E, segundo o autor, a estrutura dos cursos de pós-

graduação necessita adequar-se, constantemente, as mudanças 

tecnológicas tão rapidamente sofridas.  

A problemática desta investigação foi: como se dá a formação 

inicial do professor em Fortaleza para trabalhar com tecnologias 

educacionais? Quais as consequências dessa ausência/presença de  

formação para atuar com tecnologias educacionais em sala de 

aula? 

 

2. OBJETIVO 
O objetivo desta pesquisa foi analisar como se dá a formação de 

professores em Fortaleza para atuar com a questão das tecnologias 

digitais na educação. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Dentre inúmeras estratégias para fomentar a criticidade e o papel 

ativo dos aprendentes a tecnologia surge como umrecurso que 

pode facilitara participação e o envolvimento dos alunos no seu 

processo de ensino e aprendizagem. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) também assinalam a 

importância de integrar à metodologia de ensino diferentes e 

novas maneiras de comunicação e conhecimento. Sendo assim, o 

computador age como potencializador de resoluções e construções 

a cerca do tema estudado, fornecendo diferentes visões das 

situações. Vários estudiosos utilizam esta ferramenta para 

facilitar, promover e propiciar novas realizações e situações aos 

seus alunos.[6] (CASTRO, CASTRO FILHO, 2011). 

As tecnologias digitais estão cada vez mais presentes no cotidiano 

das pessoas, e facilitam tarefas rotineiras, e aceleram a realização 

de diferentes trabalhos. Se por um lado isso traz esses benefícios, 

por outro pode aprofundar diferenças entre classes sociais, 

afirmam os autores. “A exigência de um domínio básico dos usos 

das tecnologias digitais para ocupar postos de trabalho está cada 

vez mais presente em anúncios de emprego. Isso também pode 

dificultar a entrada dos chamados “excluídos digitalmente” no 

mercado de trabalho.” [11](JUNQUEIRA E NETO, 2009). Por 

isso, as tecnologias digitais devem ser cada vez mais inseridas na 

formação dos profissionais, quanto mais cedo melhor. 

De acordo com Valente [23](2005) a inclusão digital vai além da 

distribuição de equipamentos, ou seja, não basta disponibilizar as 

tecnologias para que as pessoas possam usá-las. Elas poderão 

aprender a manusear alguns softwares, porém não terão condições 

de se apropriar das TIDC para promover as transformações 

necessárias na melhoria da qualidade de vida. 

Em Portugal, conforme estudo de Coutinho [7](2006), há um 

crescente programa de aparelhamento das escolas. Segundo a 

autora, todas as escolas da rede pública pelo menos, um 

computador com acesso à Internet. O que chama a atenção no 

estudo é que os computadores estão subaproveitados, ou seja, há 

uma necessidade urgente de investimentos na formação docente 

para atuar com a ferramenta.  

Além dessa formação continuada para atuar com Tecnologias 

educacionais, os professores precisam ainda reconhecer que as 

TIDC promovem uma mudança significativa e paradigmática na 

relação professor-aluno, na relação aluno-aluno e na relação 

professor-professor, ou seja, toda a comunidade escolar passa a 

ser parceira de um mesmo processo de construção do 

conhecimento [16](PONTE, 2000) 

 

4. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa documental, transversal, exploratória, 

descritiva, no primeiro semestre de 2014. A busca pelo corpus 

deu-se da seguinte maneira: realizou-se uma busca inicial nos 

sítios eletrônicos das IES que atuam em Fortaleza e em seguida 

foi feita busca no sitio daquelas que ofertam o curso de pedagogia. 

A análise dos dados se deu através da abordagem quantitativa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
Os resultados desta investigação mostram que, segundo dados do 

e-mec [5](BRASIL, 2013), atuam em Fortaleza 35 IES.  

Quanto à categoria administrativa das IES que atuam em 

Fortaleza: 57% são instituições privadas com fins lucrativos; 35% 

instituições privadas sem fins lucrativos; 6% instituição publica 

federal e 3% instituição pública estadual.  

 
 

Figura 1 – categoria administrativa das IES que atuam em 

Fortaleza 

 

Quanto à organização acadêmica, 83% são faculdades, 8% 

universidade; 6% centros universitários e 3% instituto federal.  

 
Figura 2 – organização acadêmica das IES que atuam em 

Fortaleza 
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Figura 3 –  Conceito institucional das IES qu
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as Diretrizes CurricularesNacionais para a formação de 

professores da educação básica em nível superior, tenta solucionar 

essa defasagem, exigindo que a organização curricular dos cursos 

leve em consideração o preparo dos docentes para “o uso de 

tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 

estratégias e materiais de apoio inovadores” [3](BRASIL, 2002, 

art. 2º, inciso VI) 

No Ceará, especificamente, a Secretaria da Educação Básica do 

Estado do Ceará (SEDUC) vemoferecendo cursos relacionados ao 

uso desoftwares, como o Educarede. 

No âmbito municipal, a prefeitura de Fortaleza iniciou o Programa 

um computador por aluno(PROUCA), que determina , entre 

outras questões, a necessidade de inscrição do professores num 

curso de capacitação oferecido pela UFC Virtual . 

As tentativas para incluir o estudo das novas tecnologias nos 

currículos dos cursos de formação de professores esbarram nas 

dificuldades com o investimento exigido para a aquisição de 

equipamentos, e na falta de professores capazes de superar 

preconceitos e práticas que rejeitam a tecnologia mantendo uma 

formação em que predomina a reprodução de modelos 

substituíveis por outros mais adequados à problemática 

educacional [13](MERCADO, 1998).  

Segundo o mesmo autor, a formação do professor para atuar com 

TIDC dá-se, predominantemente, nos curso de pós-graduação latu 

sensu. Sabe-se da necessidade da formação contínua e continuada 

para a melhoria da qualidade educacional. No tocante a formação 

do professor para atuar com TIDC, a necessidade de atualização é 

latente, uma vez que as mudanças tecnológicas avançam numa 

rapidez muito maior que os currículos de formação de professores. 

 

6. CONCLUSÃO 
As tecnologias se alteram velozmente, produzindo-se muitas 

inovações. O meio educacional é desafiado a ousar e a alcançar os 

intentos de promover um ensino de boa qualidade com o auxílio 

das ferramentas tecnológicas. A formação de professores, como 

processo sistemático e organizado, deve ser realizada de forma 

crítica e reflexiva. Implica ato de aprender a ensinar que requer 

conhecimento prático, investigação, trabalho colaborativo e 

socialização.  
Apesar das recentes políticas públicas para a promoção da 

inclusão digital como a adoção do software livre pelo Governo 

Federal, do incentivo a cultura digital e da discussão sobre o 

sistema brasileiro de TV Digital [19](SERPA, 2004), há a 

necessidade de investimento urgente no campo da formação de 

professores para trabalhar com as TIDC em sala de aula e 

promover, de fato, a inclusão social dos estudantes e, 

consequentemente, de toda a comunidade escolar. 

As limitações deste estudo são evidentes: a análise documental 

restringiu-se a oferta de cursos de pedagogia em Fortaleza e a 

amostra constitui-se de um pequeno número de cursos. Mas, 

certamente, as evidencias levantadas neste trabalho apontam para 

a necessidade de aprofundamento do estudo. 
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ABSTRACT 
Teaching-learning methods based on masterful lecture taught by 

the teacher and where student must memorize, have been effective 

in the past century. However, the new social, technological and 

economic environment has made that professional should possess 

an amount of skills that make them competent when faced with 

various problems present in everyday life.  

This experience corresponds to an innovation in the learning 

process during the clinical training of dental students. A virtual 

learning environment was created, It was based on the use of tools 

like: Dropbox and Educreations, for colaborative learning in a b-

learning environment with 3rd year students of the subject: Dental 

Materials and Integrated Preclinical II at the Faculty of Dentistry 

of the University of Concepción. It proposed the revaluation of 

the error as a source of learning, based on metacognitive theory 

and heuristic, proposing it as a methodology of didactic 

innovation that will provide students with new and improved tools 

that allow them to the acquisition of meaningful learning by the 

exchange of experiences. 

RESUMEN                                                                                                                                                            
Los métodos de enseñanza-aprendizaje tradicional basados en la 

clase magistral que imparte el profesor y que el alumno debe 

memorizar, han resultado eficaces durante el pasado siglo. Sin 

embargo, la nueva atmósfera social, tecnológica y económica ha 

hecho que los profesionales egresados deban poseer una serie de 

conocimientos que les haga competentes a la hora de enfrentarse a 

diversos problemas presentes en la vida cotidiana.                                                                                                                                                        

La experiencia corresponde a una innovación en el aprendizaje 

durante las prácticas preclínicas de estudiantes de odontología. Se 

creó un Entorno virtual de aprendizaje basado en el uso de 

herramientas, como Dropbox y Educreations, para el trabajo 

colaborativo b-learning, de los estudiantes de 3er año de la 

asignatura de Materiales dentales y preclínicas integradas II de la 

Facultad de odontología de la Universidad de Concepción. 

Proponiendo la revalorización el error como fuente de 

aprendizaje, basándose en la teoría metacognitiva y la heurística, 

considerando la implementación de estos recursos como una 

metodología de innovación didáctica que otorgará a los 

estudiantes nuevas y mejores herramientas que les permitirán 

adquirir aprendizajes significativos basados en el intercambio de 

experiencias.                                                                                                         

Categories and Subject Descriptors 
H.5.3 [Information interfaces and presentation]: computer- 

supported cooperative work – knowledge management; K.3.2 

[Computers and Education]: Collaborative learning – virtual 

learning environment, metacognition theory. 

General Terms 
Management, Performance, Design.                                            

Keywords 

knowledge management, Virtual learning environment, dentistry,  

metacognition theory                  

INTRODUCCIÓN 
Actualmente vivimos una transición cultural, nuestra sociedad 

camina hacia la cibernetización. Por lo cual, es necesario cambiar 

los paradigmas educativos y entender que los roles de estudiantes 

y docentes también han cambiado, transitamos desde la formación 

centrada en el profesor en donde la mayoría de los estudiantes no 

ven el aula como un espacio para aprender, sino para recoger la 

información que contará o proporcionará el profesor. [5](Latasa, 

Lozano, & Ocerinjauregi, 2012) Hacia formación centrada en el 

estudiante, en donde ellos se apropian de su proceso personal de 

aprendizaje, siendo capaces de aplicar los conocimientos que 

reciben y, de comprender que todo conocimiento adquirido es 
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para aplicarlo en la explicación, identificación e interpretación de 

los distintos hechos o situaciones en que deba enfrentarse, es 

decir, no para repetirlo de memoria sino, para utilizarlo. 

[7](Triviño & Stiepovich, 2007) Los docentes, se enfrentan año a 

año a estudiantes con mayor intuición digital y que utilizan estas 

herramientas naturalmente como fuente de información. Por  lo 

tanto, resulta fundamental comenzar a incorporar este tipo de 

recursos dentro del currículum, transformando la manera de 

enfrentar el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, no se 

debe olvidar que el centro del esfuerzo docente debe enfocarse en 

lograr  cambios pedagógicos visibles, complementados con el uso 

instrumental de nuevas tecnologías, es decir, se debe evitar el 

tecnocentrismo, empleando las tecnologías de información y 

comunicación como un medio para facilitar la resolución 

problemas de aprendizaje presentes en los estudiantes. 

[2][9](Campo, Cano, Herrera, Bascones, de Nova,  Gasco, 

Bascones, 2009; Vacca, 2011). 

 

DESARROLLO 
Esta experiencia surge de la necesidad de revalorar el error como 

medio para la reflexión y fuente de aprendizajes, mejorando la 

comprensión y valoración de los estudiantes, de contenidos 

conceptuales y procedimentales a través del trabajo colaborativo 

b-learning. Para esto, se desarrolló un entorno virtual de 

aprendizaje (EVA), fundamentado sobre la teoría metacognitiva y 

heurística, y construida en base a la herramienta de 

almacenamiento de archivos multiplataforma Dropbox y el 

software Educreations, Para lograr una propuesta de EVA 

ajustada a estándares pedagógicos, didácticos, tecnológicos, 

comunicacionales y de gestión de calidad y acorde a las 

necesidades de estudiantes y docentes, se ha considerado como 

referente aspectos y criterios del Modelo de Gestión del 

Conocimiento basado en la integración curricular de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) en la docencia 

universitaria. (GC+TIC/DU), expuesto por Careaga y Avendaño 

(2007). Además, para su desarrollo se consideraron las fases 

propuestas en el Modelo incremental de prototipos: Incubación, 

Prototipo 1, Plan Piloto, Prototipo 2, Rutinización y Expansión. 

[3](Careaga, 2010) 

 

Figura 1: Incremental Prototyping Model for the Development 
of Educational Platforms. [Careaga, 2010] 

Actualmente, nuestro entorno virtual de aprendizaje se encuentra 

en la fase de evaluación del prototipo 1 por parte de usuarios y 

expertos, formando parte del desarrollo de una tesis para optar al 

grado de Magíster en Informática educativa y gestión del 

conocimiento. El entorno virtual de aprendizaje (EVA) otorgó el 

espacio para que los propios estudiantes y, en colaboración con 

sus compañeros, actuaran como gestores de sus conocimientos, 

logrando la construcción de una didáctica colaborativa basada en 

sus experiencias durante la práctica preclínica, complementando 

docencia presencial con el trabajo on-line a través de tutorías 

virtuales, como forma de retroalimentación del trabajo realizado 

por los estudiantes. La propuesta de intervención se sustentó en 

un Circuito Pedagógico de Gestión del Conocimiento, el cual 

promueve la integración de cuatro componentes:  

 Acceso a la información: estudiantes investigan y 

acceden a fuentes de información acerca de un centro de 

interés común; 

 Representación de la información: los estudiantes 

realizan aproximaciones conceptuales o prácticas de los 

contenidos, alcanzando un primer nivel de análisis de 

carácter descriptivo o comprensivo; 

 Creación de conocimiento: los estudiantes integran su 

experiencia y conocimientos previos a la información 

obtenida de sus investigaciones para generar constructos 

intelectuales nuevos (teóricos o prácticos) acerca del 

centro de interés; 

 Transferencia de conocimiento: los estudiantes son 

capaces de difundir sus logros de aprendizaje y de 

compartir sus recursos didácticos con el resto de la 

EVA, construyendo colaborativamente la didáctica. 

En dicho proceso de gestión del conocimiento se introduce la 

función de la tutoría virtual considerando sus cuatro funciones 

principales: pedagógica, tecnológica, sociales y de gestión.          

El problema pedagógico que se abordó con esta propuesta, en 

primer lugar fue la desvinculación de la teoría y la práctica en el 

transcurso de la formación preclínica, como falencia principal 

dentro del proceso de formación de nuevos cirujanos dentistas, y 

la penalización del error en un sistema que prioriza la evaluación 

Figura 2. Circuito Pedagógico de Gestión del Conocimiento 
[Careaga, 2007] 
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de resultados más que la de procesos. En su desempeño diario, los 

estudiantes de odontología no realizan un análisis en profundidad 

de sus prácticas preclínicas, por lo cual, tienen dificultad para 

extrapolar todas las experiencias preclínicas previas a la realidad 

clínica.[10](van Hell, Kuks, Schönrock-Adema, van Lohuizen, & 

Cohen-Schotanus, 2008). Existe la tendencia de nuestros 

estudiantes a ejecutar mecánicamente procedimientos y memorizar 

contenidos, sin analizarlos críticamente, asumiendo un rol pasivo 

dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje. El problema 

pedagógico surge cuando en el sistema de enseñanza tradicional 

se evalúan resultados, castigando el error y desvalorizando el 

proceso.  Lo anterior incide directamente en la capacidad de los 

estudiantes para adaptarse y dar solución a problemas que surgen 

en situaciones nuevas, que no se ajustan al patrón estandarizado 

memorizado, pues no consiguen aplicar los conocimientos que 

supuestamente han adquirido y adaptarlos al nuevo escenario. De 

acuerdo, a las nuevas metodologías, lo deseable sería que nuestros 

estudiantes aprobaran sus prácticas preclínicas enfrentándose a la 

resolución de casos diversos, valorando el error como fuente de 

reflexión, toma de decisiones y resolución de problemas para la 

adquisición de aprendizajes significativos.                        

En relación al circuito de didáctico de gestión del conocimiento 

propuesto por Careaga [4](2007), en el desarrollo actual de las 

prácticas preclínicas, es posible identificar:                                                                                                                                              

1. Acceso a la información, dado principalmente por las clases 

expositivas y las demostraciones prácticas.  

2. Representación de la información, presente al momento en 

que los alumnos deben ser capaces de realizar lo que han 

estudiado y visto, por sí mismos.                                                                                     

3. Creación, va acompañado de lo anterior, ya que cada alumno 

debe ser capaz de generar un constructo práctico como resultado 

de su aprendizaje, junto con rendir en la parte teórica.                

En este modelo tradicional de enseñanza, no existe transferencia 

del conocimiento, si bien cada alumno tiene una experiencia 

personal respecto de la práctica preclínica planteada, éstas no son 

socializadas, por lo tanto el circuito pedagógico de gestión del 

conocimiento no es concluido.  

La propuesta, entonces, se enfoca en la valoración del error, como 

medio de reflexión para mejorar las prácticas pedagógicas en la 

asignatura. Teniendo como base la metacognición, entendida 

como las “potencialidades y las limitaciones cognitivas y de 

conocimientos en los distintos dominios, así como también a las 

diferentes estrategias o recursos que pueden requerir las distintas 

tareas de aprendizaje. En consecuencia, este tipo de conocimiento 

puede facilitar al estudiante una mejor comprensión, supervisión y 

valoración de los contenidos conceptuales y procedimentales del 

campo de estudio”. [6](Mazzarella, 2008)    

Para que un aprendizaje sea óptimo y los estudiantes desarrollen 

la habilidad de aplicar estos aprendizajes en la práctica, es 

necesario el trabajo activo de éstos, de modo que vayan poco a 

poco organizando lo que van aprendiendo, utilizando como punto 

de partida sus conocimientos previos.                                                          

La Heurística nos entrega el andamiaje necesario para favorecer 

este proceso de incorporación de aprendizajes significativos, junto 

con valorar con la idea de que la construcción del conocimiento se 

basa en la búsqueda de aciertos que permita descartar los errores y 

eventualmente aprender de ellos, junto con valorar la circulación, 

transferencia y aplicación de significados. [1](Bosch, 2007; 

Whipp, Ferguson, Wells, & Iacopino, 2000) 

El principal argumento para plantear la presente innovación radica 

en la falta de investigaciones en el área educativa odontológica. 

Sumado a una amplia revisión de la literatura, que abala el uso de 

metodologías que potencien: el desarrollo de aprendizajes 

significativos, el rol activo del estudiante, el docente como guía y 

finalmente que contribuyan a la formación de profesionales 

integrales, capaces de ser flexibles y resilientes ante cualquier 

situación que se les plantee. 

Diseño pedagógico: se propone un cambio metodológico para la 

unidad de Refuerzo coronario de la asignatura de materiales 

dentales y preclínicas integradas II de estudiantes de 3er año de 

Odontología. Este cambio se basa en la valoración de error como 

fuente de aprendizaje para promover estrategias metacognitivas y 

colaborativas que nos lleven a la formación de profesionales 

capaces de valorar su propio aprendizaje y generar instancias para 

propiciar la adquisición de aprendizajes significativos.                                    

Diseño comunicacional: se basa en comunicación sincrónica y 

asincrónica, para el trabajo en contexto b-learning de estudiantes 

y docentes.                                                                                                   

- Sincrónica: comunicación directa con el estudiante en el aula de 

clases y en el laboratorio preclínico.                                                        

- Asincrónica: e-mail, foro.                                                                                   

Diseño Didáctico: Se planteó el desarrollo de actividades en la  

plataforma virtual que promuevan el trabajo colaborativo, la 

metacognición y la adquisición de aprendizajes significativos.                     

Las actividades van orientadas a evidenciar los procedimientos 

desarrollados por los estudiantes en el laboratorio preclínico, 

contextualizándolos, compartiendo su experiencia personal, sus 

errores, para de esta forma poder realizar una adecuada y 

enriquecedora gestión del conocimiento. 

Diseño Tecnológico: El entorno virtual de aprendizaje fue 

desarrollado con el apoyo de las herramientas de acceso gratuito 

dropbox y educreations.    

Dropbox se utilizó como herramienta de almacenamiento de las 

evidencias fotográficas captadas por los estudiantes en el 

transcurso de sus prácticas preclínicas. Además, permitió el 

trabajo colaborativo de los estudiantes, pues éstos compartieron y 

seleccionaron las mejores fotografías de errores y aciertos, durante 

la ejecución de los procedimientos, haciendo uso de carpetas 

compartidas. (Figura 4)                   

Una vez, seleccionadas las fotografías que evidenciaran de forma 

más fidedigna sus experiencias, se organizó la información, 

conocimientos, decisiones, observaciones y resolución de 

problemas en una presentación power point para ser socializada 

con el resto del curso. (Figura 5)                                                  

Una vez recibido el constructo práctico creado por los estudiantes, 

es importante realizar correcciones y retroalimentar los 

 

Figura 3: Adaptación de Modelo de Gestión del Conocimiento 
(Torres, Pino & Careaga, 2014) 
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conocimientos generados por los propios estudiantes, como un 

método para resolver de dudas otorgándole el andamiaje necesario 

para que los estudiantes continúen motivados trabajando en 

colaboración. 

 

Figura 4: Carpeta compartida entre los estudiantes y el 
docente tutor con fotografías del procedimiento: confección de 

refuerzo coronario y provisorio. 

 

 

Figura 5: Presentación Power Point, construida por los 
estudiantes, que resume sus experiencias en la práctica 

preclínica 
 

 

Como herramienta de retroalimentación se utilizó el software 

Educreations, el cual permitió generar un video basado en la 

presentación creada por los estudiantes, donde se incluyeron 

correcciones animadas y se puntualizaron aspectos importantes, 

mediante audio, a tener en cuenta durante la ejecución de los 

procedimientos. (Figura 6)     

Diseño de gestión: Se consideró:                                                        

1. Gestión Administrativa: El desarrollo del proyecto se ejecutó 

bajo la supervisión del encargado de asignatura, del encargado de 

disciplina y del encargado de departamento de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción. 

2. Gestión Financiera: se presentará una solicitud de los recursos 

necesarios para ejecutar el proyecto a las autoridades 

correspondientes dentro de la facultad de odontología y de la 

universidad.  

3. Gestión Curricular: El proyecto se enmarca dentro del rediseño 

curricular iniciado de año 2013 por la Universidad de 

Concepción,  que incluye a la carrera de odontología, donde la 

asignatura intervenida será considerada como una asignatura 

integradora a nivel de tercer año.(UnIDD - UdeC, 2013)  Por lo 

tanto, en algunas actividades se trabajará en conjunto con 

docentes de otras asignaturas. Es importante destacar, que el 

equipo docente encargado de realizar las tutorías virtuales, estará 

conformado por 10 docentes de la asignatura, quienes ya tienen 

experiencias previas en este tipo de actividades.  

CONCLUSIONES DE PROCESO 
1. La aplicación de Modelos de Gestión del Conocimiento 

en el campo preclínico de la formación de odontólogos 

permite vincular el conocimiento individual (capital 

intelectual) con la conformación de un conocimiento 

colaborativo (capital social). Los estudiantes aprenden 

de los procesos de gestión de sus conocimientos y 

competencias adecuadas y también aprenden de la 

gestión de sus propios errores. 

2. El Modelo Incremental de Prototipos es un referente 

metodológico que permite desarrollar aplicaciones 

informáticas para introducir mejoras graduales en las 

formas de enseñar y de aprender. 

3. La metacognición aplicada al aprendizaje práctico de los 

estudiantes de odontología permite que éstos tomen 

conciencia acerca de sus formas de aprender, de sus 

aprendizajes propios y de encontrar en la gestión de sus 

errores una oportunidad para corregir, aprender de 

dichos errores y transferir dichas experiencias a sus 

compañeros. 
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ABSTRACT 
The paper presents a research whose objective was to understand 

through Activity Theory, the human practices from the 

participatorydevelopment process of educational games in the 

school context. Analyses were performed on the mediated 

activities of high school students during the process of game 

development.  

RESUMO 
O artigo apresenta uma pesquisa cujo objetivo foi compreender,à 

luz da Teoria da Atividade,práticas humanas oriundas do 

desenvolvimento participativo de games educacionais em 

contexto escolar. As análises foram realizadas sobre as atividades 

mediadas de alunos do ensino médio, durante o processo de 

desenvolvimento de games.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
D.2.1 [Requirements/Specifications]:Elicitation methods 

D.2.1[User/Machine Systems]: Human factors 

Termos Gerais 
Design, Experimentation, Human Factors, Theory. 

Palavras Chaves 
Teoria da Atividade, Comunidades de Práticas, Design 

Participativo 

1. INTRODUÇÃO 
O uso de tecnologias da informação e comunicação nos espaços 

escolares pode produzir benefícios no processo de construção do 

conhecimento, uma vez que pessoas que nasceram na era das 

mídias digitais constroem conhecimento diferentemente daquelas 

que nasceram outrora [1]. SegundoMattar [2], o ambiente escolar 

precisa causar o mesmo engajamento e imersão com que essa 

geração interage com mídias digitais externas àescola, sendo 

necessário a utilização inovadora de jogos digitais no conteúdo 

programático de disciplinas escolares. 

O problema observado é que normalmente as tecnologias são 

impostas por professores para simples utilização dos alunos, sem 

ir além do paradigma instrutivista. Desse modo, o projeto 

DEMULTS (Design em Educação de Multimídias Sustentáveis) 

através de metodologias participativas, busca investigar 

possibilidades de aprendizagens ao inserir usuários finais (alunos 

do ensino médio da rede pública de ensino) como agentes ativos 

no processo de desenvolvimento de jogos digitais educacionais. 

O principal diferencial dos jogos do DEMULTS é que a 

metodologia aplicada proporciona  estratégias de aprendizagens 

mais autorais, responsivas, motivadas e divertidas, aproximando-

se dos processos cognitivos dos nativos digitais e gerando 

aprendizado no trânsito entre os polos complementares (não 

antagônicos) de desenvolvimento-uso. Este artigo, 

especificamente, discute o entendimento das práticas humanas 

exercidas ao longo do projeto. 

Abordagens para aanálise de práticas humanas no design de 

software e em elicitação de requisitos, a partir dos anos 80, foram 

fundamentadas em versões etnometodológicas [3][4][5].A IHC 

(Interação Humano-Computador) instrui que se investigue o 

contexto de uso, isto é, a cultura, a sociedade e a organização em 

que o usuário está inserido. O usuário possui conhecimentos e 

concepções próprios, portanto possui um modo próprio de se 

comunicar, interagir e resolver problemas.  

Estudar o contexto de uso durante a elicitação de requisitos de 

software é importante para a Engenharia de Requisitos, e 

principalmente para a IHC, uma vez que busca investigar o 

contexto do usuário, que, para modelos de desenvolvimento de 

software tradicionais, possui muitas diferenças do contexto do 

desenvolvedor [6]. Apesar dessa importância, as abordagens 

teóricas de IHC mais utilizadas focam em características humanas 

individuais, como a Teoria do Processamento de Informação [7] e 

a Teoria da Ação [8].  

Contrapondo-se a essas teorias, há abordagens teóricas para 

Interação Humano-Computador advindas da psicologia sócio-

histórica, dentre as quais destaca-se para o presente trabalho, a 

Teoria da Atividade [9]. A ideia principal é que o sujeito é 

construído socialmente através da interação com seus pares, 

sempre mediada por instrumentos ou signos. A consciência se 

manifesta na atividade (social) e, consequentemente, a 

constituição mental de um indivíduo é delineada pelas atividades 

em que ele participa. Para investigar a mente, é preciso investigar 

o locus social dos indivíduos e, principalmente, suas atividades. 

No projeto DEMULTS, apresentado neste artigo, optamos pela 

Teoria da Atividade como abordagem teórico-metodológica que 

favorece a estruturação de situações de engajamento coletivo entre 

alunos do ensino médio nas ações participativas e colaborativas de 

design e programação de jogos digitais educacionais. Além disso, 

favorece a organização de métodos investigativos para a 

compreensão da aprendizagem e do desenvolvimento dos 

participantes ao longo do processo, todavia contemplando o 

contexto social.  

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 

2, é discutida a Teoria da Atividade como base para uma proposta 

metodológica de entendimento de práticas do desenvolvimento 

participativo de games educacionais; na seção 3,são detalhados os 

aspectos do projeto DEMULTS, e as principais possibilidades de 

aplicação daTeoria da Atividade no modelo proposto; na seção 4, 

são apresentados alguns resultados que comprovam a viabilidade 

dessa teoria para o projeto; e na seção 5, são feitas as 

considerações finais. 
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2. TEORIA DA ATIVIDADE 

A Teoria da Atividade visa analisar os comportamentos da 

interação entre o sujeito e o mundo a partir de uma perspectiva 

sócio-histórica. Essa teoria possui diversas percepções e preceitos 

que são abordados nesta seção.Leontiev desenvolveu os estudos 

da época, favorecendo um framework consistente, acrescentando 

ao princípio de unidade e inseparabilidade de consciência e 

atividade, experiências subjetivas e fenômenos mentais 

inconscientes. Além disso, Leontiev apresentou percepções 

concretas sobre a relação entre mente e atividade [10, 11].  

Segundo Leontiev, a atividade é coletiva e definida pela 

necessidade. A “necessidade” é uma condição interna para que 

ocorra a atividade humana [11]. É preciso que haja um motivo, 

uma razão para que a atividade aconteça. Leontiev enfatiza,assim, 

que a necessidade cria a atividade e esta, por sua vez, acontece 

através de ações, sendo que cada ação tem seu objeto próprio.  

Segunda a Teoria da Atividade, compreende-se a atividade como 

uma interação entre um sujeitoe o mundo, na qual há influência 

entre todos os elementos, sendo a interação um processo relativo 

entre sujeito e objeto. Vale ressaltar que um sujeito não é 

necessariamente um único serhumano, podendo ser outras 

entidades também, como equipes e organizações, desde que 

tenham necessidades [12]. 

Existem dois aspectos fundamentais que diferenciam a atividade 

de outros tipos de interação: (a) sujeitos de atividades têm 

necessidades que devem ser atendidas através de uma interação 

com o mundo, e (b) as atividades e seus sujeitos determinam 

mutuamente uns aos outros, ou, mais genericamente, as atividades 

são forças geradoras que transformam sujeitos e objetos [13]. 

Engestrom [14] estruturou a Teoria da Atividade em um sistema 

representado por um triângulo no qual as relações entre os 

componentes da atividade se entrelaçam mutualmente. Observa-se 

o sujeito (foco da teoria), sendo construído socialmente através da 

interação (incluindo regras e rituais) com seus colegas da 

comunidade, inserindo-se em atividades motivadas mediadas por 

instrumentos (os artefatos computacionais, por exemplo) ou 

signos. 

Segundo Engestrom [15], expandindo as ideias de Leontiev, não 

só seria necessário estudar a Teoria da Atividade de maneira 

coletiva, mas também de maneira colaborativa. Dessa forma, 

Engestrom incorpora a comunidade e a divisão do trabalho na 

atividade, sendo a comunidade relacionada às pessoas engajadas 

na realização da atividade e a divisão do trabalho às 

responsabilidades de cada indivíduo na atividade.  Um grupo de 

pessoas de uma comunidade pode executar uma mesma atividade 

através de uma divisão de trabalho. 

A partir disso, associamos o conceito de Comunidades de Prática 

[16], que podem ser entendidas como um grupo de pessoas que 

possuem afinidades por partilharem interesses comuns, onde esses 

membros se juntam a fim de aprender, discutir e por em prática 

ações que possam vir a solucionar problemas comuns em favor do 

tema central, adquirindo, a partir dessas interações entre os 

integrantes, maior conhecimento. 

No contexto educacional a Teoria da Atividade já foi utilizada por 

diversos autores para entendimento de práticas humanas 

envolvendo tanto alunos quanto professores[17, 18].Em 

desenvolvimento de software a utilização de Teoria da atividade é 

pesquisada por duas áreas correlatas: Engenharia de Requisitos e 

Interação Humano Computador. No campo da Engenharia de 

Requisitos,o trabalho de Eduardo Martinstem se destacado por ter 

proposto uma organização do processo de elicitação de requisitos 

através do conceito de atividade[19].Já no campo da IHC 

Bertelsen e Bodker [20] são referenciais, poisfrisam a importância 

de estudar o que ocorre quando o sujeito/usuário se 

engaja/concentra em uma ação intencional enquanto utiliza/opera 

inconscientemente/transparentemente um instrumento (artefato 

computacional ou não) mediador da atividade [20]. Além deles, 

Kaptelinin & Nardi [21] também são referenciais, pois 

desenvolveram uma Lista de Verificação de Atividades, utilizada, 

inclusive pelo DEMULTS. 

Algumas perguntas, baseadas na Lista de Verificação de 

Atividade proposta por Kaptelinin & Nardi [21] são úteis para o 

projeto DEMULTS, como está descrito adiante: Qual é a atividade 

em questão? Quem são as pessoas? Qual o objeto compartilhado 

da atividade? Qual o resultado esperado da interferência no 

objeto? Quais são os instrumentos utilizados para transformá-lo? 

Como elas dividem o trabalho para fazer isso? Quais são as regras 

das interações? Quais são as características dessa comunidade? 

Que contradições estão mais tensas, prestes a disparar mudanças? 

Que outras atividades se conectam com essa atividade? 

Mais especificamente em desenvolvimento de software 

educacional o trabalho de Genésio Cruz Neto[22] pode ser citado 

pois utiliza Teoria da Atividade como framework teórico para 

modelar usuários e requisitos de software para um sistema de 

aprendizagem colaborativa mediada por computador. Além dele, 

Campelo [23, 24] tem investigado a aprendizagem mediada por 

computador ao estudar design contextual com pesquisa com 

usuários para concepção de ambientes virtuais de ensino. É 

possível ainda citar o trabalho de Leffa [25], que aplicou Teoria 

da Atividade para investigar a aprendizagem mediada por 

computador no contexto de ensino de idiomas. 

Em jogos educacionais também já existem pesquisas que utilizam 

Teoria da Atividade [26, 27, 28], como Padilha [28] que busca 

avaliar através da Teoria da Atividade, como os jogos podem 

servir o ensino/aprendizagem de artes. Especificamente no 

DEMULTS, o que buscamos investigar é a participação ativa de 

usuários assumindo os papéis de desenvolvedor, projetista e 

designer de jogos educacionais, sendo esses usuários alunos do 

ensino médio tornando o processo de desenvolvimento. 

Esse histórico de utilização da Teoria da Atividade em contextos 

educacionais e nas pesquisas em Engenharia de Requisitos e em 

IHC, aliado ao conceito de Comunidades de Prática como 

fundamento teórico específico, dentro do seu guarda-chuva 

conceitual mais amplo, permitiu a elaboraçãodo modelo de 

desenvolvimento de games para a presente pesquisa, com a 

participação de alunos do ensino médio, processualmente 

engajados em situações para desenvolver jogos digitais 

educacionais.  

3. DEMULTS 

O projeto DEMULTS trata do desenvolvimento de games 

educacionais  no contexto da educação pública, com a 

participação de alunos e profesores do ensino médio engajados 

durante todo o ciclo de desenvolvimento.  

As considerações teórico-metodológicas orientadoras da presente 

pesquisa, delineadas na seção anterior, seguem uma ideia 

considerada central para os teóricos da atividade, a saber: a 

relação entre a estrutura objetiva da atividade humana e a 

estrutura subjetiva da consciência. No caso específico do 

DEMULTS, articula-se a atividade essencialmente social dos 

alunos em práticas de desenvolvimento de software à formação de 

conceitos científicos (curriculares do ensino médio) e técnico-

operacionais (próprios aos contextos de designers e 
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programadores de games educacionais). A estrutura coletiva da 

atividade assume uma forma mediatizada de estrutura complexa, 

composta de ações individuais diferenciadas, em termos da 

divisão técnica do trabalho de desenvolvimento de games. 

De acordo com as concepções que subsidiam as pesquisas do 

projeto, compreende-se que a participação efetiva de sujeitos em 

atividades de desenvolvimento de jogos educacionais digitais 

amplia a ênfase dada, habitualmente, apenas ao aspecto lúdico do 

uso de games, pois as situações discursivas dascomunidades de 

prática [16, 30] podem providenciar modelos inovadores à 

aprendizagem escolar, tornando-a mais motivadora para a 

internalização de competências e conceitos científicos. 

O sujeito que transita em uma atividade de desenvolvimento de 

software é, assim, constituído por uma subjetividade mediada. 

Portanto, além do encontro entre sujeitos, há o encontro com 

objetos que, ao constituírem os sujeitos, permitem-lhes 

ferramentas cognitivas de auto-regulação em diferentes práticas e 

no trânsito entre práticas sociais diversificadas, próprias à atual 

sociedade da informação. 

No caso específico da prática educacional discutida neste projeto, 

propomos uma triangulação tendo como base o esquema proposto 

primeiramente por Engestrom, cujos vértices incluem os sujeitos 

(pesquisadores e aluno), o contexto (da ação dos sujeitos na 

prática de desenvolvimento de games) e a aprendizagem - ao 

mesmo tempo “ferramenta-e-resultado”, no sentido atribuído por 

Vygotsky [31] a esta expressão (como indicado em Newman & 

Holzman [32]), que implica a ação dialógica em contextos 

específicos. 

Diante disso, realizou-se um modelo de atividade escolar, com 

intervenções dos pesquisadores do projeto em uma escola, 

baseada no Design Participativo(DP) [33, 34, 35] e na 

Programação pelo Usuário Final (PUF), em caráter de pesquisa, 

com objetivos de compreender o processo de aprendizagem de 

conteúdos curriculares, dentro do contexto de desenvolvimento de 

games educacionais, durante a inserção de usuários finais (alunos 

do Ensino Médio) nas atividades de desenvolvimento dos games. 

Pressupomos que uma atividade organizada pelos parâmetros da 

Teoria da Atividade aproxima-se mais do contexto dos nativos 

digitais, tornando-os sujeitos efetivos de sua aprendizagem.  

Com base em que a consciência se manifesta na atividade e, 

consequentemente, a constituição mental de um indivíduo é 

delineada pelas atividades, nesta pesquisa investigou-se a 

interação no locus social dos indivíduos e, principalmente, suas 

atividades. Para tanto, considerou-se a cognição como situada e 

distribuída entre os participantes das atividades, os artefatos do 

ambiente e o contexto que se organiza e reorganiza a cada nova 

ação no curso dos eventos [36,37].  

Desse modo, as atividades foram organizadas favorecendo a 

interação entre alunos, e destes com pesquisadores, e 

privilegiando o envolvimento da equipe tanto em práticas 

discursivas do contexto de desenvolvedores e designers, quanto 

do contexto educacional das disciplinas curriculares centrais aos 

games desenvolvidos.O programa usado para o desenvolvimento 

dos games foi o StencylWorks, cujas ferramentas simplificadas 

possibilitaram por parte dos alunos: definição de parâmetros; 

adição de funcionalidades a módulos existentes;  criação de novos 

módulos pela modificação de módulos existentes; definição de 

novas funcionalidades a partir do zero. 

As metodologias DP e PUF mostraram-se importantes aliadas na 

organização do ciclo metodológico implementado a partir do 

laboratório de informática da escola. Todo o processo acontece 

como ferramenta-resultado, uma vez que o objeto de estudo (sobre 

o qual se foca em compreender a aprendizagem dele decorrente) 

foi, ele próprio, projetado segundo uma perspectiva teórica que 

defende as práticas de cognição situada como fontes de 

aprendizagem. Assim, como já indicado, os games "educacionais" 

deixam de ser apenas ferramenta de aprendizagem, tornando-se 

ferramenta-resultado de aprendizagem. 

Como se trata de uma pesquisa participativa, as intervenções dos 

pesquisadores foram realizadas no laboratório de informática de 

uma escola pública - logo a escolha da Teoria da Atividade deu-se 

também pelas orientações metodológicas que a mesma permite. 

Assim, todo o processo foi videografado e registrado através de 

imagens estáticas, áudios e documentos do processo, entrevistas, e 

postagens em rede social. 

Através de uma orientação etnográfica, os pesquisadores mantem-

se permanentemente em observações dos contextos da atividade e 

das interações em tais contextos, e em reflexões sobre as práticas 

vivenciadas e as ferramentas organizadoras dos momentos, como 

ferramentas cognitivas, linguísticas, técnicas, tecnológicas e 

operacionais. 

As intervenções dos pesquisadores no contexto escolar seguem a 

seguinte ordem: Fase de seleção e capacitação (Apresentação do 

Projeto; Seleção de Alunos com divisão do grupo em Design e 

Programação, ao que se segue o ciclo do desenvolvimento de 

Design e Programação); Fase de Desenvolvimento (etapas do 

DEMULTS de desenvolvimento de game); Fase de 

Aprimoramento do produto (Uso do game em situações 

específicas.); Fase de formatação do resultados (da ferramenta e 

da pesquisa). 

O processo ao longo do DEMULTSé avaliado tendo por 

orientação uma análise das interações entre a equipe de 

desenvolvedores e as situações de desenvolvimento específicas 

em que se encontram, caracterizando-as segundo suas ações 

situadas no contexto que constroem, e distribuídas no ambiente 

através de todos os objetos que utilizarem para a definição do 

sistema. A análise interacional é favorecida pela consideração 

sobre os campos semióticos. Segundo Goodwin [38], o contexto 

inclui sempre os campos semióticos (fala, gesto, registro e 

artefato), e as configurações contextuais são sempre bastante 

peculiares, ganhando evidência um ou outro campo, no transcorrer 

de determinadas práticas. 

Como estabelecido, além dos encontros presenciais, foram 

realizadas atividades à distância, através de um grupo criado em 

uma rede social. Os pesquisadores atuam como especialistas na 

comunidade de prática, respondendo pela voz dos 

desenvolvedores (design e programadores) e professores (das 

disciplinas em foco).  

Considerar a participação como um conjunto de relações em 

evolução e continuamente renovado, exige que o mundo social 

(sociedade, comunidade, artefatos) esteja no centro das análises. 

O foco, portanto, recai sobre a pessoa-no-mundo e o 

conhecimento é visto como atividade de pessoas específicas em 

circunstâncias específicas, tornando-se completamente coerentes 

com a Teoria da Atividade os métodos de coleta e análise de 

dados do DEMULTS.  

3.1. Sistema de Atividades e Processo de 

Desenvolvimento DEMULTS 
Para um dos sistemas de atividade possíveis do DEMULTS, 

conforme mostra a figura 1, os sujeitos são todas as pessoas que 
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interagem no processo de desenvolvimento, isto é, estudantes, 

pesquisadores e colaboradores do projeto DEMULTS que 

estavam envolvidos no projeto. O objeto compartilhado é o 

desenvolvimento dos jogos no contexto de sua execução prática, 

produzidos por uma um grupo representante de quem os utilizará. 

Espera-se como resultado uma dinâmica dialógica de troca de 

vozes entre enunciados encapsulados na interface, de forma a 

possibilitar que o conhecimento construído durante o processo de 

desenvolvimento seja construído também por quem utiliza os 

jogos depois de prontos. 

 

Figura 1. Sistema de Atividades do DEMULTS 

Os instrumentos utilizados para transformar o objeto em resultado 

no DEMULTS envolvem os enunciados das práticas discursivas, 

isto é, conceitos e aplicações relevantes de computação, design e 

das matérias curriculares Biologia eHistória no primeiro ciclo do 

projeto.No DEMULTS, a divisão do trabalho aconteceu durante 

todo tempo de forma voluntária, de acordo com as tarefas a serem 

feitas. Os alunos escolheram desde qual game desenvolver até o 

que fazer durante a semana. Os pesquisadores e colaboradores 

auxiliavam na divisão, mas não a impunham. A partir disso, 

houve bastante aprendizado de diversas áreas, já que os designers 

e programadores também se viram imersos em situações que 

necessitava de estudos sobre os conteúdos curriculares, a fim de 

que fossem projetados. Também houve mudanças causadas por 

contradições, como o fato de desenvolvedores virarem designers, 

a partir de necessidades que emergiam nos cursos das ações. 

As regras das interações são orientadas por questões típicas de 

contextos escolares, portanto muitas delas vinham da própria 

escola, como horários, calendários letivos, padrões de 

comportamento e outras. Além de outras regras decorrentes das 

organizações internas ao grupo do DEMULTS, o qual estabelecia 

horário semanal previsto para encontro presencial, e requeria 

cumprimento de tarefas como atividades semanais cujos avanços 

eram acompanhados pelos pesquisadores através de um grupo em 

uma rede social na internet (Facebook). 

Contradições surgiram e dispararam mudanças, como por 

exemplo, o abandono do GDD (Game Design Document – ou em 

tradução libre, Documento de Projeto de Jogo) pela equipe de 

História, e a necessidade de pesquisadores intervirem mais na 

produção dos jogos. Com tudo isso, formou-se uma comunidade 

de prática desenvolvedora de jogos educacionais em ambiente 

escolar, algo como uma fábrica de software. 

Após seleção de alunos e reuniões de brainstorming para 

definição do tema, foram feitos workshops de introdução ao 

projeto e conceitos pertinentes ao design e desenvolvimento de 

jogos digitais, tais como jogabilidade e usabilidade. A partir disso 

foram feitos diversos rascunhos pelos alunos, com elementos dos 

jogos, como personagens, enredo, contexto histórico/biológico, 

entre outros. 

Cada time começou a definir seu jogo pelo GDD, onde foram 

definidos todos os aspectos dos seus jogos. GDD e Storyboard 

foram se aproximando. No entanto, como os jogos modificaram-

se bastante para cada equipe ao longo do processo, cada uma 

seguiu um modelo de desenvolvimento; a equipe de História 

preferiu adotar o storyboard como principal documentação de 

comunicação interna e abandonar o GDD, já que havia constante 

mudança no jogo de História, além de comunicação constante 

entre os participantes diariamente, acompanhadas pelo grupo em 

rede social na internet. 

Todo o conteúdo foi projetado e produzido por alunos da rede 

pública de ensino, com orientação dos conteúdos e auxílio técnico 

de pesquisadores e colaboradores. Ambas as equipes fizeram a 

composição dos elementos do design animando-os e 

programando-os através do ambiente de programação pelo usuário 

final, Stencyl Works. 

Durante todo o processo de desenvolvimento, os alunos foram 

fomentados a investigar características da interface que pudessem 

tornar seus jogos mais prazerosos de serem jogados, pensando no 

entretenimento do usuário, sem esquecer o embasamento do 

conteúdo educacional. Questões sobre o motivo dos elementos 

visuais sempre foram perguntadas pelos pesquisadores, a fim de 

que os alunos respondessem cada vez com mais domínio sobre os 

assuntos envolvidos na construção dos seus jogos. 

As reuniões foram videografadas e registradas através de imagens, 

áudios e documentos do proceso, para um acompanhamento 

processual e Análise Interacional [38]. Focalizou-se como unidade 

de análise os enunciados – falados e escritos - cujos acabamentos 

emergiam das práticas discursivas das atividades do DEMULTS. 

Através de uma orientação etnográfica, os pesquisadores 

mantinham-se permanentemente em observações dos contextos da 

atividade e das interações em tais contextos, e reflexões sobre as 

práticas vivenciadas e as mediações organizadoras dos momentos, 

como ferramentas cognitivas, linguísticas, técnicas e operacionais. 

A análise interacional foi favorecida pela consideração sobre os 

campos semióticos. Segundo Goodwin [38], o contexto inclui 

sempre os campos semióticos (fala, gesto, registro e artefato), e as 

configurações contextuais são sempre bastante peculiares, 

ganhando evidência um ou outro campo, no transcorrer de 

determinadas práticas. Como se pode perceber, estas perspectivas 

analíticas são coerentes com os princípios da teoria da Atividade, 

convergindo para um amplo arcabouço metodológico. Na seção 

seguinte, são feitas considerações sobre os resultados das análises. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
À luz da Teoria da Atividade, foi possível observar que as 

mudanças necessárias para conclusão do desenvolvimento dos 

games foram proporcionadas por contradições. São exemplos 

disso as mudanças de papéis de desenvolvedor para sonoplasta, e 

de desenvolvedor para designer, uma vez que a divisão do 

trabalho não tinha força motivadora para gerar a atividade. 

Percebemos que essas alterações nos papéis tiveram impacto 

direto sobre todos os níveis: atividade-ação-operação e, 

consequentemente, sobre a aprendizagem dos sujeitos envolvidos 

nas mudanças. É exemplo também a mudança na equipe de 

História de abandonar o GDD e tratar o storyboard como principal 

documentação – prática que vem ganhando coerência em 

desenvolvimento ágil de software com foco no usuário. 
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Através das análises videográficas, percebemos uma 

aprendizagem significativa dos conteúdos referentes a design e 

programação cruzados com conteúdos de Biologia e História. 

Analisando a atividade constituída durante as intervenções dos 

pesquisadores, verificamos que, atrelando-se à atividade de 

desenvolver um game educacional, estão ações significativas para 

aprendizagem de conceitos nas disciplinas em foco, como 

pesquisas sobre conteúdos escolares e conceitos científicos. As 

operações de abrir um livro ou site para a ação de pesquisar sobre 

um conteúdo específico às disciplinas, ganha um significado pelo 

fato de tal ação atrelar-se a uma necessidade mais ampla e 

motivadora: desenvolver um jogo. A mudança nos motivos 

modifica a própria ação e, consequentemente, a aprendizagem 

passa a ser significativa, que a torna diferente de abrir um livro e 

pesquisar sobre um tema para realizar uma prova, por exemplo. A 

prática educacional, desse modo articulada, propicia a apropriação 

cultural e o desenvolvimento cognitivo interativamente.  

Houve um amplo acesso dos participantes a diferentes partes da 

atividade através de compartilhamentos na rede social, portanto o 

Facebook serviu para a documentação do processo, sendo 

elemento fundamental na continuidade das ações; abundância de 

relações horizontais entre os participantes, mediada por histórias e 

situações problemas e respectivas soluções mediadas pelos 

recursos digitais usados; estruturação das rotinas transparentes e 

disponíveis à inspeção dos sujeitos em um espaço conjunto com 

os pesquisadores, favorecido pela internet. 

A importância das TICs ao longo do processo apenas atesta que 

toda atividade humana é mediada por ferramentas e que a maneira 

como elas são incorporadas às ações dos sujeitos, de modo 

fundamental, as alteram. As ferramentas que permitiram o 

engajamento e a participação dos alunos no processo vão desde a 

própria língua e as linguagens típicas dos contextos de 

desenvolvimento, tendo por exemplos termos como: “GDD”, 

“draft”, “padrão de cores”, “interface”, “usabilidade”, “bugs”, 

“tileset”, “sprites” (típicos de contextos profissionais das áreas de 

design e programação) como também: “infecção viral”, “sistema 

imunológico”, “proteínas ligantes”, “ciclos infecciosos”, 

“mitologia”, “sarcófago”, “geografia egípcia”, “Osíris”, 

específicos dos contextos de discussões sobre conteúdos de 

biologia e história. Os alunos internalizaram enunciados e 

significados dos artefatos culturais devido às contantes interações 

ao longo do processo. O jogo de internalização-externalização 

teve consequências profundas nas práticas de desenvolvimento, 

com impactos do processo de desenvolvimento dos games em 

foco, através das práticas de uso de softwares necessários às 

operações diversas, como o ambiente de desenvolvimento e 

animação StencylWorks, utilizado para tornar concreto os projetos 

propostos na ideação. 

A aprendizagem decorrente do processo implementado por DP e 

PUF envolveu os alunos como pessoas inteiras em suas relações 

no contexto de desenvolvimento de game inserido numa 

comunidades de prática, as quais, a partir de atividades, tarefas, 

funções, noções em inter-relações, permitiu aos sujeitos o 

desempenho e domínio de novas competências, tornando suas 

aprendizagem legitimadas. 

Pela motivação dos sujeitos, pode-se concluir que a busca pela 

concretização do objeto de desenvolvimento (o game) e a inserção 

dos alunos em um contexto de comunidade de prática foi o que 

proporcionou a apropriação dos conceitos acadêmicos de 

Biologia/História e técnicos, bem como o desenvolvimento de 

competências relacionadas a esses conhecimentos, tornando assim 

efetiva a formação de novos conteúdos e ações mentais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho apresentou o projeto DEMULTS, seu processo de 

desenvolvimento e, principalmente, sua base teórica advinda da 

Teoria da Atividade aplicada a IHC. Comprovou-se a viabilidade 

de se utilizar essa teoria, uma vez que diversas possibilidades de 

aplicação são viáveisdentro do projeto e a mesma fornece uma 

perspectiva sócio-histórica que orienta tanto a organização das 

ações com tecnologias da informação e comunicação em contexto 

escolar, quanto uma forma de analisar tais ações e compreender o 

proceso como um todo. As posibilidades abertas a partir da Teoria 

da Atividade fornecem uma coerência interna ao ciclo 

metodológico de pesquisa interdisciplinar, e faz a convergencia 

entre os campos da IHC, da educação e da psicología cognitiva 

que sustentam o projeto aquí apresentado. 

No atual estágio de desenvolvimento do DEMULTS, em seu 

segundo ciclo, o modelo direciona-se à finalização de um game de 

Química, em que os alunos do ensino médio estão desenvolvendo 

e projetando o design, agora com a participação da professora da 

disciplina. Os próximos passos são testes de usabilidade e 

validação com usuários externos ao projeto; e a finalização do 

jogo desse ciclo. 

Um passo a mais nessa pesquisa diz respeito à verificação do uso 

dos games desenvolvidos, de modo que seja possívelapontar as 

contribuições do modeloàs discussões da informática educativa e 

da Interação Humano-Computador (IHC) a respeito de interfaces 

educacionais.Com a verificação do uso, pode-se responder a 

perguntas sobre a aprendizagem dos usuários durante o jogo, e as 

relações dessa aprendizagem com a construção conceitual do 

momento de desenvolvimento. Novos estudos pretendem estender 

as mesmas questões de pesquisa a outras disciplinas escolares, 

buscando compreender as especificidades de cada área do saber e 

os aspectos pedagógicos de seus objetos de conhecimento. 

Verificar-se-á também outras possibilidades da aplicação dos 

conceitos de Teoria da Atividade após a conclusão do 

desenvolvimento dos jogos, junto a professores das disciplinas 

que já tiveram jogos feitos no DEMULTS, propondo uma 

utilização dos jogos desenvolvidos pelos próprios alunos e 

atividades geridas pelo professor, para o trato dos conceitos, para 

avaliar se o jogo se torna uma ferramenta transparente, motivando 

o objetivo de aprender (tanto tangencialmente, através de 

pesquisas incentivadas pelos jogos; quanto diretamente, por 

informações contidas nos jogos). 

É proposto para trabalhos futuros também embasar-se na Teoria 

da Atividade para coletar requisitos de um sistema para troca de 

informações internas, como o que é feito hoje com o Facebook. 

Isto devido às escolas proíbirem o uso de redes sociais de 

propósito geral em laboratorios do ambiente escolar. 
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ABSTRACT 
The study and understanding of affectiveness's influency on the 

development of human cognition has a strong impact on distance 

educational contexts. This article, in particular, presents a research 

that aims to develop a computational model, based on ontologies, 

able to identify the manifestation of contingent interactions 

(interactions with a view to learning) in discussion forums. The 

analysis will be implemented based on the Contingent Interactions 

Analysis System (SAIC, in portuguese), composed by categories 

that assess different aspects of online communication. In this 

article, we describe the first steps for the production of a domain´s 

ontology, taking SAIC as  

a model of categorization. 

We begin this construction by the Affectiveness category for the 

development of a system able to observe whether the messages 

exchanged between students in distance learning programs indeed 

contribute for individual and collective learning. 

 

RESUMO 
O estudo e compreensão de como a afetividade influencia no 

desenvolvimento da cognição humana tem forte impacto em 

contextos educacionais a distância. Este artigo, apresenta uma 

pesquisa que objetiva desenvolver um modelo computacional, 

baseado em ontologias, capaz de identificar a manifestação de 

interações contingentes (interações com vistas ao aprendizado) em 

fóruns de discussão. A análise será realizada com base no Sistema 

de Análise de Interações Contingentes (SAIC), composto por 

categorias que avaliam diferentes facetas da comunicação online. 

No artigo, descrevemos os primeiros passos para a produção de 

uma ontologia de domínio, tomando o SAIC como modelo de 

categorização. Iniciamos esta construção pela categoria 

Afetividade para a criação de um sistema capaz de observar se as 

mensagens trocadas entre os estudantes de cursos a distância 

concorrem de fato para o aprendizado individual e coletivo. 

 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance Learning 

 
Keywords 

Distance Learning, Domain’s Ontology, Affectiveness, Dialog. 
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Educação a Distância, Ontologia de Domínio, Afetividade e 

Diálogo. 

1. INTRODUÇÃO 
O interesse pela temática da afetividade, como fundamento para o 

aprendizado, ganhou a atenção de diversos estudiosos seja do 

campo da Psicologia [27, 32, 33, 34], seja da Educação [13, 14]. 

Ligado ao campo da Educação, Paulo Freire concorda com 

Wallon [34] acerca do papel da afetividade mobilizando os 

interesses iniciais do aprendiz para a elaboração do conhecimento, 

ou seja, que o envolvimento emocional antecede qualquer nova 

construção cognitiva. Por outro lado, o interesse por aprender é 

continuamente motivado por outras experiências afetivas ao longo 

da vida, como defende Piaget [27]. Finalmente, as formulações de 

Paulo Freire acerca do diálogo e do papel das subjetividades no 

processo interacional, transformando e sendo transformadas pela 

cultura, aproxima sua educação progressista da teoria 

sociocultural de Vygotsky [32, 33].  

Partindo-se do pressuposto de que os mesmos princípios que 

regem as boas práticas na Educação também se aplicam à 

Educação a Distância (EaD), a teoria de Paulo Freire foi escolhida 

neste artigo como fundamento para as reflexões acerca do papel 

da afetividade em interações mediadas pela tecnologia. 

Este trabalho é parte de uma pesquisa apoiada financeiramente 

pelo CNPq, cujo objetivo consiste em desenvolver um modelo 

computacional, baseado em ontologias, para implementar o 

Sistema de Análise de Interações Contingentes (SAIC) [7]. Este 

sistema é composto por categorias que podem ser utilizadas para 

observar se as mensagens trocadas entre os estudantes de cursos a 

distância concorrem de fato para o aprendizado individual e 

coletivo. As categorias do SAIC estão fundamentadas em quatro 

áreas de conhecimento, a saber: a Educação a Distância [16], a 

Linguística [21], a Psicologia [24, 33] e a Educação [13].  

Considerando-se que a categoria Diálogo vem sendo refinada ao 

longo dos últimos anos, por meio de estudos empíricos que a 

investigaram em diferentes contextos [8, 9, 11, 15] o grupo de 

pesquisadores decidiu iniciar a construção das ontologias do 

SAIC pelo Diálogo, mais precisamente, pela categoria 

Afetividade.  
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Inicialmente, discutem-se formas de manifestação da afetividade 

freireana em fóruns virtuais. Em seguida, realiza-se um breve 

levantamento acerca de estudos empíricos que têm se ocupado em 

investigar a afetividade em cursos online. Na sequência, a opção 

pelo uso de ontologias como técnica computacional para uma 

análise automatizada da afetividade em fóruns virtuais é 

apresentada. Por último, os resultados parciais da pesquisa são 

apontados, seguidos das conclusões do trabalho. 

2. A AFETIVIDADE FREIREANA NA EAD 
A Educação Dialógica proposta por Paulo Freire tem se revelado 

bastante condizente com as práticas interativas amplamente 

discutidas na atualidade pelos teóricos da EaD. Segundo [15], o 

diálogo possui cinco pressupostos que norteiam a comunicação: o 

amor, a humildade, a fé nos homens, a esperança e um pensar 

crítico. Esses elementos estão na base de uma educação 

progressista e problematizadora e iluminam a reflexão sobre 

processos de interação na EaD e as relações humanas.  

Sem excluir a cognoscibilidade, a necessidade de formação 

científica e o domínio técnico do educador, o autor [13] 

compreende o querer bem aos educandos como algo que dá 

sentido à prática educativa. É o que faz do educador um formador, 

mais do que um treinador ou transferidor de saberes. Para Paulo 

Freire, o amor traduz um ato de liberdade, de generosidade, de 

oportunidade aos excluídos. Liberdade para agir, para ser, amor à 

vida. Amor é diálogo, compromisso com a causa da libertação. 

Entre os fatores que corroboram com a prática da afetividade em 

cursos a distância, segundo [4], estão: a habilidade de expressar 

sentimentos de forma escrita, com cordialidade e afeição; buscar 

conhecer sobre o pensamento do outro e respeitar suas 

concepções; e, criar uma sensação de presença online por meio de 

um acompanhamento constante nos espaços de discussão. 

A afetividade na EaD se manifesta, então, na proximidade entre as 

pessoas por meio de um discurso que é de natureza híbrida, isto é, 

se manifesta de forma escrita, mas possui fortes traços de 

oralidade como uma espécie de reprodução da linguagem 

praticada no cotidiano das pessoas [10, 17]. 

A expressão de afetividade na EaD também se observa na 

primazia pela liberdade de expressão no processo dialógico, 

fundamentada na ética e no respeito mútuo [4]. Ao se discutir este 

tema na literatura da EaD, o professor pode favorecer a 

construção de um ambiente dialógico, afetivo e de respeito mútuo 

[13].  

Na EaD, esta prática se manifesta por meio da livre expressão em 

debates, por exemplo, em possíveis discordâncias de pensamento, 

sem, contudo, temer atitudes de censura ou de crítica por parte do 

professor. Além disso, as atividades são propostas para 

contemplar os interesses e potencialidades dos estudantes.  

Finalmente, [4] defende como marca da afetividade em fóruns 

virtuais a importância de se criar uma sensação de presença online 

por meio da personalização do que é comunicado. Isto se torna 

possível mediante o estabelecimento de um canal aberto de 

comunicação e de um diálogo mais próximo entre os estudantes, 

reportando-se diretamente a eles na troca de mensagens, citando 

seus nomes, e concedendo-lhes liberdade de expressão. 

Partindo-se das reflexões realizadas nas duas primeiras seções 

deste artigo, compreende-se o valor da afetividade para a EaD, na 

capacidade da expressão de emoções de forma escrita, no respeito 

pelas ideias e concepções do outro e no senso de pertencimento 

dos estudantes, fortemente ligado à presença online do professor-

tutor responsável por formar a base deste contexto, mais afetivo e 

humanizado. Nesta perspectiva, um modelo computacional, com 

base em ontologias, para a avaliação da afetividade em fóruns 

virtuais será desenvolvido nesta pesquisa. 

3. PESQUISAS SOBRE AFETIVIDADE EM 
FÓRUNS VIRTUAIS 

De acordo com [28, 30], a ferramenta mais comumente utilizada 

em cursos online é o fórum de discussão, uma ferramenta 

assíncrona que permite que os participantes façam reflexões, 

organizem ideias e expressem pontos de vista. Os estudantes são 

motivados a participar de maneira contínua de forma a contribuir 

com a elaboração coletiva de conhecimentos. Sendo assim, o 

fórum apresenta pistas textuais, revelando-se um espaço rico para 

se compreender e investigar como os sujeitos estão se 

relacionando e manifestando sua afetividade em espaços de 

aprendizagem a distância.  

Estudos investigam como os sentimentos afetivos e as emoções 

são importantes para o entendimento sobre o processo de 

aprendizagem em cursos online [3, 23, 29]. Em busca de se fazer 

uma avaliação qualitativa em fóruns de discussão, pesquisadores 

apontam como é possível identificar e desenvolver ferramentas 

que auxiliem professores e estudantes a entenderem como a 

construção de um cenário afetivo contribui positivamente para as 

interações entre eles [3, 12, 22, 26]. Atualmente, as pesquisas que 

analisam a afetividade em fóruns virtuais se dividem em análises 

humanas interpretativas do discurso elaborado nesses espaços e 

em análises mediadas pelo suporte de ferramentas 

computacionais.  

O estudo [2] investiga a importância do sentimento de 

pertencimento dos alunos e a prática da afetividade em fóruns de 

um curso a distância. O contexto da pesquisa é o Curso de 

Especialização em Informática Instrumental para Professores da 

Educação Básica, ofertado na plataforma Moodle. Foram 

analisados, manualmente, cinco fóruns de discussão deste curso. 

O fórum foi escolhido por se apresentar como uma ferramenta que 

permite trabalhar de forma colaborativa, e pela possibilidade de 

compartilhar informações, opiniões e sentimentos.  Para fins de 

análise, foram utilizados como indicadores de presença social e 

afetividade: o uso de interjeições e expressões interjetivas, 

emoticons, imagens, gifs, pontuação e letras repetidas, realce (cor, 

tamanho da fonte, letras maiúsculas, negrito, itálico e aspas), 

expressões de humor, menção a fatos e/ou pessoas de sua vida 

fora do curso e presença de vulnerabilidade. Esta última indica 

expressões de preocupação, dificuldades e dúvidas relacionadas 

ao curso. 

Os resultados obtidos no mapeamento apontaram maior 

predominância de indicadores de letras repetidas e realces no 

texto, como também de vulnerabilidade. Para os autores, o fato de 

os alunos expressaram suas dificuldades e preocupações, atesta 

seu nível de conforto em comentar sobre as tarefas ou sobre o 

manuseio das ferramentas no ambiente, sendo assim, indicadores 

de pertencimento e de afetividade.  

Por sua vez, o estudo apresentado em [29] discute a necessidade 

de se desenvolver e expandir ferramentas de análise de textos e 

interações geradas pelos alunos em AVA. A pesquisa utilizou a 

Semântica Lexical Computacional e recursos de Processamento de 

Linguagem Natural para construir uma base de dados lexicais 
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contendo informações sintático-semânticas de itens lexicais, 

indicadores de sentimentos e opiniões a partir da consulta a dados 

reais gerados por alunos de cursos na modalidade de EaD. Para a 

análise dos textos, os autores fizeram um recorte de textos 

postados por alunos, o pré-processamento dos textos, envolvendo 

a conversão para uma linguagem computacional, a extração de 

substantivos, adjetivos e verbos a partir do parser PALAVRAS 

[29] e o uso de uma base de léxico de sentimentos para o 

português, o Sentilex-PT3. Esta metodologia visa a descrição das 

unidades lexicais que comporão a base de dados sobre o léxico da 

emoção. O Sentilex PT3 consiste em uma base de léxico de 

sentimentos para o português, composto por 6.321 lemas 

adjetivais e 25.406 formas flexionadas, enquanto o parser 

PALAVRAS possibilita a obtenção de palavras ou expressões 

com as informações sintáticas dos textos analisados. Nesta 

análise, outros itens lexicais foram encontrados a partir de 

informações de interferência automática por meio de uma 

interface específica, oferecendo ao professor a possibilidade de 

acessar o léxico da emoção de sua turma. Os resultados mostram 

que a análise por regras é mais efetiva e confiável do que a pura 

análise dos adjetivos, contida em outras ferramentas.  

Embora esses estudos apresentarem classificações importantes 

para a identificação da afetividade [2] e uma ferramenta para 

apoiar o professor na compreensão do estado afetivo e de emoção 

de alunos de cursos a distância [29], falta-lhes compreender e 

discutir a afetividade a partir de uma teoria educacional que 

trabalhe esta questão na relação professor-aluno. 

Na tentativa de contemplar esta lacuna, este trabalho apoiar-se-á 

na teoria de Paulo Freire [13] para descrever a importância da 

interação dialógica na elaboração de significados e no 

desenvolvimento de relações socioafetivas entre os participantes 

de um curso a distância.  

4. ONTOLOGIAS 
A necessidade de classificar e categorizar as coisas ao seu redor é 

característica histórica da humanidade. Ao longo do tempo, 

técnicas para a organização da informação foram desenvolvidas 

para atender a estes anseios. De acordo com [1], há diferentes 

tipos de estruturas utilizadas na organização da informação: 

estruturas que se organizam a partir da utilização de termos 

(glossários e dicionários); estruturas que se organizam com a 

classificação e a criação de categorias (cabeçalhos de assunto e 

taxonomias); e, estruturas que se organizam a partir de conceitos e 

seus relacionamentos (ontologias, tesaurus e redes semânticas). 

A técnica das ontologias vem recebendo especial atenção nos 

últimos anos por sua abrangência e possibilidade de 

compartilhamento e reutilização de informações [25]. Uma das 

definições mais conhecidas de ontologia é a de que ontologia é 

uma especificação de uma conceituação [18]. Posteriormente, o 

próprio autor atualizou essa definição, definindo-a como um 

conjunto de primitivas de representação com o qual se modela um 

domínio de conhecimento ou discurso [19]. 

Ontologias são criadas por especialistas, os quais definem as 

regras que regulam a combinação entre termos e relações em um 

domínio de conhecimento. O estudo de [6] aponta dois tipos de 

ontologias: ontologia de domínio (ou vertical) e ontologia de 

nível superior, independente de domínio (ou ontologia 

horizontal). Ontologias de domínio definem conceitos para um 

domínio específico, por exemplo, matemática, educação, 

geoprocessamento, agropecuária, patologias, dentre outros. 

Ontologias de nível superior são aquelas em que os conceitos 

independem de domínio, de forma que podem ser utilizadas em 

diversos domínios. Neste trabalho, a ontologia desenvolvida pode 

ser classificada como ontologia de domínio, pois objetiva 

descrever o domínio específico da afetividade em contextos 

dialógicos. 

A seguir, serão descritas as principais metodologias de 

desenvolvimento de ontologias. 

4.1. Metodologias para a construção de 
ontologias 

A construção de uma ontologia, isto é, a identificação de 

primitivas de representação e das relações entre estas primitivas é 

uma tarefa, via de regra, complexa. Com o intuito de sistematizar 

e guiar os engenheiros na construção de ontologias, diversas 

metodologias foram criadas [5]. 

A metodologia [31], por exemplo, preconiza quatro fases para a 

construção de uma ontologia, a saber: (i) delimitação de escopo 

(scoping), onde, através de técnicas como o brainstorming, são 

estabelecidos os termos e frases relevantes da ontologia a ser 

construída; (ii) produção de definições, onde os termos e frases 

identificados na etapa anterior são completados e precisamente 

definidos; (iii) revisão, onde os termos já definidos são revistos e, 

eventualmente, modificados, quando inconsistências são 

identificadas; e (iv) desenvolvimento de uma meta-ontologia, 

onde, utilizando linguagem natural, descreve-se uma meta-

ontologia que será a base para a implementação. 

Já a metodologia [6] é formada por um ciclo de vida composto de 

cinco fases distintas: especificação, conceitualização, 

formalização, implementação e manutenção. A metodologia 

descreve também as técnicas utilizadas em cada uma das fases, 

seus produtos (resultados) e como tais produtos devem ser 

avaliados. Outra característica desta metodologia é a possibilidade 

de reutilizar ontologias previamente existentes. Além disso, trata-

se de uma metodologia para a qual foi implementada uma 

ferramenta de apoio, o WebODE [6]1. 

Em [20], os autores propuseram uma metodologia de criação de 

ontologias composta pelos seguintes passos: (i) criação de 

cenários de motivação, isto é, descrições informais dos problemas 

ou situações que não são tratadas por ontologias já existentes; (ii) 

formulação informal das questões de competência, ou seja, 

requisitos escritos na forma de perguntas cujas respostas devem 

ser dadas pela ontologia; (iii) especificação da ontologia em uma 

linguagem formal (extração da terminologia informal e formal); 

(iv) formulação das questões formais de competência, usando a 

terminologia da ontologia; (v) especificação de axiomas e 

definições para termos usando a terminologia da ontologia; e (vi) 

estabelecimento de condições para caracterizar a completude da 

ontologia. Uma característica importante desta metodologia é o 

uso da lógica de primeira ordem como o formalismo de 

representação tanto das questões de competência quanto da 

própria ontologia. Isto faz com que a ontologia seja uma 

representação ou modelo do domínio computável. Outra 

característica relevante é que esta metodologia é a utilizada pela 

ferramenta de apoio à criação de ontologias Protegé
2. 

                                                                 
1 A ferramenta atualmente está descontinuada. 

2 http://protege.stanford.edu/ 
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Neste estudo, a metodologia [20] foi a escolhida para a construção 

da ontologia da afetividade, em primeiro lugar, por ser 

considerada bem estabelecida na literatura. Além disso, associada 

a esta metodologia, existe uma ferramenta de apoio, o que facilita 

sobremaneira o trabalho de criação e validação da ontologia. 

5. O ESTUDO 
Este estudo tem como objetivo desenvolver um processo 

automatizado para a avaliação formativa de estudantes de EaD, 

por meio da análise de mensagens trocadas entre eles na 

ferramenta Fórum da Plataforma SOLAR. O SOLAR foi 

escolhido como ferramenta de pesquisa neste estudo por seu 

alcance e abrangência em nossa instituição (UFC), dando suporte 

atualmente a diferentes cursos em nível de extensão, graduação e 

pós-graduação. 

5.1. Desenvolvimento de uma ontologia para o 
domínio da Afetividade 

Este artigo contempla o desenvolvimento das duas primeiras 

etapas de construção de uma ontologia de Afetividade com base 

na metodologia [20], isto é: (i) criação de cenários de motivação 

mediante a descrição informal do cenário da afetividade em fóruns 

virtuais, inspirado no referencial teórico de Paulo Freire, o qual 

não é contemplado por ontologias já existentes; (ii) formulação 

informal das questões de competência, ou seja, requisitos para a 

expressão da afetividade, de forma escrita, em fóruns virtuais de 

cursos a distância, escritos na forma de perguntas cujas respostas 

devem ser dadas pela ontologia.  

O universo da pesquisa foi o fórum mais concorrido de uma das 

turmas do Curso de Formação Inicial de Tutores, ofertado em 

2010 pelo Instituto UFC Virtual, da Universidade Federal do 

Ceará. O curso tem como objetivo capacitar professores-tutores 

para atuarem no Programa Universidade Aberta do Brasil 

(UAB/UFC). Possui uma carga-horária de 90 horas-aula. O fórum 

selecionado contou com a participação dos 26 estudantes 

matriculados no curso e o tutor-formador, totalizando 295 

postagens. 

5.2.1. Etapa 1 - Cenário de Motivação 
Na primeira etapa do trabalho, segundo a metodologia escolhida, 

estabeleceu-se um cenário de motivação, a partir do qual a 

ontologia será criada. O cenário estabelecido foi o seguinte: 

Considere um curso à distância que faz uso intenso do fórum de 

discussão. Considere, ainda, que o fórum deste curso transcorre 

em aparente normalidade, ou seja, o professor-tutor comenta e 

responde às mensagens e questionamentos dos alunos.  

Seria possível utilizar o computador como ferramenta de auxílio 

para o professor, fazendo com que eventuais falhas na 

comunicação escrita entre os participantes fossem apontadas 

(mensagens isoladas no contexto de discussão, isto é, sem 

comentários associados; presença de algum indicativo de quebra 

ética e respeito etc.)? Seria possível o computador indicar como a 

comunicação entre os participantes poderia ser melhorada? 

5.2.2. Etapa 2 - Questões de competência 
Na segunda etapa da metodologia, em complemento ao cenário de 

motivação, listou-se um conjunto de perguntas que deverão ser 

respondidas pela ontologia. Tais perguntas estão listadas a seguir: 

1. Considerando as mensagens do fórum X, pode-se dizer 

que existe presença de afetividade? 

2. Há algum teor de censura ou crítica nas mensagens que 

possa impedir sua efetiva comunicação? 

3. É feito um acompanhamento constante das questões 

suscitadas no fórum? Este acompanhamento é eficaz? 

4. Que elementos linguísticos e/ou paralinguísticos 

revelam proximidade entre os interlocutores?  

5. Que palavras ou expressões revelam ética entre os 

participantes de um diálogo?  

6. Que palavras ou expressões revelam respeito mútuo? 

Como um primeiro passo na busca por responder a estas questões 

(especificação da ontologia), procedeu-se a identificação dos 

termos do domínio ligados à afetividade, na análise das 295 

mensagens do fórum. O resultado inicial obtido foi o mapa 

conceitual ilustrado na Figura 1. 

Não foi possível ainda realizar a especificação formal da 

ontologia, descrita no item (iii) [20]. O mapa conceitual, 

entretanto, servirá como base para tal construção. Nele, foram 

identificados os termos do domínio, a saber: termos pertencentes 

às categorias “saudação inicial”, “indicação do destinatário da 

mensagem”, “despedida”, “elogio”, “gratidão”, “concordância” e 

“concessão”. Os termos e as categorias identificados a partir da 

análise e classificação das mensagens previamente identificadas 

no artigo e de uma revisão da literatura, utilizando-se o suporte da 

linguística textual e análise da conversação para a identificação de 

expressões que identifiquem a presença de afetividade no fórum. 

Ainda é preciso investigar outros contextos e fóruns de discussão 

educacionais para que se possa exemplificar mais amplamente 

cada categoria do termo de domínio. Na próxima sessão, 

apresentaremos o andamento da pesquisa e as considerações finais 

para este estudo. 

6. CONCLUSÕES 
Em cursos na modalidade presencial ou a distância, as interações 

estabelecidas entre professores e alunos são fatores essenciais para 

compreender e orientar aspectos relacionados ao processo 

educacional. Essas interações fazem parte do aprendizado e se 

constroem por meio de laços afetivos responsáveis pelo 

desenvolvimento sociocognitivo do ser humano. Para os autores 

[27, 33, 34], as relações afetivas são responsáveis pela motivação 

a aprender e possuem influência na percepção, na memória, no 

pensamento, na vontade de realizar algo e na ação do sujeito.  

Os trabalhos apresentados neste artigo mostram que as relações de 

diálogo e afetividade entre os participantes de um curso a 

distância é um fator importante para que aconteça a interação e 

construção coletiva do conhecimento [8, 9, 10, 11]. 

No entanto, essas relações precisam ser mais evidentes em 

ambientes de aprendizagem a distância de modo que os 

professores-tutores reconheçam a presença ou não de traços do 

diálogo, a exemplo deste artigo, a afetividade. A proposta de 

construção de uma ontologia permitirá que os participantes de 

cursos a distância possam reconhecer como estimular o diálogo e 

a expressão da afetividade em fóruns de discussão.  
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Ao final do trabalho, a construção dos elementos do diálogo 

freireano permitirá que os participantes, principalmente 

professores-tutores, reconheçam expressões que traduzem 

elementos linguísticos e/ou paralinguísticos que revelam 

proximidade entre os interlocutores, como também, palavras ou 

expressões que revelem ética e respeito mútuo entre os 

interlocutores. Para trabalho futuros, ainda é preciso validar os 

quatro últimos passos da metodologia de [20], especificando os 

axiomas e definições para os termos, usando a terminologia da 

ontologia, além de estabelecer condições para caracterizar a sua 

completude. Ao final deste trabalho e validação desta ontologia de 

domínio, os autores investirão esta aplicação nos outros pilares do 

diálogo de acordo com a teoria de [13].  

 

 

Afetividade

Termos do domínio

Diálogo

Saudação inicial

Olá a todos

Bom dia!

Muito bem

...

Destinatário da mensagem

Nomes próprios

Professor

Companheiros de curso

...

Despedida

Tudo de bom

Até mais

Abraços

...

Elogio

Adorei

muito importante

parabéns

... Concordância

Concordo com você

Realmente

Muito bem

...

Concessão

Permita- me

Permitam- me

Perdão

...

Gratidão

Agradeço

Obrigado

Obrigada

...

Participantes

Marcas de afetividade

Ausência

Presença parcial

Presença total

é uma característ ica do 

expressam

é indicada pelos seguintes

possui as seguintes

 

Figura 1. Mapa Conceitual que Especifica a Ontologia Afetividade
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ABSTRACT 

This work presents the results of a study about the usage of a 

knowledge based social network as teaching support tool in 

different universities in Brazil. The professors of some courses 

were asked to respond an interview about their experience of use 

regarding the benefits and problems of the tool usage. The results 

were used to create a set of lessons learned and good practices to 

guide other professors to use social networks as teaching support 

tool.  

 

RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados de uma avaliação do uso de 

uma rede social baseada na gestão do conhecimento como 

ferramenta de apoio ao ensino em diferentes universidades 

brasileiras. Os professores de algumas das disciplinas que usaram 

a rede social foram convidados a participar de uma entrevista para 

identificar os pontos positivos e negativos da experiência. Uma 

análise quantitativa também foi realizada com o objetivo de 

identificar os principais conteúdos usados e a participação dos 

alunos nas disciplinas. Os resultados encontrados forma usados 

para criar um conjunto de boas práticas e lições aprendidas que 

podem ser usadas por outros professores que desejarem usar a 

rede social como ferramenta de apoio ao ensino.  

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Collaborative learning 

General Terms 

Documentation, Experimentation. 

Keywords 

Redes Sociais, Sistemas Colaborativos, Lições Aprendidas, 

Gestão do Conhecimento. 

1. INTRODUÇÃO 
As redes sociais são ferramentas que permitem a colaboração, 

interação e compartilhamento. Como o conhecimento é um 

recurso criado, refinado e compartilhado através da interação das 

pessoas, é natural usar pensar nas redes sociais como ferramentas 

de gestão do conhecimento. Nesse contexto a plataforma de redes 

sociais a.m.i.g.o.s foi criada em 2006 [2]. O processo de 

ensino/aprendizagem é um processo intensivo em conhecimento 

que pode se beneficiar do uso da rede social. Oro-aro é uma 

instância da rede social a.m.i.g.o.s disponibilizada gratuitamente e 

usada principalmente por professores de diferentes universidades 

brasileiras no apoio às suas disciplinas. 

Este trabalho coletou dados referentes ao uso da rede social feito 

por esses professores para analisar como a rede social pode ser 

usada como ferramenta de apoio ao ensino e realizou entrevistas 

com os professores para gerar um conjunto de lições aprendidas e 

boas práticas para servir como guia para futuros professores e 

alunos que desejem usar a rede social no apoio das suas atividades 

letivas. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
O uso de redes sociais como ferramenta de suporte à educação 

não é novo. Alguns trabalhos tentaram entender por que, como, 

quando e com que frequência as pessoas interagem durante o 

aprendizado e o que elas compartilham nesse processo. 

Entretanto, esse trabalho tem um objetivo mais específico: 

analisar uma experiência que aconteceu (e ainda continua 

acontecendo) no Brasil usando uma rede social no apoio às suas 

disciplinas para coletar lições aprendidas e sugestões de uso para 

professores que desejem utilizar esse tipo de ferramenta.  

O uso da rede social não acontece durante a sala de aula. A rede 

social é usada fora da sala de aula para habilitar a comunicação e 

a interação entre professores e alunos como forma de ampliar o 

espaço de ensino. Nesse contexto, esse trabalho está relacionado 

aos estudos feitos no twitter [4] e à iniciativa da universidade do 

Arizona [3]. 

3. EXPERIMENTO E METODOLOGIA 
A rede social oro-aroi vem sendo utilizada desde novembro de 

2006 como ferramenta de suporte ao ensino por alguns 

professores de várias universidades no país. Cada disciplina é 

representada por uma comunidade. Os membros dessas 

comunidades são os professores e alunos dessas disciplinas. Eles 

compartilham arquivos, relatos, notícias, links, comentários, criam 

eventos e atividades e validam a relevância dos conteúdos 

postados por outros membros da comunidade. 

Desde 2006, existem cerca de 150 comunidades de disciplinas na 

rede social. Existem outras comunidades, mas como eles não tem 

o propósito de apoiar disciplinas nas universidades, elas foram 

excluídas desse estudo. As comunidades foram criadas 

espontaneamente pelos professores para apoiar suas disciplinas. A 

análise realizada por esse trabalho foi feita após a conclusão das 

disciplinas. Assim, os professores não sofreram influência durante 

suas disciplinas. Os professores e alunos também não foram 

treinados ou incentivados a usar a rede social. A experiência trata 
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então de uma avaliação sobre uma escolha espontânea de uso 

pelos professores. 

Para realizar a análise do uso da rede social foram realizadas duas 

avaliações. A primeira parte era uma entrevista com os 

professores com o objetivo avaliar qualitativamente o uso da rede 

social no apoio às suas disciplinas. A segunda parte da avaliação 

pretendeu verificar o uso da comunidade em relação à quantidade, 

frequência e tipos de conteúdos mais comumente postados. Os 

resultados encontrados nas duas avaliações são apresentados a 

seguir. 

4. AVALIAÇÃO QUALITATIVA – 
ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 
A entrevista com os professores foi realizada de forma eletrônica 

através de contato por e-mail. A instância do a.m.i.g.o.s [2] 

disponível no endereço www.oro-aro.com foi usada como base 

para a seleção dos possíveis entrevistados. Uma lista de 

disciplinas que usavam a rede social como ferramenta de apoio foi 

criada. Nessa lista estão contidas disciplinas que aconteceram 

desde 2008 e que tinham suas informações divulgadas 

publicamente com acesso visível a todos os usuários da rede 

social. Foram convidados a responder ao questionário os 

responsáveis pelas comunidades ou projetos do a.m.i.g.o.s que 

continham os conteúdos dessas disciplinas. Assim, vinte e sete 

pessoas (27) foram convidadas a responder ao questionário 

através de formulário enviado por email para o endereço de 

contato fornecido na rede social (não foi possível obter o 

endereço de email de alguns professores). A participação na 

pesquisa foi anônima para permitir que os entrevistados pudessem 

expressar livremente sua opinião sobre o uso da rede social. O 

questionário ficou disponível para o recebimento de respostas 

durante um mês. 

4.1 Questionário 
Essa sessão apresenta o questionário submetido aos professores 

responsáveis pelo uso da rede social como ferramenta de apoio às 

disciplinas. 

O questionário começa com uma breve explicação sobre a 

pesquisa a ser realizada, o responsável pela execução da pesquisa, 

o tema e os objetivos da entrevista a ser realizada. Essa introdução 

inclui também a identificação do público-alvo da pesquisa, a 

informação sobre o anonimato das respostas, um contato para 

retirada de dúvidas e o link para a versão web do formulário.  

Depois disso o questionário foi dividido em quatro (4) partes. Nas 

três (3) primeiras partes, o usuário vai responder às perguntas 

usando uma escala Likert de cinco (5) níveis sendo eles: 

Concordo Totalmente (CT), Concordo Parcialmente (CP), Nem 

concordo, nem discordo (N), Discordo Parcialmente (DP), 

Discordo Totalmente (DT). 

A primeira contém perguntas sobre a rede social e seu uso. Essa 

primeira parte pretende avaliar a aceitação e o uso da rede social, 

independente da sua aplicação na disciplina.  

A segunda parte do questionário pretendia avaliar o uso da rede 

social na disciplina. Seu objetivo era avaliar a aceitação e o uso de 

rede social como ferramenta de apoio a uma disciplina.  

A terceira parte do questionário pretendia avaliar o entendimento 

dos professores sobre a associação das funcionalidades da rede 

social baseada em gestão do conhecimento quando associada aos 

processos de ensino. Essa avaliação é importante, pois os 

professores nesse cenário não foram treinados sobre como a rede 

social pode ajudá-los no processo de aprendizagem em suas 

disciplinas. O objetivo dessa fase é avaliar se a ausência dessa 

associação clara afeta o uso da rede social por parte dos 

professores.  

A última parte do questionário era composta de perguntas abertas 

onde os entrevistados podiam escrever livremente sobre sua 

experiência de uso da rede social como ferramenta de apoio ao 

ensino, apontando pontos positivos e negativos tanto em relação 

às funcionalidades da rede social quanto ao uso da rede social na 

disciplina, além de descrever como ele acredita que o processo 

educacional foi apoiado pela ferramenta. 

4.2 Resultado da Pesquisa 
Apenas sete (7) pessoas atenderam ao chamado e responderam o 

questionário, todas na versão web. O número baixo pode ser 

decorrência de 2 fatores: a época da realização da pesquisa 

(janeiro é um mês que muitas pessoas estão de férias), possível 

mudança de contato de alguns dos convidados (pessoas que 

usaram a rede social há muito tempo e que já não mais acessam o 

endereço de email fornecido na rede social).  

Mesmo assim, as pessoas que responderam ao questionário eram 

responsáveis por mais de uma disciplina no a.m.i.g.o.s, o que 

permitiu a coleta de dados relevantes para a avaliação do uso de 

redes sociais como ferramenta de apoio aos processos de 

aprendizagem. 

As disciplinas ministradas pelos entrevistados foram lecionadas 

em sete instituições de ensino diferentes, tendo um mesmo 

entrevistado ministrado disciplinas de mais de uma instituição. 

São elas: Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), CESAR.edu, Faculdade 

Boa Viagem (FBV), Universidade de Pernambuco (UPE), 

Faculdade Marista e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Caruaru (FAFICA). 

A primeira parte da entrevista avaliou a opinião dos professores 

sobre o uso da rede social, suas funcionalidades, usabilidade e 

facilidade de uso. Alguns professores (~43%) concordaram com a 

afirmação “tive dificuldade em começar a usar a rede social.”. 

Essa barreira inicial pode ter relação com muitos fatores: o uso de 

uma ferramenta nova, a grande quantidade de funcionalidades 

disponíveis na rede social e alguns dos pontos negativos 

relacionados ao uso da rede social que foram relatados na parte 4 

do questionário. Através da avaliação quantitativa foi possível 

perceber que os professores usam apenas parte das 

funcionalidades disponíveis na ferramenta. Esse dado foi 

confirmado por eles na entrevista quando apenas 57% dos 

professores afirmaram conhecer o propósito de todas as 

funcionalidades da ferramenta. 

Mesmo com a dificuldade inicial de uso, 86% dos entrevistados 

acharam a interface amigável e fácil de usar. O resultado geral da 
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primeira parte da entrevista foi uma aceitação de 71,43% da rede 

social por parte dos entrevistados.  

A segunda parte do questionário pretendia avaliar a opinião dos 

professores sobre o uso da rede social como ferramenta de apoio 

ao aprendizado. Todos os professores avaliados (7/7) afirmaram 

(totalmente ou parcialmente) que o uso da rede social trouxe 

benefício para sua disciplina e que consideram a rede social uma 

ótima ferramenta para apoio a disciplina. Entretanto, todos 

também afirmaram usar apenas as funcionalidades da rede social 

que eram necessárias para a disciplina. 

Tabela 1. Aspectos positivos e negativos da rede social 

Positivos Negativos 

Muitas funcionalidades com 

destaque para discussões e 

atividades 

Instabilidade (sair do ar) 

Apoio à gestão do 

conhecimento com destaque 

para as fases de 

armazenamento e 

disseminação 

Conceitos se confundem (relato, 

discussão, restrito, privado...) 

Interface amigável Usabilidade 

Facilidade de uso Tempo de resposta alto (telas 

pesadas) 

Adequação à disciplina Não roda em todos os browsers 

Interação Falha no upload de arquivos 

grandes (configurável) 

Diferentes níveis de controle 

de acesso aos conteúdos 

(público/ privado) 

Dificuldade para encontrar 

arquivos usando tags 

 

Apesar de todos concordarem que a rede social é uma ótima 

ferramenta de apoio à disciplina, a opinião fica mais distribuída 

quanto à afirmação é sobre se existem opções melhores que a rede 

social para o apoio à disciplina (3 professores discordaram, 3 

professores concordaram e 1 nem concordou, nem discordou) 

tornando a resposta inconclusiva. 

O mesmo padrão inconclusivo foi encontrado quando a afirmação 

era sobre se o uso da rede social na disciplina era dispensável. 

Entretanto esse é um resultado esperado, uma vez que as 

disciplinas têm características e necessidades distintas que podem 

ou não ser adequadas ao uso das redes sociais. 

Entretanto, todos os professores discordaram da afirmação de que 

o uso de qualquer ferramenta de apoio à disciplina é dispensável. 

86% dos professores também discordaram da afirmação de que a 

disponibilização apenas de um site para download de conteúdos é 

suficiente para o apoio à disciplina. Com essa resposta, os 

professores mostraram-se abertos a usar ferramentas de 

comunicação e colaboração entre professores e alunos.  

Todos os professores concordaram com a afirmação de que era 

possível encontrar conteúdos relevantes para a disciplina na rede 

social, postados por outros professores ou alunos. Outro efeito 

colateral benéfico no uso de redes sociais como apoio à disciplina 

é a possibilidade de manter contatos com outros professores, 

ampliando o alcance das redes pessoais dos professores e 

permitindo a troca de conhecimento entre eles. 

Todos os professores também concordaram com a afirmação de 

que o uso da rede social é benéfico tanto para disciplinas teóricas 

quanto para disciplinas práticas. Todos os professores também 

afirmaram ter intenção de usar a rede social novamente em suas 

disciplinas. 

A terceira parte do questionário pretende avaliar os benefícios do 

uso da rede social associada aos processos de ensino. 71,43% 

(5/7) dos entrevistados concordaram com a afirmação de que é 

possível associar as funcionalidades da rede social às atividades 

do processo de execução de disciplina de uma disciplina. 

Ainda sobre o processo de ensino, todos os professores 

discordaram da afirmação que dizia que é responsabilidade 

exclusiva do professor adicionar material na rede social e todos 

eles concordaram que a participação dos alunos é importante para 

a disciplina. Novamente fica clara a visão desses professores de 

que o ensino é um trabalho colaborativo onde professores e 

alunos são coparticipantes e corresponsáveis pelo aprendizado. 

A quarta e última parte do questionário era composta de perguntas 

abertas sobre os temas já respondidos anteriormente. A intenção 

foi permitir aos entrevistados um local para apontar livremente 

problemas, sugestões e pontos positivos sobre o uso da rede social 

nas suas disciplinas. Os resultados foram sumarizados nas Tabelas 

1 e 2. 

Os professores foram solicitados para apontar aspectos negativos 

e positivos em relação à rede social (independentemente de seu 

uso no apoio às disciplinas). As respostas estão listadas por ordem 

de citação da maior para a menor na Tabela 2. 

Tabela 2. Aspectos positivos e negativos do uso da rede social 
no apoio às disciplinas 

Positivos Negativos 

Processo de 

aprendizagem continua 

mesmo fora da sala de 

aula 

Instabilidade atrasou recebimento 

de exercícios ou atrapalhou o 

acesso a conteúdos em épocas 

críticas (semana de provas) 

Estimula a participação 

dos alunos 

Não consegue fazer os alunos mais 

tímidos participarem 

Facilita o esclarecimento 

de dúvidas (24h) 

Falta de uma funcionalidade para 

criar uma disciplina a partir de 

outra e aproveitar conteúdos já 

publicados anteriormente 

Possibilita a criação do 

repositório de conteúdos 

da disciplina 

Falta de respeito à opinião 

externada por membros da 

disciplina 

Permite a melhoria do 

relacionamento aluno-

aluno 

Não é possível acessar os conteúdos 

da disciplina sem fazer parte da 

rede social 

Permite a melhoria do 

relacionamento aluno-

professor 

Não é possível realizar avaliações 

dentro da ferramenta 

Permite a identificação 

das necessidades dos 

alunos 

Necessidade de usar mais uma 

ferramenta no ensino 

Permite o aumento na 

rede de contatos 
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A principal característica positiva relatada foi a existência de um 

grande número de funcionalidades (destaque especial para 

discussões e controle de atividades) e a interface amigável. A 

interface foi citada tanto como aspecto positivo quanto negativo. 

A diferença pode ser explicada pela mudança na interface da 

ferramenta modificando os problemas relatados com a realização 

de um estudo de usabilidade [1].  

A instabilidade do serviço foi apontada como o principal 

problema da ferramenta. Oro-aro é uma rede social gratuita usada 

como prova de conceito. Assim, os recursos disponíveis com 

servidor e equipe de suporte não limitados o que explica as 

limitações nos tamanhos dos arquivos e a instabilidade nos finais 

de semana. 

A próxima pergunta buscou levantar aos aspectos positivos e 

negativos do uso da rede social no apoio às disciplinas 

O principal benefício do uso da rede social no apoio à disciplina 

citado pelos entrevistados foi a possibilidade de fazer o processo 

de execução de disciplina continuar mesmo fora da sala de aula. 

Isso acontece, pois a rede social estimula a participação dos 

alunos que fazem perguntas e tiram suas dúvidas a qualquer 

instante. As dúvidas podem ser tiradas tanto pelo professor quanto 

pelos outros alunos. Essa interação que acontece através da rede 

social e a qualquer instante ajuda na melhoria do relacionamento 

entre alunos e no relacionamento aluno-professor. 

Os resultados apontados aqui demonstram que, apesar de alguns 

problemas da ferramenta, existe muito benefício no uso das redes 

sociais como ferramenta de apoio ao processo de aprendizagem. A 

principal delas é que a sala de aula deixa de ser o único espaço 

onde o aprendizado ocorre. Com isso, a aula deixa de ser o único 

lugar de troca de conhecimento. A rede social permite que a aula 

continue dando frutos durante o dia todo, a semana toda, o 

semestre todo. 

A instabilidade voltou a ser comentada como um fator negativo. 

Esse é um problema grave, mas a instabilidade já foi discutida 

nesse artigo. 

A rede social, apesar de promover a interação e facilitar a 

comunicação entre os membros da disciplina, não resolve sozinha 

os problemas sociais. Problemas como falta de respeito à opinião 

dos outros alunos ou timidez extrema devem ser resolvidos em 

outro âmbito mais pessoal. O professor, nesse caso, deve ficar 

atento para identificar e resolver problemas dessa natureza. 

Técnicas para a resolução desses problemas estão fora do escopo 

desse trabalho. 

A ausência de um mecanismo de avaliação é justificada pelo fato 

de a rede social tem um propósito mais amplo de permitir a gestão 

do conhecimento. A especialização da ferramenta para o cenário 

educacional poderia aceitar as sugestões de inclusão de avaliações 

e de clonagem conteúdos entre disciplinas como sugerido pelos 

entrevistados, o que eliminaria a necessidade de uso de mais de 

uma ferramenta. 

5. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 
Foram encontradas 150 comunidades com um total de 4126 

membros (um aluno podia fazer parte de mais de uma disciplina). 

Desse total, 14 delas foram criadas e não receberam nenhum 

conteúdo. Dez (10) comunidades receberam apenas um conteúdo. 

Esses casos demonstram que algumas iniciativas nascem 

esvaziadas de força, pela ausência de interesse do próprio 

responsável pelo estabelecimento do ambiente de apoio. Nesses 

casos, independente do número de alunos na comunidade, a 

experiência começa com pouca chance de sucesso. 

A maioria das comunidades encontradas (45) tinha menos que 10 

integrantes. 16 comunidades tinham apenas um participante e 25 

comunidades tinham até 3 membros. Entre essas 25 comunidades, 

apenas uma demonstrou ter movimentação relevante com 36 

conteúdos postados. Mas existem também comunidades com mais 

de 200 usuários. 

A maioria das comunidades tem entre 26 e 50 conteúdos postados 

(arquivos, relatos e comentários), mas existem 3 comunidades que 

se destacam com mais de 1200 conteúdos cada demonstrando uma 

participação massiva dos estudantes. 

É possível perceber que a quantidade de usuários não é o fator 

mais relevante para a participação dos membros da comunidade. 

Também é possível perceber que a quantidade de comentários não 

tem relação direta com a quantidade de usuários e nem com a 

quantidade de conteúdos postados. Isso acontece, pois alguns 

conteúdos (como dúvidas ou notícias polêmicas) podem gerar 

mais interesse de discussão que outros (relatos de experiência ou 

arquivos). 

Outra maneira de avaliar se a participação dos integrantes da 

comunidade é relevante é comparar a participação obtida com a 

participação esperada levando em consideração a proporção 

definida pelo User-Generated Content Model para postagens e 

comentários na internet. No estudo realizado em 2007, eles 

perceberam que de cada 100 pessoas avaliadas, 80 lêem os 

conteúdos postados, 19 comentam e 1 escreve novos conteúdos. 

Assim, levando em consideração essas proporções, os valores 

esperados para 4126 usuários seriam: 41,26 escritas, 783,94 

comentários e 3300,8 leituras. Os valores coletados do uso das 

comunidades foi bem mais significativo e demonstram as 

comunidades incentivam a participação dos alunos (ver Tabela 3). 

Tabela 3. Comparação entre valores esperados e encontrados 
de conteúdos novos, comentários e leituras nas comunidades 

usando a proporção 80/19/1 

 Usuários Escrevem 
(1%) 

Comentam 
(19%) 

Leem (80%) 

Esperado 4126 41,26 ( 783,94 3300,8 

Encontrado 4126 

(1954 

únicos) 

6849 items 

(por 966 

usuários 

diferentes) 

9524 items 

(por 935 

usuários 

diferentes) 

84665 (44632 

leituras sem 

replicação e 

feitos por 

2223 usuários 

diferentes) 

 

A forma de participação mais comum é através das discussões no 

fórum da comunidade. De forma geral, o número de comentários é 

maior que a quantidade de conteúdos postados (ex. existem mais 

comentários em discussões que discussões iniciadas). A exceção 

acontece nos arquivos, onde o número de comentários é muito 

inferior à quantidade de arquivos postados.  

Um fator interessante sobre a participação dos usuários é que o 

professor é responsável (na prática) pela criação de relatos e 

notícias na comunidade (41,91% são criadas por ele), mas os 

estudantes são os principais responsáveis pelos comentários 

(apenas 2,54% dos comentários em média são feitos pelos 

professores). Isso demonstra que as comunidades cumprem o 

papel de ampliar o ensino para fora das salas de aula. Alunos e 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

858

professores adicionam e comentam conteúdos relevantes para a 

disciplina mesmo depois que a aula termina. Os professores 

podem participar das discussões dos alunos para adicionar 

informações e corrigir falhas de entendimento de forma 

assíncrona, porém mais disponível. 

6. LIÇÕES APRENDIDAS 
As lições aprendidas tiradas desse trabalho foram: 

• O professor deve iniciar a discussão com um curto texto 

contextualizando a discussão proposta e terminando 

com uma pergunta. A pergunta gera nos alunos uma 

necessidade de responder (e participar) da discussão. 

• Algumas vezes a opinião do professor pode ser 

entendida como resposta final a um assunto. Para 

prevenir a interrupção abrupta da discussão, o professor 

deve terminar cada participação sua com uma pergunta. 

Apenas quando o objetivo da discussão estiver 

completado, o professor pode fornecer sua opinião e 

concluir a discussão. Entretanto, informações erradas 

devem ser corrigidas prontamente. 

• A rede social deve ser usada como local adicional de 

conhecimento. Para isso, ela não deve apenas contar 

com os mesmos conteúdos da sala de aula. Ela deve 

agregar valor para a disciplina e conter conteúdos e 

discussões novas relacionadas aos assuntos das aulas. 

• Para alunos maduro, o uso da rede social pode ser 

opcional. Para alunos imaturos (especialmente 

primeiros semestres de graduação) o uso deve ser 

obrigatório (com prejuízo aos que não participarem). 

Alunos maduros (pós-graduação, por exemplo) 

entendem o valor agregado e participam mesmo sem 

serem obrigados.  Para alunos de graduação, as 

disciplinas mais produtivas foram aquelas em que 

existia alguma nota associada à participação. 

• Inicialmente, o usuário mais ativo deve ser o professor. 

Ele é responsável por quebrar o gelo e por definir a 

cultura de participação (linguagem usada, formalismo 

das discussões, frequência de uso esperada). No início, 

os alunos não conhecem o professor e podem ficar com 

medo de agir inapropriadamente e serem punidos por 

isso. As postagens iniciais do professor podem ser 

usadas pelos alunos como modelo de comportamento 

esperado. 

• As notas de participação (quando existirem) devem ser 

dadas de acordo com a participação dos alunos em 

conteúdos relevantes (que agregam valor à discussão) 

na rede social independentemente se o professor 

concorda ou discorda da opinião fornecida. Outra 

recomendação é que links para conteúdos externos 

devem vir seguidos de comentários sobre os motivos 

que levam aquele conteúdo a ser relevante. 

• É importante definir uma regularidade de uso (2 vezes 

por dia, 1 vez por semana). O professor deve ser o 

primeiro a dar o exemplo e seguir a frequência sugerida 

por ele. Se nem o professor participa do grupo, é natural 

que os alunos abandonem a ferramenta. 

7. CONCLUSÃO 
Esse trabalho apresentou o uso de uma rede social baseada em 

gestão do conhecimento como ferramenta de apoio ao ensino. Os 

professores de muitas universidades brasileiras espontaneamente 

adotaram a rede social Oro-aro no suporte à comunicação e 

colaboração nas suas disciplinas. Esse estudo buscou analisar e 

coletar aspectos positivos e negativos desse uso. A principal 

conclusão que pode ser tomada com essa experiência é que o uso 

da rede social suportou com sucesso (pela opinião dos 

professores) a colaboração e a comunicação nas disciplinas e 

demonstrou que uma ferramenta de comunicação de duas vias 

consegue levar o estudo para fora da sala de aula e engajar os 

alunos nos seus próprios processos de educação e aprendizagem. 

A análise quantitativa demonstrou que a interação pode ser 

intensa, especialmente se o professor estabelecer regras e 

frequência de uso através do seu exemplo. Depois disso, os alunos 

se sentem mais confiantes participar adicionando novos 

conteúdos, mas principalmente adicionando comentários. 

Também foi possível perceber que a criação de grupos sem o 

esforço de participação do professor não é suficiente para criar 

uma iniciativa de sucesso. 

A análise qualitativa mostrou que a avaliação final da iniciativa é 

positiva e os professores afirmaram ter intenção de continuar a 

usar a ferramenta. 

No final, a entrevista e a análise de uso geraram um conjunto de 

lições aprendidas e boas práticas que podem ser usadas por 

qualquer professor em qualquer ferramenta de comunicação de 

mão dupla. 
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ABSTRACT 
Knowing a second language, mainly English, has become an 

essential requirement to communication in a globalized world. 

This has led to efforts to discover new approaches to teaching 

languages. One of the methods largely used today is the 

gamification of disciplines. This paper proposes the use of a 

game, as learning object, to support teaching speaking and 

listening skills in English language in the distance learning 

courses provided by UFPB Virtual. The questionnaires applied to 

teachers and students have shown that the game is a possible 

approach to improve these two skills, responsible for most of time 

spent in communication in the English language.  

RESUMO 
Conhecer um segundo idioma, principalmente o inglês, tornou-se 

requisito fundamental para a comunicação em um mundo 

globalizado. Esse fato tem levantado esforços na busca de novas 

abordagens para ensino dos idiomas. Uma abordagem que vem se 

destacando é o ensino através de jogos. Este trabalho propõe a 

utilização de um jogo, como objeto de aprendizagem, para apoiar 

o ensino das habilidades de Speaking e Listening da língua 

inglesa em cursos a distância providos pela UFPB Virtual. A 

aplicação de questionários a professores e estudantes mostrou que 

o jogo é uma abordagem possível para aprimorar estas duas 

habilidades que são responsáveis por maior parte do tempo gasto 

em uma comunicação no idioma. 

Categories and Subject Descriptors 

H.5.0 [Information Interfaces and Presentation (e.g., HCI)]: 
General; K.3.0 [Computers and Education]: General; K.8.0 

[Personal Computing]: General – Games.  

General Terms 

Design. 

Keywords 

Gamification, education, motivation, pedadogical software. 

1. INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais, dominar um segundo idioma é fundamental para a 

comunicação em um mundo cada vez mais globalizado, sendo 

requisito imprescindível para diversos fins, tais como: estudo, 

entretenimento ou para manter-se em um mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo. A busca por informações e 

comunicação por todo o mundo globalizado conferiu ao idioma 

Inglês a condição de Língua Internacional [9], fazendo com que o 

mesmo se tornasse o idioma preferido de muitas pessoas, como 

segunda língua. Dada a sua grande relevância, várias escolas 

incorporaram o seu ensino em estágios iniciais do aprendizado 

[4], porém muitas das abordagens utilizadas para seu ensino 

parecem ser pouco atrativas, principalmente para as crianças. 

Como consequência, nos últimos anos, esforços têm sido feitos na 

busca de novas técnicas para o seu ensino, bem como o de outros 

idiomas [8].  

O potencial para o ensino de idiomas através dos jogos 

educacionais tem atraído a atenção de pesquisadores em um 

fenômeno conhecido como Gamificação. Nesta modalidade, os 

elementos de jogos são utilizados com propósito diferente do que 

se espera de seu uso normal, ou seja, como forma de 

entretenimento [1]. Os jogos podem ser ferramentas instrucionais 

eficientes, pois divertem enquanto motivam, facilitam o 

aprendizado e aumentam a capacidade de retenção do que foi 

ensinado [11]. Lee e Hammer [6] discutem que a Gamificação 

mostra aos estudantes que a educação pode ser uma experiência 

prazerosa. Segundo Reinders [10], os jogos podem ser 

motivadores; reduzir a ansiedade; focar na comunicação, ao invés 

do uso de estruturas corretas; prover aos estudantes mais 

introvertidos um maior leque de oportunidades e criar uma 

atmosfera informal, aumentando a receptividade do jogador. O 

fato de que os jogos ensinam enquanto divertem pode levar os 

usuários a uma prática mais intensiva, e consequentemente, uma 

melhor memorização e absorção do conteúdo. 

Neste trabalho, propõe-se a utilização de um jogo como objeto de 

aprendizagem para dar suporte aos cursos a distância oferecidos 

pelo Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB Virtual). Um objeto de aprendizagem (OA) é 

definido pelo Objects Metadata Workgroup como “qualquer 

entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada, reutilizada 

ou referenciada durante o aprendizado suportado por 

tecnologias”. Os objetos de ensino podem ser utilizados como 

complemento para as atividades desenvolvidas em sala de aula 

[2]. Com o desenvolvimento do jogo objetiva-se acelerar a 

proficiência dos alunos no Inglês em relação aos aspectos de 

Speaking e Listening, que conforme Gilakjani e Ahmadi [3] são 

responsáveis por maior parte do tempo gasto em uma 

comunicação no idioma. Considerando quatro habilidades para o 

estudo dos idiomas, o Listening representa de 40% a 50% do 

tempo gasto na comunicação, o Speaking de 25% a 30%, Reading 

11-16% e Writing aproximadamente 9%. Porém, como discutido 

por Hamouda [5], as habilidades de Speaking e Listening não são 

consideradas como partes importantes por muitos livros e 

professores de idiomas. E muitas vezes, nas abordagens de ensino 

tradicionais, os estudantes não têm oportunidade de conversar 

com os professores em inglês ou sentem-se constrangidos de 

expor o seu conhecimento em sala de aula [7]. A utilização de 
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jogos pode preencher a lacuna apresentada no ensino destas 

habilidades. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: Na 

seção 2 discutem-se os trabalhos relacionados; Na seção 3 

descreve-se brevemente a proposta do jogo; na seção 4 apresenta-

se o resultado da avaliação realizada com professores e potenciais 

usuários e na seção 5, as considerações finais e os trabalhos 

futuros são apresentados. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
O potencial de jogos de simulação no aprendizado de idiomas é 

discutido no trabalho de Meihami et al. [8]. A interação neste tipo 

de jogo ocorre através do microfone e o usuário precisa utilizar 

pronúncia e vocabulário corretos, dentro do contexto específico 

do jogo. Os resultados obtidos pelos autores comprovaram o 

efeito significativo do uso de um jogo de Simulação no 

aprendizado do vocabulário e pronúncia do inglês para fins 

específicos, em marinheiros e fuzileiros navais. 

Liu e Chu [7] discutiram como a utilização de jogos ubíquos 

influencia os resultados e motivação no aprendizado do Speaking 

e Listening do inglês, e propuseram um ambiente de aprendizado 

ubíquo, baseado em sensores, realidade aumentada, Internet, 

computação ubíqua e tecnologias da informação. A conclusão foi 

que o uso de tais jogos pode produzir melhores resultados de 

aprendizado do que métodos que não se baseiam em jogos.  

Com a evolução das ferramentas de reconhecimento de voz, os 

jogos para o ensino de idiomas empregam, cada vez mais, 

funcionalidades que utilizam a voz. Um exemplo é o Spell Up, do 

Google, disponível para o browser Chrome, que foca na 

habilidade de soletração, ajudando na pronúncia do jogador. 

Outro exemplo é o jogo Speaking Pal, disponível para Android e 

iOS, que possui diversas atividades de Speaking e Listening para 

o ensino do inglês.  

O uso de jogos simples, como passatempo, vem aumentando com 

o crescimento dos smartphones. Jogos como Flappy Bird e Angry 

Birds tornaram-se sucesso, mesmo com a sua simplicidade de uso, 

por não exigir grande experiência por parte dos jogadores. Por 

isso, um dos objetivos deste trabalho é possibilitar que o processo 

de Gamificação atinja os usuários menos experientes, permitindo 

a utilização prática do jogo, onde quer que o usuário esteja. 

3. PROPOSTA DO JOGO 
O desenvolvimento do jogo iniciou-se a partir da necessidade da 

criação de um objeto de aprendizagem (OA) para suporte aos 

cursos a distância da UFPB Virtual. Este OA faz parte de uma 

biblioteca de objetos virtuais de aprendizagem que estão em 

andamento para auxiliar as disciplinas dos cursos a distância. O 

seu foco é auxiliar os professores no ensino das habilidades de 

Speaking e Listening da língua inglesa. Espera-se que o este OA 

possa ser utilizado pelos estudantes do curso de forma fácil e 

divertida e que o mesmo também possa ser utilizado por qualquer 

pessoa interessada em melhorar as suas habilidades no idioma. 

Como o projeto deste OA ainda está em fase inicial, o protótipo 

do jogo foi desenvolvido de acordo com a experiência no idioma 

por parte dos autores do trabalho. Para que o potencial 

educacional do jogo seja mais bem aproveitado, uma revisão mais 

detalhada das atividades deve ser feita por professores do idioma.  

O protótipo do jogo foi desenvolvido pelos autores do trabalho 

utilizando a ferramenta para desenvolvimento de jogos Construct 

2, da Scirra. Esta ferramenta é focada no desenvolvimento de 

jogos em Html 5, o que permite que os usuários interajam com 

diferentes aplicativos e jogos, através de diversos dispositivos, 

sem que haja necessidade de instalação de plug-ins [12]. A 

ferramenta Construct 2 também permite que os jogos sejam 

exportados para dispositivos móveis. 

O jogo consiste de duas atividades principais: Speaking e 

Listening. Quando o jogo é iniciado, tem-se a tela de 

apresentação, que mostra aos jogadores as atividades disponíveis. 

O jogador deve selecionar a atividade que deseja iniciar (Figura 

1).  

 
Figura 1. Tela Inicial do Jogo 

 

No Speaking, palavras do idioma faladas com frequência “caem” 

da tela e o jogador precisa pronunciá-las corretamente, através do 

microfone, a fim de pontuar (Figura 2). A palavra pronunciada é 

então interpretada pelo jogo, que faz uso de tecnologia de 

reconhecimento de voz. Caso a mesma esteja correta, desaparece 

da tela e o jogador pontua. Novas palavras surgem na tela, à 

medida que o jogador obtém acerto. 

 
Figura 2. Tela da atividade de Speaking 

 

Caso o jogador não pronuncie a palavra corretamente no momento 

em que ela está “caindo”, ela desaparecerá da tela e sua pontuação 

será reduzida. No Listening, o jogo faz uso de tecnologia de 

síntese de voz para pronunciar uma palavra, no momento em que 

três palavras de pronúncia semelhante “caem” da tela, lado a lado, 

na mesma velocidade. O jogador deve selecionar, através do 

mouse (ou toque, dependendo do dispositivo que esteja 

executando o jogo), a palavra que foi pronunciada pela aplicação, 

dentre as três mostradas na tela, para que possa pontuar (Figura 

3). Caso o jogador selecione a palavra correta, o conjunto de 

palavras desaparecerá da tela e o mesmo pontuará. Novas palavras 
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serão pronunciadas pelo jogo e os novos conjuntos de palavras 

surgirão na tela.  

 
Figura 3. Tela da atividade de Listening 

 

Caso o jogador selecione a palavra incorreta ou o conjunto de 

palavras desapareça da tela sem que a palavra correta seja 

selecionada, a sua pontuação é reduzida e o jogo pronuncia uma 

nova palavra, enquanto um novo conjunto de palavras começa a 

“cair”. Em ambos os modos, conforme decorre o tempo de jogo, a 

velocidade com que as palavras “caem” é aumentada e, 

consequentemente, o jogador precisa pronunciá-las ou selecioná-

las mais rapidamente. Em ambas as atividades, o jogo termina 

depois de decorridos três minutos desde o seu início. Na seção 

seguinte, discutimos a avaliação do protótipo desenvolvido.  

4. AVALIAÇÃO  
Após o desenvolvimento do protótipo, o jogo foi usado e avaliado 

por quatro professores e 12 usuários, a fim de verificar se o 

mesmo atendia os seus objetivos educacionais e atraía os usuários 

para o utilizarem. Os participantes responderam um questionário 

que incluiu uma escala tipo Likert de cinco pontos, que variou de 

‘discordo totalmente’ até ‘concordo totalmente’. A Figura 4 

apresenta os resultados da avaliação por professores.  

 
Figura 4. Avaliação do jogo pelos professores 

 

Na figura 4, verifica-se que todos os professores concordam que o 

jogo pode auxiliar no aprendizado do Speaking e Listening e que 

o mesmo possui boa interação com o usuário. Considerar que o 

jogo possui potencial educacional e que a sua simplicidade é fator 

motivador de uso também é consenso, sendo que 25% deles 

concordam totalmente com isto. A avaliação do jogo quanto a ser 

uma boa maneira de praticar o Speaking e Listening, embora em 

sua maioria seja de concordância (50% concordam e 25% 

concordam totalmente), foi a única questão que gerou 

posicionamento nem discorda, nem concorda, com 25% das 

respostas. Entre as sugestões dadas pelos professores para 

melhorar o jogo: utilização de palavras cujos sons causem 

dificuldade aos alunos brasileiros e implementação de diferentes 

níveis de dificuldade, para atender estudantes dos diversos níveis 

de conhecimento. A avaliação do jogo por parte dos potenciais 

usuários pode ser vista na Figura 5. 

 

 
Figura 5. Avaliação do jogo pelos usuários 

 

Todos os usuarios consideram o jogo fácil de utilizar, sendo que 

75% concordam totalmente com isto. A opinião de todos os 

usuários quanto a dois outros aspectos é de concordância: fariam 

o download do jogo para os seus dispositivos móveis e o jogo 

deixa mais confiante no Speaking e Listening, porém, a 

concordância total corresponde, respectivamente, a 58% e 42%. 

Embora com percentuais baixos, entre os usuários, há aqueles que 

nem concordam nem discordam de duas afirmativas com relação 

ao jogo: que o utilizaria com frequência e que a simplicidade é um 

fator motivador para o seu uso. Nem professores nem usuários 

discordaram de nenhuma das afirmativas apresentadas na escala. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo apresentou dados sobre o desenvolvimento e a 

avaliação inicial do protótipo de um jogo como objeto de 

aprendizagem para auxiliar o ensino das habilidades de Speaking 

e Listening para alunos dos cursos a distância da UFPB Virtual. A 

avaliação foi obtida através da aplicação de questionários com 

professores do idioma e potenciais usuários. Considera-se que os 

resultados preliminares obtidos neste trabalho foram positivos e 

espera-se que, com a devida análise por parte dos professores, a 

proposta do jogo possa ser utilizada como uma forma de apoio ao 

ensino do Inglês, focando nas duas habilidades mais utilizadas na 

comunicação e que muitas vezes são desconsideradas nos cursos 

tradicionais de idiomas. 

Este trabalho possui limitações que motivam trabalhos futuros: o 

desenvolvimento do jogo ainda está em fase inicial e melhorias 

gráficas e de jogabilidade precisam ser feitas. Uma avaliação mais 

ampla precisa ser realizada com professores para verificar a sua 

eficácia como objeto de aprendizagem para auxílio ao ensino do 

idioma Inglês. A avaliação inicial por parte dos professores e 

usuários motiva a continuidade do desenvolvimento do jogo, 

adicionando novos níveis de dificuldade e elaborando novas 

atividades, focando nas necessidades reais dos estudantes. Como 

trabalho futuro, este OA pode ser adaptado para o ensino de 

outros idiomas. 
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ABSTRACT 
Procedure Simulators have been used in different areas to help the 

execution of various tasks. The use of interfaces which facilitate 

the manipulation of the actions at different stages of execution of 

the task in the context of the simulator can be an important 

component to facilitate use by the professionals. The Simulator 

here presented proposes helping the training of professionals in 

the electricity sector, by complementing their learning with a 

virtual representation of the exchange of isolators in power poles, 

so they can train the procedure without risks. The software 

developed uses mouse and keyboard as input and it is currently 

being added the interaction via gestures, using the Leap Motion 

Controller as input device. 

RESUMO 
Simuladores de procedimentos tem sido utilizados em distintas 

áreas para auxiliar a execução de diversas tarefas. O uso de 

interfaces que facilitem a manipulação das ações, nas diversas 

fases da execução, da tarefa no contexto do simulador pode ser 

um importante componente para facilitar o uso por partes dos 

profissionais. O simulador aquí apresentado propõe ajudar o 

treinamento de profissionais no setor elétrico, complementando o 

seu aprendizado com uma representação virtual da troca de 

isoladores em postes de energia, para que possam treinar o 

procedimento sem risco. O software desenvolvido usa mouse e 

teclado como meios de entrada e está atualmente sendo 

adicionada interação via gestos, usando o Controle Leap Motion 

como dispositivo de entrada. 

Termos Gerais 
Design, Experimentation, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Interação Natural, Simulador Tridimensional, Treinamento no 

Setor Elétrico. 

1. EXTENDED ABSTRACT 
O uso de Realidade Virtual está cada vez mais presente, seja por 

conta do avanço tecnológico, que proporcionam computadores 

com maior desempenho, ou pela baixa do custo, que aumenta o 

acesso às tecnologias. Por isso é possível encontrar um maior 

número de novos estudos e pesquisas que envolvam modos de 

utilizar simuladores virtuais como meio de treinamento nas mais 

diversas áreas, como em [14], [12] e [21]. O uso desses 

simuladores permite um treinamento auxiliar sem risco, de custo 

mais baixo e de fácil reprodução, podendo assim, atingir um 

maior número de pessoas sem a necessidade do trabalho extra da 

construção de um novo cenário físico de treinamento, e em casos 

de sistemas que não necessitem de dispositivos especiais, sem 

custo extra. 

O setor elétrico pode usufruir do uso de simuladores, visto que é 

repleto de operações complexas e perigosas, que proporcionam 

risco de morte e risco a patrimônio tangível e intangível. É 

importante, portanto, que os profissionais do setor sejam 

altamente qualificados, pois não são admitidos erros operacionais. 

Como pode ser visto em [7] os acidentes fatais, ao longo dos anos, 

têm como causas principais: queda, origem elétrica e acidentes em 

veículos. Tais causas podem ser evitadas, especialmente as duas 

primeiras, pois dependem exclusivamente do cumprimento de 

procedimentos técnicos de trabalho (planejamento da segurança 

no trabalho, observação das frentes de trabalho, procedimentos de 

trabalho escritos - o passo a passo, treinamento da força de 

trabalho, além do compromisso gerencial, etc.), elementos 

constantes do SGTS – Sistema de Gestão do Trabalho Seguro. 

Para proporcionar o melhor treinamento com o uso do simulador, 

é importante a busca do melhor meio de interagir com a aplicação, 

essa maneira pode vir a ser o mouse, o teclado ou outros 

dispositivos mais elaborados, como dispositivos para captura de 

gestos. Então, é interessante o estudo da Interação Natural (IN) 

em busca de um meio de interação que possa aprimorar o 

treinamento, pois, como dito por Valli [19], IN trata-se da busca 
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de uma interação mais intuitiva procurando usar ações realizadas 

no dia-a-dia, como fala e gestos. Os trabalhos [6], [11], [18] 

mostram um exemplo da aplicação de gestos como alternativa 

para a interação em sistemas de telemedicina destinados ao ensino 

de estudantes de Medicina e Saúde em um hospital universitário. 

Podem ser encontrados bons trabalhos que procuram o uso 

de simuladores para incrementar o treinamento no Setor Elétrico. 

O trabalho [5] mostra o sistema VRCEMIG, que permite o 

controle de subestações pelo ambiente virtual, em tempo real. 

Com isso procura-se proporcionar tanto um ambiente que permite 

controle das diversas subestações da empresa, como um sistema 

que permite o treinamento de operadores em ambiente seguro e de 

baixo risco. O trabalho apresenta também pesquisas realizadas 

pelo Grupo de Realidade Virtual e Aumentada da Universidade 

Federal de Uberlândia com sensores EMG ou reconhecimento de 

gestos juntamente com realidade aumentada. 

Os trabalhos [3], [1], [2] e [13] procuram auxiliar o 

desenvolvimento de simuladores de treinamento, o primeiro com 

um arcabouço para auxiliar o desenvolvimento de simuladores de 

procedimento, o segundo com uma plataforma de visualização 

interativa para desenvolvimento e treinamento virtual e os dois 

últimos mostram uma mesma solução de software para a criação 

de simulações de processos operacionais industriais (um sistema 

autoral). Em [3] são desenvolvidos dois cenários para validar a 

proposta, um simulador para a troca de cruzeta em linha viva e um 

sistema para a prática da montagem e desmontagem de uma 

Unidade Geradora Hidrelétrica. Em [1] a plataforma mostrada é 

usada para criar um cenário virtual que apresenta a preparação, 

desmontagem e desconexão de um transformador de energia de 

voltagem extra-alta para que ele seja transportado.  Os trabalhos 

[2] e [13] trabalham usando o mesmo sistema autoral para criar 

diferentes cenários o primeiro trata-se da partida de uma Unidade 

Hidrogeradora (UHG) e o segundo trata-se da manutenção da 

válvula atuadora do regulador de velocidade do pré-distribuidor 

da turbina. 

Em [17] tem-se um ambiente de treinamento de manutenção em 

uma Unidade Hidrelétrica de Energia (UHE), o trabalho mostra 

dois módulos, um módulo de montagem e um de manutenção. O 

módulo de montagem permite o treinando executar virtualmente 

os procedimentos de montagem do concreto e de peças da UHE. 

O segundo módulo (de manutenção) permite o treinamento de 

procedimentos de manutenção, realizando operações de 

desmontagem e montagem de peças e equipamentos da UHE, 

baseado nos manuais de operação e manutenção da turbina 

fornecida pela ELETRONORTE. 

Em [9] é apresentado o ESOPE-VR, um sistema de RV utilizado 

para o treinamento de operários que trabalham em comutação de 

energia elétrica ou estações de distribuição, permitindo os 

operários a praticarem rotinas que teriam que realizar no curso do 

seu trabalho. O maior foco da interação manual no simulador está 

nos painéis de controle nos quais os equipamentos podem ser 

operados, para interagir com os botões e alavancas do painel é 

utilizado um modelo de mão 3D controlado por um dispositivo de 

6 graus de liberdade (6-DoF: 6-Degree-of-Freedom, que permite o 

movimento nos eixos x, y, z e a rotação em cada um dos eixos). O 

sistema ainda permite o uso de comandos de voz para contralar a 

direção de movimento e disponibiliza como retorno imagem 

tridimensional (estereoscópica) e avisos de áudio. 

O trabalho apresentado em [4] mostra uma plataforma 

desenvolvida na UFPR (Universidade Federal do Paraná) de 

treinamento no setor elétrico, projeto esse desenvolvido com 

apoio da Copel, Concessionária de energia com sede em Curitiba. 

O sistema possibilita o treinamento da troca de cruzeta de postes 

elétricos em linha viva, para isso o sistema utiliza dois Wii 

Remotes (Controle do console Nitendo Wii, que possui sensor 

infravermelho), duas TVs estereoscópicas e óculos para 

visualização 3D, LEDs infravermelhos para referências, e dispõe 

também do uso de uma cesta isolada real, dentro da qual o 

eletricista permanece para a manutenção dos postes reais. 

Os Wii Remotes são utilizados como apontador e para realizar o 

rastreio de cabeça. Para manipular interagir com a cena, o usuário 

utiliza um Wii Remote para apontar para a posição que deseja, 

além de poder rotacionar e mover a câmera para mudança da área 

de visualização da cena, isso é feito utilizando LEDs 

infravermelhas presas no friso do televisor, que são captadas pela 

câmera infravermelha do Wii Remote e partir da posição do 

controle em relação às LEDs são calculadas as coordenadas do 

cursor no cenário. Para o rastreio de cabeça um par de LEDs são 

colocados nos óculos para visualização 3D, e um Wii Remote é 

posicionado em cima das TVs com a câmera infravermelha 

voltada para o usuário, com as coordenadas dos dois LEDs o 

sistema rastreia a posição e rotação da cabeça e utiliza esses dados 

para movimentar a câmera para reproduzir uma visualização que 

respondam a movimentos feitos pelo usuário. 

O simulador permite com o uso do controle a manipulação dos 

objetos de cena, apontando o objeto desejado e pressionando um 

botão do controle para “pegá-lo”. O treinamento é realizado com 

o treinando dentro da cesta isoladora e utilizando os EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) para reproduzir as 

condições que o usuário estaria na situação real. 

A Tabela 1 lista os trabalhos acima citados destacando as 

tecnologias e dispositivos de interação utilizados. Como pode ser 

visto, a maioria dos trabalhos listados utilizam apenas o mouse e o 

teclado como meios de entradas, e os que buscam dispositivos 

diferentes, o utilizam como um meio de navegar no ambiente 

tridimensional para selecionar os objetos e escolher suas ações. É 

interessante o estudo de meios de interação que permitam o 

usuário executar as ações que devem ser realizadas nos 

procedimentos, invés de apenas escolhê-las. 

Tabela 1 - Trabalhos Correlatos. 

Trabalho Tecnologia Dispositivos 

[5] RV/ Estereoscopia 

Mouse/ Teclado/ 

Joystick/ Gamepad/ 

Óculos 

[4] 
RV/ Estereoscopia/ 

Rastreio de Cabeça/ Ray 

Casting 

Wii Remotes/ TVs 

Estereoscópicas 

[3] RV Mouse 

[2] RV Mouse/ Teclado 

[13] RV Mouse/ Teclado 

[17] RV Mouse/ Teclado 

[1] RV Mouse/ Teclado 

[9] 
RV/ Estereoscopia/ 

Reconhecimento de Fala 

6-DoF Mouse/ Shutter 

Glasses/ Microfone 

O trabalho aqui exposto apresenta o simulador ATreVEE 3D, 

iniciado em [15] para auxiliar no treinamento de procedimentos 
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no setor elétrico e, com o objetivo de melhorar a experiência com 

o simulador é mostrada a integração em andamento de Interação 

Natural, com a utilização de comandos gestuais, com o controle 

Leap Motion [10] como meio de entrada.  

O simulador de procedimentos no setor elétrico ATreVEE 3D 

pretende auxiliar o treinamento de profissionais do setor elétrico, 

tendo em vista o alto risco das atividades por eles realizadas. 

Esses profissionais precisam ser altamente qualificados, e essa 

ferramenta propõe ajudar em tal qualificação, permitindo também 

a realização da simulação a qualquer momento para que o 

operador possa rever os conceitos e instruções para a realização 

do procedimento quando necessário. Com isso visa-se ajudar os 

profissionais a trabalharem com mais segurança além de diminuir 

a ocorrência de problemas na rede elétrica, o que pode afetar 

diversas pessoas. 

Durante o longo percurso da energia elétrica entre as usinas e os 

centros consumidores nas redes de distribuição existem elementos 

importantes das redes de transmissão que são os isoladores de 

vidro ou porcelana, que sustentam os cabos e impedem descargas 

elétricas durante o trajeto. Como pode ser visto em [20] citado em 

[15], as falhas em isolamentos podem causar, desde interferências 

em sinais de rádio ou televisão, até curtos-circuitos que podem 

retirar a linha ou subestação de operação. A interrupção 

temporária de suprimento acarreta prejuízos às unidades 

consumidoras e à concessionária de energia. Para a 

concessionária, falhas em isolamentos podem resultar em danos 

materiais próprios e de terceiros, custos de manutenção, perda de 

faturamento e, em muitos casos, multas impostas por parte das 

agências reguladoras. 

O simulador ATreVEE 3D busca evitar esses problemas com o 

treinamento do procedimento de substituição de isoladores em 

linha ativa e desativa em postes trifásicos com tensão de 13,8 kV. 

O simulador é composto por dois cenários, o cenário de 

treinamento principal e um cenário de preparação onde são 

escolhidos os equipamentos necessários. O cenário de preparação 

possui maior liberdade de interação, nele é controlado um avatar, 

para representar a chegada à empresa e depois é necessária a 

escolha dos equipamentos necessários para a substituição do 

isolador. A escolha é feita em meio a alguns objetos disponíveis 

em uma sala, controlando o braço do operador virtual com o 

mouse e teclado para pegar os objetos desejados. 

O ATreVEE 3D apresenta 3 modos de treinamento, são eles: 

Modo Demonstrativo, Modo Sequencial e Modo Manual. Sendo o 

Modo Demonstrativo do Simulador a execução automática dos 

procedimentos nos cenários apresentados na opção do Modo 

Manual. 

O modo manual (assim como o modo demonstrativo) é iniciado 

com a escolha de qual procedimento se quer realizar. Ambos os 

procedimentos disponíveis tratam-se da troca dos 3 isoladores dos 

postes trifásicos e mostram um relatório de acertos e erros após 

conclusão das etapas. Em um cenário a troca deve ser realizada 

com os procedimentos para linha ativa e no outro, com os 

procedimentos para linha desativada. 

O cenário de linha ativa é composto por um conjunto de 

procedimentos de segurança, sendo importante a realização dos 

mesmos em ordem correta para evitar a ocorrências de acidentes. 

Isso o torna um processo mais complexo do que a linha 

desativada. A Figura 1 mostra o cenário tridimensional do 

procedimento em linha ativa. 

O procedimento de linha desativa é mais simples, porém menos 

comum numa situação real, pois trata-se da execução da troca dos 

isoladores quando não há passagem de corrente elétrica, não 

sendo necessário todos procedimentos de segurança que são 

realizados para a linha ativa, como o uso de protetores nos fios e 

entre os isoladores.  

 

Figura 1 - Cenário de Linha Ativa. 

Já o modo sequencial busca a representação da preparação para a 

manutenção, onde mostra o operário chegando na empresa e se 

dirigindo até a sala de equipamentos, onde é feita a escolha dos 

equipamentos que serão necessários, e por fim saindo da empresa 

com os equipamentos para a realização do trabalho. Depois desses 

passos inicia-se a simulação do procedimento de manutenção em 

linha ativa. 

O cenário de escolha de equipamentos (mostrado na Figura 2) 

ocorre em uma sala onde há ferramentas e equipamentos dispostos 

em armários e mesas, onde o usuário deve escolher quais itens 

precisam ser usados no procedimento e quais não são utilizados. 

 

Figura 2 – Modo Sequencial. 

A interface de usuário é a porta de entrada para promoção da 

interação no ambiente aqui apresentado. Nesse sentido, buscou-se 

modelar os elementos do mundo real procurando manter a 

fidedignidade dos mesmos. Para proporcionar um treinamento 

efetivo e a rápida absorção dos passos os elementos que compõe a 

interface devem ser percebidos e facilmente identificados pelos 

usuários. 

A interface tridimensional possibilita e facilita essa representação 

do mundo real. No entanto, a interação adotada na primeira fase 

do projeto utilizou os dispositivos de entrada de teclado e mouse. 

Sendo assim, embora a interface de usuário fosse 3D a interação 

ficou limitada a acionamento de botões e apontadores como 

descrito nos cenários seguintes. 

Nos cenários de linha ativa e desativada a interação é realizada 

por intermédio de botões na interface gráfica, como pode ser visto 

na Figura 1 para a linha ativa. A realização do procedimento é 

feita completamente por meio desses botões (mostrados na Figura 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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3), onde é escolhido que tipo de ação deseja-se realisar e é 

mostrada a ação por meio de animação. 

 

Figura 3 – Botões do Cenário de Linha Ativa. 

O modo sequencial possui uma interface diferente dos cenários 

manuais, a interação é realizada com o uso do mouse e teclado 

para controlar o personagem. Na primeira (a chegada do operário 

à fábrica) e última (saída da sala de equipamentos para realizar a 

manutenção) etapa deve-se controlar o personagem utilizando as 

teclas ‘W’, ‘A’, ‘S’ e ‘D’.  

Na etapa da escolha de equipamentos, a visualização é diferente e 

os controles são mais abrangentes. Nessa etapa a visualização é do 

ponto de vista do personagem, onde só se vê o braço (como pode 

ser visto na Figura 2). Quanto aos controles, como nas outras 

etapas, utiliza-se o teclado para a movimentação do personagem, 

além disso, é utilizada a tecla ‘E’ para “pegar” os equipamentos 

desejados. O mouse é utilizado nessa etapa para o controle do 

braço visível, utilizando o movimento do mouse para controlá-lo. 

Na segunda fase do projeto, optou-se por proporcionar novos 

formatos de interação baseados em dispositivos de Interação 

Natural. Acreditamos que para manter a relação de realismo 

propiciada pelo ambiente tridimensional a interação também 

deveria acompanhar o processo e assim o uso das mãos dos 

usuários, tal qual no ambiente real, poderia ser o modo de 

operação do ambiente computacional. Em outras palavras, adotou-

se uma abordagem voltada a interação gestual onde ao invés de 

cliques de mouse o usuário agora pode usar gestos para acionar o 

sistema. 

O conceito fundamental de interação natural é baseado na 

experiência humana, ou seja, a troca de informação entre dois 

indivíduos é realizada através de gestos, expressões faciais, 

movimentos corporais e da fala, já a comunicação de um 

indivíduo com o meio acontece por meio de visão, audição e 

manipulação de elementos físicos que causem, atendam uma 

finalidade específica. Desta forma, o pressuposto fundamental é 

que os usuários devem interagir com a tecnologia da mesma 

forma como eles interagem com o mundo real na vida cotidiana 

[19][8]. 

Para testar a viabilidade do uso de interação gestual no ambiente 

computacional aqui apresentado foi desenvolvido uma aplicação 

piloto, usando como base o cenário de escolha de equipamentos 

do modo sequencial, previamente descrito. Para tanto gestos 

passaram a comandar a interação com o cenário virtual utilizando 

os dados fornecidos do rastreio das mãos através do uso do 

dispositivo Leap Motion.  

Leap Motion é um dispositivo que foi desenvolvido pela empresa 

Leap Motion Inc, e ele funciona por meio de três LEDs de 

infravermelho próximo (diodos emissores de luz) para iluminar as 

mãos do usuário e, em seguida, emprega dois CMOS 

(complementary metal-oxide-semiconductor) sensores de imagem 

para obter uma visão estereoscópica de ações da pessoa. Toda a 

area em volta acaba virando uma grande tela sensível, sendo 

basicamente como se os dedos de quem o utiliza agissem como 

uma ferramenta no espaço, onde cada posição vira uma 

coordenada para interagir com o sistema. Dessa maneira a 

interação da maquina juntamente com o usuário torna-se mais 

atrativa, e facilitada [16]. O controle Leap Motion foi escolhido 

como dispositivo de entrada para esse trabalho por prometer uma 

precisão alta, permitindo o uso de comandos gestuais das mãos 

mais complexos, O que é importante para o procedimento que está 

sendo trabalhado, onde o trabalho é realizado por gestos das mãos, 

e não do resto do corpo. Foi pensado também no uso do Microsoft 

Kinect, mas acredita-se que não se encaixa no cenário proposto, 

necessitando testes para comprovar a inviabilidade. 

Como pode ser visto na Figura 4, o aplicativo possui dois modelos 

3D que representam as mãos rastreadas e com esses modelos é 

possível saber com que parte do cenário está sendo realizada a 

iteração. 

 

Figura 4 – Aplicação Piloto. 

A atividade a ser realizada nesse cenário piloto, como foi dito 

anteriormente, é a escolha dos equipamentos que são necessários 

para a manutenção dos postes. Para pegá-los no cenário virtual, 

deve-se tocá-los, usando o modelo como referência de onde se 

encontra a mão rastreada dentro do cenário virtual, e fechar a 

mão. Após pegar todos os itens necessários para a realização da 

operação, a cena é finalizada. Pode ser que o usuário 

simplesmente esqueça-se de apanhar uma ferramenta ou tente 

pegar uma ferramenta que não é necessária na operação. Ao 

término da cena, o ATreVEE 3D fornece um relatório informando 

quais foram os erros e acertos, contribuindo dessa forma com o 

treinamento do profissional para a realização dessa operação. 

A navegação pelo cenário é realizada totalmente a partir do 

rastreio da mão, para locomover o “jogador”, e com isso as mãos 

e a câmera, para frente basta mover uma mão ou as duas em 

direção ao monitor, enquanto que para mover para trás deve-se 

mover a(s) mão(s) na direção contrária. Para evitar que todo 

movimento mova também o personagem e não só as mãos dos 

cenários foram atribuídas limiares que determinam a distância do 

dispositivo para que o movimento do personagem seja executado 

(como pode ser visto na Figura 5), caso esses limiares não sejam 

ultrapassados o rastreio das mãos movimentará apenas as mãos 

virtuais e os objetos com os quais elas estão interagindo. É 

possível também a rotação do personagem, tanto horizontalmente 

como verticalmente, sendo que, na direção vertical, o ângulo de 

rotação é limitado, para permitir apenas uma melhor visualização 

quando necessário. De modo semelhante ao movimento a rotação 

é realizada com limiares nas coordenadas X e Y do rastreio, 

enquanto o movimento utiliza da coordenada Z. Na Figura 5 
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pode-se ver um esquema de como é feito a navegação como 

descrita acima, onde é definida uma área dentro do alcance do 

controle Leap Motion e ao ultrapassá-la é iniciado o controle do 

personagem em vez do controle das mãos no cenário. Já na Figura 

6 temos a representação do gesto realizado para pegar os 

equipamentos na cena. 

 

Figura 5 – Controle Personagem – Controle Leap Motion. 

 

Figura 6 – Ação “Pegar”. 

Na Figura 7 pode ser visto o modelo da arquitetura da primeira 

fase do projeto, apresentando quatro componentes principais; o 

cenário de treinamento, a avaliação de procedimentos, um 

gerenciador de todos os objetos interativos e extáticos presentes 

no cenário e a interface com o usuário.  

 

Figura 7 – Arquitetura do Simuladors ATreVEE 3D. 

O componente cenário de treinamento estabelece a interface com 

a aplicação. Através desta interface, a aplicação pode controlar 

todo o processo de treinamento do operador, o avaliando de 

acordo com sua evolução, interagindo com todos os objetos 

interativos do cenário e todos os procedimentos disponíveis para a 

ação corrente. 

O módulo, objetos interativos e extáticos contem os objetos 

geométricos e scripts que regulam as regras de funcionamento dos 

objetos Interativos. Os scripts acionam as diferentes 

movimentações (ações) que estão relacionados diretamente aos 

objetos de cada cenário. 

A avaliação pode ser definida como a identificação e mensuração 

das ações que os operadores realizaram em cenário de operação 

durante determinado período. A avaliação de desempenho tem 

como objetivo diagnosticar e analisar o desempenho individual e 

em grupo dos operadores, promovendo o crescimento pessoal e 

profissional, bem como melhor desempenho de absorção do 

conteúdo imposto. 

A interface com usuário tem como objetivo tornar a interação do 

operador o mais simples e eficiente possível. Assim, um bom 

projeto de interface com o operador facilita a conclusão da tarefa 

manualmente sem chamar atenção desnecessária para si, 

equilibrando a funcionalidade técnica e elementos visuais. 

Para a adição de IN ao simulador a arquitetura foi alterada de 

modo que futuramente o simulador não sofra modificação ao 

serem adicionados novos dispositivos. A Figura 8 mostra a 

arquitetura, na qual o módulo Interface do Usuário tem a função 

de fazer o tratamento dos dados brutos recebidos do dispositivo 

(no caso, o controle Leap Motion) traduzindo-os em comandos 

para a interface, assim, pode-se adicionar suporte para novos 

dispositivos com a adição de novos módulos para tratar seus 

dados e traduzi-los para os comandos da interface. 

No piloto, os dados recebidos do controle Leap Motion são 

tratados com o uso do Leap Motion SDK e então utilizados para o 

controle dos avatares das mãos e da execução da ação “fechar 

mão” que é utilizada no simulador para pegar as ferramentas que 

estão disponibilizadas em cena. Os dados do rastreio são 

acessados a partir dos comandos do SDK, que permite o rastreio 

tanto das mãos como dos dedos do operador, e com essa 

informação é definida a posição dos avatares na cena, sendo essa 

posição alterada em relação à posição do personagem.  

 

Figura 8 – Novo Módulo de Interface do ATreVEE 3D. 

Para validar a funcionalidade da nova interface natural integrada 

ao ATreVEE 3D, foram feitos testes iniciais com voluntários da 

área de computação, sendo eles alunos de graduação e pós-

graduação pesquisadores do laboratório LAVID (Laboratório de 

Aplicações de Vídeo Digital). Esse teste inicial nos ajudou a 

compreender melhor o uso do dispositivo Leap Motion, bem 

como, sua integração ao ATreVEE 3D. O passo seguinte será 

envolver um número maior de voluntários para qualificar o 

cenário comparando-o com o modo de interação via  mouse e 

teclado. Nossa interação é observar como o uso do Leap Motion e 

da IN pode afetar a percepção do usuário e sua relação de 

envolvimento com o sistema. No intuito de obter melhores 

resultados em testes futuros procura-se melhor definir os gestos 

utilizados em outros cenários dessa aplicação. Outra ponto 

importante será o feedback de representantes do público-alvo nos 
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próximos testes. Para tanto, pretendemos envolver funcionários do 

setor elétrico, os quais realizam essas funções no seu trabalho 

diário. 

Esse trabalho procura enriquecer a experiência para o treinamento 

no setor elétrico, buscando aprimorar o simulador ATreVEE 3D 

com a adição de interação gestual na realização do treinamento do 

procedimento, troca de isoladores. 

Espera-se encontrar alguns desafios durante o desenvolvimento da 

segunda etapa desse projeto, como a redefinição de todo o 

cenário, pois o cenário é construído de forma que toda interação é 

realizada totalmente por meio de botões que ativam animações 

que demonstram a ação escolhida, sendo então necessário 

transformar essas animações em ações realizadas pelo usuário 

com o intuito de melhorar a experiência do treinamento. Além 

disso, é importante buscar os melhores comandos a serem 

utilizados para a interface, sendo assim um estudo e planejamento 

deve ser feito tanto para decidir gestos que serão utilizados na 

interação com o cenário, como definir como serão realizados 

comandos operacionais do simulador, se serão realizados via o 

dispositivo ou por meios tradicionais de entrada. 

Outro ponto que se deve ter em mente é a possibilidade de ser 

necessário desenvolver um módulo de reconhecimento de gestos, 

caso a complexidade dos movimentos desejados para uma 

interação intuitiva sejam além dos gestos pré-definidos 

disponibilizados pelo SDK. Ao finalizar a adição da interação 

gestual em todo o cenário, serão realizados testes com 

profissionais do setor elétrico com as duas versões do simulador e 

a aplicação de questionários, buscando verificar as vantagens e 

desvantagens da adição do novo dispositivo de interação.  
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Abstract 

In this article, the results of a systematic survey on the 

applications of ubiquitous computing in education, which 

included analysis of publications made in two major national 

events of computing over the last four years (2010 to 2013), 

Brazilian Symposium on Computer are presented ubiquitous and 

Pervasive (SCUP) and the SBIE (Brazilian Symposium on 

Computers in education (SBIE). somewhat results show 

considerable increase in applications targeting ubiquitous 

computing for education in Brazil. 

Resumo 

Neste artigo, são apresentados os resultados de um mapeamento 

sistemático sobre as aplicações da computação ubíqua na 

educação, que contou com análise de publicações feitas em dois, 

dos principais eventos nacionais de computação nos últimos 4 

anos (2010 à 2013), Simpósio Brasileiro de Computação Ubíqua e 

Pervasiva (SBCUP) e o SBIE (Simpósio Brasileiro de Informática 

na Educação. Os resultados mostram um aumento pouco 

considerável de aplicações da computação ubíqua voltadas para a 

educação no Brasil. 

Categorias 

K.3.m [Diversos] – Computação e educação 

Termos Gerais 

Documentation, Verification. 

Palavras Chave 

Educação. Tecnologia. Aprendizagem ubíqua. 

1. Introdução  

No mundo tecnológico no qual vivemos, a necessidade de estar 

conectado faz parte vida da grande maioria da população, o que 

ocasiona o aumento da demanda por dispositivos móveis e 

avanços na rede sem fio. As redes sem fio, estão se tornando cada 

vez mais populares, diante da flexibilidade e comodidade 

oferecida aos usuários. A mobilidade e a possibilidade de 

estabelecer conexões sem fio, por longas distâncias, permite aos 

adeptos desta tecnologia estar conectado a toda hora e em 

qualquer lugar. 

A Computação Ubíqua, termo definido por Mark Weiser na 

década de 90, impulsiona a ideia de que os computadores estarão 

em todos os lugares e em todos os momentos auxiliando o ser 

humano de forma perceptível ou imperceptível.  

Entre suas aplicações, a educação vem ganhando espaço diante da 

necessidade de adaptação aos avanços tecnológicos e das 

necessidades dos alunos que recorrem cada vez mais, a tecnologia 

e seus recursos. 

Neste contexto a computação ubíqua aplicada à educação, 

proporciona através de suas aplicações e ambientes, novos meios 

para um aprendizado de acordo com a realidade na qual vivemos, 

tomando como base a possibilidade de personalizar o aprendizado 

e a necessidade de cada aluno. Este artigo apresenta um 

mapeamento de aplicações ubíquas, analisando aspectos 

relacionados ao ensino/aprendizagem e a tecnologia utilizada.  

O artigo está estruturado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta 

uma abordagem sobre a aprendizagem ubíqua. A Seção 3 traz uma 

análise sobre os resultados obtidos neste mapeamento, 

descrevendo a estratégia de busca e critérios de exclusão. A Seção 

4 apresenta os resultados e discussões obtidos da análise. Na 

Seção 5 é abordado a classificação em relação a adaptação de 

conteúdo. A Seção 6 apresenta os desafios e por fim são descritas 

na seção 7 as considerações finais.  

2. Aprendizagem Ubíqua 

A medida que os avanços tecnológicos vão surgindo, a 

necessidade de informação de forma rápida, a qualquer hora e 

lugar é um quesito essencial. Considerando esse crescente 
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tecnológico, onde a informação e as possibilidades de 

aprendizagem estão por toda parte, a educação apresenta um novo 

paradigma, uma junção de mobilidade e educação, que levam em 

consideração o perfil e contexto do aluno, a aprendizagem ubíqua. 

A educação nesse cenário, acontece de forma dinâmica, os 

materiais didáticos são apresentados baseados na contextualização 

do aprendiz. 

De acordo com (Roschelle, 2002), na aprendizagem com 

mobilidade, os aprendizes têm a capacidade de se mover 

fisicamente utilizando recursos e acessando informações. Portanto 

as informações são disponibilizadas de acordo com o contexto e 

com os elementos do contexto (localização do aprendiz, 

dispositivos, atividades, recursos, etc), os quais fazem parte do 

processo educativo. Então os recursos pedagógicos podem ser 

acessados a qualquer momento e em qualquer lugar, 

possibilitando ter uma educação dinâmica, onde seus recursos 

educacionais são distribuídos por contexto. 

Contudo a Educação Ubíqua, se torna instrumental neste 

processo, não só facilitando a distribuição customizada destes 

materiais diretamente aos alunos no horário e no local adequados, 

mas também permitindo o levantamento preciso das informações 

de contexto (Barbosa, 2011). 

3. Mapeamento Sistemático da Computação 
Ubíqua na aprendizagem de Ambientes 
Ubíquos 

Conceitualmente, Mapeamento Sistemático é projetado para 

prover uma visão mais ampla de um tópico de pesquisa, de modo 

a estabelecer se há evidência de pesquisa nesse tópico e prover 

uma indicação da quantidade de evidência. (KITCHENHAM; 

CHARTERS, 2007). 

A pesquisa iniciou-se com um conhecimento prévio sobre a 

computação ubíqua, procurando entender quais os benéficos da 

utilização deste novo paradigma de aprendizagem, quais ações 

estão sendo feitas e o impacto destas na educação. Diante disso, 

foram propostas e levantadas questões ligadas à pesquisa, sendo 

feita a seleção de fontes de informações, e por fim, a seleção dos 

estudos.  A Tabela 1 sintetiza os objetivos da pesquisa. 

Tabela 1 - Objetivos da pesquisa 

Objetivos  

Realizar uma revisão sistemática sobre aplicações da 

computação ubíqua na educação. 

Verificar as principais dificuldades e limitações 

associadas aos ambientes sensíveis ao contexto. 

Investigar de que forma a computação ubíqua pode 

influenciar no processo de aprendizagem. 
 

 

3.1. Estratégia e Processo de Busca 

O processo utilizado para procura por estudos primários foi o de 

busca manual nos anais dos eventos SBIE e SBCUP nos últimos 

três anos. Esta busca foi executada em duas etapas. A primeira 

consistiu-se na verificação dos sites contendo os anais dos 

referidos eventos e acesso manual aos artigos, lendo seus títulos e 

resumos, excluindo os estudos não relevantes a esta pesquisa. A 

segunda parte foi baseada na inclusão e exclusão dos artigos pré-

selecionados, de acordo com critérios estabelecidos.  

 
A Tabela 2 sintetiza os critérios estabelecidos 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

Estudos primários em relação 

a características e 

funcionalidades para 

ambientes ubíquos. 

Estudos primários que não 

possuam características de 

aplicabilidade da 

computação ubíqua voltada 

para a aprendizagem. 

Estudos primários que 

estejam ligados a questões e 

dificuldades a construção e 

desenvolvimento destes 

ambientes. 

Estudos primários que 

possuam características de 

aprendizagem móvel sem 

embasamento teórico. 

 

 

3.2. Questões de pesquisa 

Com estes critérios em mente, o mapeamento bibliográfico e 

documental sistemático tem como questão central de pesquisa a 

seguinte pergunta: Qual o panorama atual das publicações 

científicas no Brasil sobre a utilização da computação ubíqua na 

educação? Buscou-se responder: 

QP1: Quais benefícios da utilização de aplicações ubíquas para a 

educação? 

QP1: Quais os tipos de contextos são levados em consideração? 

QP2: Quais são as tecnologias de redes utilizadas? 

QP3: Quais são as formas de adaptação de conteúdo utilizadas 

pelas aplicações? 

4. Resultados e Discussões 

A busca resultou em 49 artigos: 28 da SBCUP e 21 do SBIE. 

Após a aplicação dos critérios de exclusão, 27 estudos 

provenientes do SBCUP foram excluídos por não descreverem 

aspectos relacionados a educação, aprendizagem e ensino, estes 

abordavam técnicas de aplicações comerciais, saúde e telefonia, 

em contrapartida todos os artigos do SBIE foram incluídos neste 

trabalho.  Dessa forma, restaram 22 artigos para o estudo de 

dados, ressaltando que apenas 9 possuíam características de 

contexto e ubiquidade na educação.  

 4.1. Aplicações Ubíquas na Educação 

Dentre as fontes primárias selecionadas para fazer parte da análise 

de dados deste artigo, optou-se por dedicar esforço especial aos 
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nove artigos específicos ao tema computação ubíqua aplicada à 

educação. 

Quanto aos estudos encontrados, apenas um trata-se da tecnologia 

pervasiva, ou seja, refere-se a uma das características da 

tecnologia móvel, também dita como embutida. SACCOL e 

REINHARD, 2007 [6] acrescentam pouco ao objetivo desse 

trabalho, abrangendo conceitos da localização de atores em 

pervasives games, e buscando um modelo por meio de um 

experimento de campo.  

Nos demais trabalhos é possível encontrar contribuições 

relevantes. Estes apresentam propostas e/ou aplicações ubíquas 

voltadas para melhorias no aprendizado, de forma a adaptar-se e 

indicar conteúdos de acordo com as necessidades determinadas 

pelo perfil do aluno. A tabela 3 apresenta um resumo das 

informações relevantes dos artigos analisados na pesquisa. 

Tabela 3 - Resumo dos artigos pesquisados 

 Aplicação/Ambiente Benefícios 

[1] UbiReCon, modelo ubíquo que sugere conteúdo 

educacional considerando o perfil e o contexto do 

aprendiz. 

Recomendação de Objetos de Aprendizagem, baseado com o 

contexto do usuário, 

[2] UbiGroup, modelo de recomendação ubíqua de 

conteúdo para grupos de aprendizes, denominado. 

Auxiliará o professor na seleção de matérias, levando em 

consideração os aspectos gerais do perfil de um grupo. 

[3] Ferramenta de adaptação de conteúdos e objetos de 

aprendizagem para diferentes dispositivos móveis. 

Tornar a visualização de arquivos em diferentes dispositivos, 

menos frustrante. 

[4] MobUS, sistema sensível ao contexto, auxiliará o 

aprendizado, em sala de aula. 

Proporcionará meios de auxiliar o ensino, fazendo a 

aprendizagem se tornar mais dinâmica e interativa 

[5] U-SEA, ambiente de aprendizagem ubíquo, com 

capacidade de adaptação de conteúdo, e da interface de 

acordo com a velocidade de conexão. 

Fornece ferramentas e conteúdos suportados pela conexão do 

usuário. 

[6] M-SEA (Sistema de Ensino Adaptado Móvel). Sistema, 

que tem por objetivo adequar o ambiente às 

características individuais dos estudantes. 

Disponibilizar para cada estudante uma sugestão de sequência 

adequada ao seu perfil e nível de aquisição de conhecimento. 

[7] O CoolEdu, ambiente ubíquo, para apoia a educação 

através do estímulo à colaboração 

A capacidade colaboração entre aprendizes de forma contínua.  

[8] Apresenta uma análise de padrões e modelos de 

metadados de objetos de aprendizagem e um estudo 

sobre a descrição de todos os recursos de um OA ubíquo 

e móvel. 

A elaboração de conteúdos fragmentados usando metadados, 

permite ao usuário acessar um vídeo, uma animação ou realizar 

um exercício, sem a necessidade de carregar todo o conteúdo, 

possibilitando mais flexibilidade. 

[9] Ambiente de suporte à aprendizagem móvel sensível ao 

contexto, baseado em agentes para recomendação de 

OAs. 

Tornar a aprendizagem móvel adequada às necessidades dos 

estudantes. 

 

 

4.2 Tecnologias de Redes 

Segundo Ferras e Messias (2011), as redes sem fios também 

conhecidas por wireless, refere-se a uma rede de computadores 

sem a necessidade de uso de cabos. Por meio de dispositivos que 

transmitem e recebem radiofrequência (comunicação via onda de 

rádio) ou via infravermelho. 

A comunicação via redes sem fio já existe há muito tempo, o tipo 

de dispositivos que utilizam essa tecnologia, vem diminuindo de 

tamanho e custo gradativamente, possibilitando a adoção dela em  

 

vários aparelhos móveis. As redes sem fios são de grande 

importância para a realização da computação ubíqua, pela 

capacidade de comunicação com vários aparelhos ao mesmo 

tempo. 

Assim, durante a análise dos artigos incluídos neste mapeamento, 

pode-se constatar as tecnologias de redes utilizadas nas aplicações 

resultantes da pesquisa, Wi-Fi e Bluetooth, estas podem ser 

representadas no diagrama apresentado na figura1.  
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   Figura 1.  Tecnologias de Rede 

 

Neste contexto, percebe-se que a quantidade de aplicações que 

utilizam a tecnologia de rede Wi-Fi é superior as demais, um dos 

motivos pelo qual a utilização de redes sem fio vem tomando 

maior dimensão, é a flexibilidade e comodidade oferecida aos 

usuários, ao oferecer acesso a informação em qualquer hora e 

lugar. Podemos constatar ainda, que algumas aplicações fazem 

uso de mais de uma tecnologia, entre elas estão o Bluetooth e a 

3G. 

A aplicação MobUS, constituída por protocolo de acesso e 

comunicação, possibilita que os dispositivos móveis se 

comuniquem independendo da infraestrutura de rede disponível 

[6]. Por existir a necessidade de um ou mais dispositivos com 

acesso a rede sem fio, além de Wi-fi, as comunicações entre os 

aparelhos também podem ser feitas via Bluetooth.  

Já, no Modelo para Colaboração em Ambientes Descentralizados 

de Educação Ubíqua [7], utiliza-se a tecnologia wi-fi e 3G, para 

estabelecer comunicação entre os dispositivos móveis. Esta 

aplicação recorre ao GPS, para considerar o contexto do aprendiz, 

que se caracteriza por guardar as informações do seu 

posicionamento e o dispositivo que está sendo utilizado. 

Dentre seus componentes, destaca-se o agente de Contexto que é 

responsável pelo mapeamento da movimentação do usuário, este 

alerta os demais agentes sobre essas alterações. 

4.3 Aplicações Sensíveis ao Contexto   

Sensibilidade ao contexto se refere à capacidade dos softwares se 

adaptarem à situação onde eles se encontram. Essa capacidade 

traz ao usuário um estilo de interação que facilita bastante a 

comunicação do homem com a máquina, já que o programa pode 

se adaptar à sua necessidade [10]. 

Cada estudante ou usuário qualquer, faz uso da determinada 

aplicação em diferentes condições, podendo estar na escola ou em 

casa, usando um dispositivo móvel ou um computador pessoal, 

assim, contexto se refere a situação na qual o usuário está 

inserido, levando em consideração, localização, tecnologia de 

rede, entre outras. Segundo Anjos, A. G. R. (2006 apud Schilit, 

1995, p.16), existem basicamente quatro categorias de contexto: 

• Contexto Computacional: se refere a rede, conectividade, 

custo de comunicação, banda passante e outros recursos 

como: impressoras e estações; 

• Contexto do Usuário: se refere ao perfil do usuário, 

localização, velocidade, pessoas próximas, situação social 

e estado de espírito; 

• Contexto Físico: se refere à luminosidade, temperatura e 

umidade; 

●    Contexto de Tempo: se refere à hora do dia, alguma data 

ou época do ano. 

Diante disso, um sistema sensível ao contexto, pode oferecer 

benefícios para a aprendizagem, como personalização do 

aprendizado, recomendação de objetos de aprendizagem, diante 

do perfil dos alunos, por exemplo. A tabela 4, apresenta as 

aplicações dos nove artigos selecionados, que utilizam diferentes 

categorias de contexto. 

Tabela 4: Tabela aplicações sensíveis ao contexto 

Tipo de Contexto Artigos 

Contexto 

Computacional: 

[1] [2] [3] [4] [5] 

[8] 

Contexto do Usuário: [1] [4] [6] [7] [9] 

Contexto de Tempo: [1] 
 

 

Pode-se considerar, diante da análise nos artigos encontrados, que 

as aplicações da computação ubíqua na educação, apresentam 

arquiteturas multiagente, para recomendar objetos de 

aprendizagem condizentes com perfil do usuário e o contexto 

onde está inserido, levando em consideração localização, hora de 

acesso, interesse do usuário[4]. 

O UbiReCon, um modelo ubíquo para recomendação de conteúdo 

educacional em um ambiente heterogêneo [7]. Caracteriza-se por 

guardar as informações do posicionamento, por meio da 

tecnologia GPS (Global Positioning System), e pelo dispositivo 

que está sendo utilizado, para acessar a aplicação pelo usuário, 

data e hora atual. Essas informações, são de grande importância 

para o agente responsável por recomendar conteúdos, e são 

utilizadas visando a personalização dos conteúdos e as 

necessidades apresentadas pelos usuários. 

No CoolEdu, ambiente de apoio a educação através do estímulo à 

colaboração, utiliza para isso serviços de suporte do ambiente de 

educação ubíqua[8]. Este ambiente, faz a análise sobre os objetos 

de aprendizagem e matérias adequados ao perfil do aprendiz, no 

momento certo e na hora certa. 

Contém diferentes agentes, que são responsáveis por todo o 

processo de escolha de matérias e recomendação destes. O 

processo, inicia-se desde o armazenamento de informações dos 

aprendizes de forma individual, onde ocorre a análise das 

preferências do perfil e contexto de ambiente do aprendiz às 

sugestões pedagógicas contextualizadas e personalizadas que são 

enviadas via mensagem ao dispositivo móvel. 

Já o UbiGroup, modelo de recomendação ubíqua de conteúdo 

para grupos de aprendizes[9]. Apresenta uma proposta semelhante 

à citada anteriormente, sua arquitetura é formada por 5 agentes: 

(Agente Apoio Pedagógico (AP), Agente Gestor de Perfis (GP), 

Agente Gestor de Contextos (GC), Agente Recomendador (RE) e 

Agente Comunicador (CO)). 

Estes agentes, são responsáveis por obter as informações do 

aprendiz e de informá-lo sobre novas recomendações, manter 

atualizados seus perfis, gerenciar os contextos e efetuar a 

comunicação com os repositórios de Objetos de Aprendizagem. 
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Todas essas informações são utilizadas para recomendar OAs 

considerando os perfis dos aprendizes e o contexto onde eles 

estão inseridos. 

4.4. Adaptação de Conteúdo   

Para melhorar a eficácia da absorção de conhecimento pelos 

estudantes na aprendizagem móvel, deve-se levar em consideração 

as características particulares de cada estudante, como por 

exemplo: características cognitivas e o dispositivo móvel que o 

mesmo possui. Desta forma é possível prover conteúdos de acordo 

com a necessidade intelectual dos alunos e de forma adequada às 

restrições dos seus dispositivos móveis e conectividade, uma vez 

que os mesmos possuem recursos distintos e limitados. Durante a 

análise, percebeu-se a existência de três diferentes formas de 

adaptação de conteúdo:  Baseada no perfil do aluno, baseado em 

dispositivo e baseado em rede. 

Baseada no perfil do aluno: Os ambientes U-leaning permitem a 

adaptação e recomendação de conteúdos baseados nas 

informações fornecidas pelo próprio usuário. Levando em 

consideração interesses, atividades trabalhadas, interações com 

outros alunos, como forma de possibilitar uma aprendizagem 

condizente com as necessidades e características individuais.  

Baseado em dispositivo:  A necessidade cada vez maior de se 

utilizar objetos de aprendizagem em diferentes dispositivos 

(Smartphone, Tablet, PDA’S, Computadores), traz um problema  

para a aprendizagem M-learning em geral. Sendo assim, é 

imprescindível que os conteúdos se adaptem também ao 

dispositivo a ser utilizado.  

Para cada tipo de dispositivo utilizado, a uma característica 

diferente, diante disso, as aplicações baseadas em dispositivos, 

consideram o tamanho da tela, quantidade limitada de cores 

suportadas, capacidade de bateria, processamento e 

armazenamento (processador, arquitetura da máquina, etc). 

Baseada em rede: Atualmente existem diferentes formas de 

acesso à Internet, entre as mais usadas estão a banda larga e a 3G, 

disponibilizadas com uma variação muito grande de velocidade, 

assim, fica claro que o contexto computacional dos alunos pode 

variar bastante. 

As diferenças de velocidade nas conexões dos estudantes trazem 

um problema para a aprendizagem U-learning, pois com 

velocidades mais baixas de conexão surgem problemas de acesso 

a arquivos maiores, pois levam muito tempo para serem 

carregados, transferidos ou abertos. Diante disso, a adaptação de 

conteúdo baseado em rede, identifica a velocidade de conexão, 

para indicar conteúdos adequados a conexão de cada usuário. Na  

tabela 5, é possível verificar a análise da adaptação de conteúdos e 

o tipo de arquitetura utilizada. 

 
 
 
 

Tabela 5. Análise da adaptação de conteúdos e o tipo de arquitetura utilizada 

Aplicação Informações Dinâmicas de 
contexto 

Adaptação de conteúdo Tipo de 
arquitetura 

Serviço 

CoolEdu Localização, histórico de 

acesso de AO 

Baseado no perfil Centralizada Cliente/Servidor 

U-SEA Conexão. Baseada em rede Centralizada Cliente/Servidor - 

Cloud Computing 

Odin Dispositivo, conexão. Baseada em rede e em 

dispositivo(Codec e compressão) 

Centralizada Cliente/Servidor 

UbiReCo

n 

Localização, data, hora e 

dispositivo 

Baseado em perfil Centralizada Cliente/Servidor 

M-SEA Não descreve. Baseado em Perfil Centralizada Cliente/Servidor 

MobiLE Localização, hora, histórico de 

acesso de OA, dispositivo. 

Baseada em Perfil. Não descreve Cliente/Servidor 

 

 

5. Desafios e Limitações 

A principal limitação desse trabalho em relação a pesquisa, diz 

respeito à execução das etapas de pré-seleção dos artigos, inclusão 

e exclusão de estudos e por fim a análise dos artigos selecionados. 

 

 

 

Considerando o número de artigos encontrados durante a pré-

seleção, após análise, percebeu-se que poucas eram as propostas 

da utilização da computação ubíqua como um novo paradigma de 

aprendizagem, ressaltando aspectos pedagógicos e benefícios para 

o processo de aprendizagem. Quanto as aplicações, o desafio 

encontrado foi categorizar os artigos em relação as informações 

técnicas, a ausência dessas informações, dificultou o 

entendimento funcional dessas aplicações. 
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6. Considerações Finais 

Este trabalho apresentou, um mapeamento sistemático dos 

trabalhos no Brasil no período de 2010 à 2013, considerando 

aspectos pedagógicos e tecnológicos que envolvem as aplicações 

que trabalham a computação ubíqua. 

Com esta pesquisa, conclui-se que o uso da computação ubíqua, 

voltada para a aprendizagem condizente com as necessidades 

individuais de cada aluno no Brasil, ainda está em fase 

embrionária, mas apresenta evolução no decorrer dos últimos 

anos. 

A pesquisa nas bases definidas, revelou um resultado não muito 

expressivo de artigos relacionados da computação ubíqua na 

educação ou aprendizagem ubíqua. Podemos constatar que no 

Brasil, o uso dessa tecnologia voltado para a aprendizagem ainda 

não está difundido. Assim, a computação ubíqua, acaba sendo 

vista apenas como uma ferramenta que pode ser utilizada a favor 

da educação M-mobile. 
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ABSTRACT 

This work aims to portray the reality found on the students' ability 

to solve logical reasoning questions, the work was developed with 

the purpose of evaluating and even students to prepare even for a 

robotics workshop offered by the school in partnership with 

subproject Computer PIBID the Federal Institute of Sertão 

Pernambucano (IF-SERTÃO PE). 

Keywords 
Logical reasoning, PIBID, workshop 

 

RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo retratar a realidade encontrada 

sobre a capacidade dos alunos em solucionar questões de 

raciocínio lógico, o trabalho foi desenvolvido com a proposta de 

avaliar e nivelar os alunos para preparar os mesmo para uma 

oficina de robótica oferecida pela escola em parceria com o 

Subprojeto de Computação do PIBID no Instituto Federal do 

Sertão Pernambucano (IF-SERTÃO PE). 

Palavra-chave 

Raciocínio lógico, PIBID, oficina 

Categories and Subject Descriptors 

K.3 [Computers and Education]  

General Terms 

Human Factors 

 

1. INTRODUÇÃO 
O estudo da matemática proporciona aos estudantes o 

desenvolvimento da capacidade de resolver os mais diversos tipos 

de problemas, não somente aos problemas ligados aos números 

como também a possibilidade de resolver problemas lógicos. 

Atualmente o Brasil [ 1 ] ocupa um dos piores lugares na lista de 

países com adolescentes com capacidade em solucionar problemas 

matemáticos da vida cotidiana. Ele está no 38° lugar de uma lista 

de 44 países. O estudo foi realizado pelo Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos (PISA).  

 

 “Os alunos de 15 anos com dificuldades para 

resolver problemas serão os adultos de 

amanhã lutando para encontrar ou manter um 

bom emprego", disse Andreas Schleicher, 

diretor interino de Educação da OCDE. 

"(http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao

/alunos-brasileiros-ficam-entre-os-piores-em-

teste-de-raciocinio-logico-12052532) 

 

Diante deste contexto, o presente trabalho busca mostrar as 

dificuldades dos alunos das escolas públicas tem para resolver 

questões de lógica.  
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2. AS DIFICULDADES NO APRENDIZADO 
EM MATEMÁTICA 
As dificuldades de aprendizagem em Matemática têm preocupado 

profissionais das mais diversas áreas educacionais. Segundo Fernandez 

[1], quando há um fracasso na aprendizagem, é preciso pensar sobre estas 

situações, pois o problema pode estar no professor, na escola, nos pais e 

não exclusivamente no aluno. Segundo o PCNs: 

 

O professor para desempenhar o seu papel de 

mediador entre o conhecimento matemático e o aluno 

ele precisa ter um sólido conhecimento dos conceitos 

e procedimentos dessa área e uma concepção de 

matemática como ciência que não trata de verdades 

infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica 

sempre aberta à incorporação de novos 

conhecimentos. (“autor ?” 2001, pag 36). 

 

 Percebe-se que o professor é uma peça chave para estimular, mediar a 

aprendizagem do aluno. O pequisador Demo [2] diz que o profissional 

não deve apenas dar aulas, mas garantir também a aprendizagem do 

aluno. Então, podemos dizer que a aprendizagem do aluno não é 

responsabilidade apenas dele, mas também do docente, mesmo que este 

não tenha condições favoráveis para o ensino. “... ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou sua 

construção.” (FREIRE, [3], p. 52). 

 Evidentemente, escola e governo devem oferecer condições necessárias 

para que o professor possa exercer sua profissão com qualidade e 

eficiência começando do ensino fundamental. Davis (1986, p. 29) afirma 

que: “Toda a potencialidade do conhecimento matemático deve ser 

explorada, de forma mais ampla possível, em todos os ensinos, mas, 

sobretudo, no ensino fundamental”. 

3. PESQUISA ANALÍTICA 
Esta pesquisa teve caráter-analítico com o intuito de verificar os 

índices de deficiencia no ensino-aprendizagem de Racício Lógico 

nas competências das disciplinas do Ensino Médio. 

3.1 PARTICIPANTES 
Participaram da Pesquisa 150 alunos da Rede Pública Estadual de 

uma escola de Referência em Ensino Médio do Estado de 

Pernambuco. Os alunos se dividiam em três turmas do 1º ano do 

Ensino Médio, e duas turmas do 2º ano. Todos na faixa etária de 

14 à 16 anos.  

3.2 PROCEDIMENTO 
Foram aplicadas provas objetivas com 10 perguntas básicas de 

Raciocínio Lógico. Os alunos tiveram 03 horas para conclusão da 

atividade. Após a correção 90 provas foram lançadas na 

ferramenta online google doc’s para melhor visualização dos 

resultados.  

3.3 RESULTADOS 
Os gráficos abaixo demonstram efetivamente o grande índice de 

dificuldade em raciocinio lógico: 

 
 

 

Figure 1- Pergunta de Raciocínio Lógico Simples 

Nesta questão pode-se observar que existe um padrão nas 

respostas dos alunos diante de perguntas simples de raciocínio 

lógico. Quando questionados sobre porque a resposta ’Rato’ seria 

a correta, pois foi a mais destacada com 87% dos pontos, eles 

disseram que o ‘Rato’ não teria nenhuma ligação com as demais 

palavras. Um estudante observador veria que a questão se refere a 

uma sequência que se enquadraria em seres vivos, excluindo-se 

assim a palavra ‘Papel’ que não se equadra nessa categoria. 

Neste próximo gráfico observa-se uma sequência de lógica 

condicional. Bastante utilizada nos exercícios de computação. 

 

No gráfico a seguir, apenas questão envolvendo matemática 

simples: Conjuntos.  

 

 

 

Os gráficos a seguir se referem as respostas colhidas emu ma 

questão com interpretação lógica de texto: 
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De acordo com as restrições forma feitas as seguintes perguntas: 

No primeiro gráfico, foi questionado a sequência de nascimento 

dos filhos do Sr. Pedro. A resposta se encontra no próprio texto, 

bastando apenas uma análise mais profunda da questão. 

 

As demais perguntas são de estatística: 

 

 

 

 

Com esas respostas conclui-se que ainda é necessário melhorar o 

ensino do Racíocinio lógico nas escolas. Principalmente quando 

se trata do Ensino Médio. Com isso ese estudo demonstra que 

essa é uma questão a ser analisada, propondo medidas de 

resolução desta problemática. 
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ABSTRACT 

 

After the publication of “Emotional Intelligence” by Daniel 

Goleman, much interest has been demonstrated by education 

researchers regarding the student qualities responsible for 

academic success. In this paper, we propose an online software 

environment to aid the implementation of a methodology focused 

on three important aspects of student performance: psychological 

well-being, physical well-being, and studying techniques. 

Psychological well-being techniques used in our methodology aim 

to improve attention and emotional skills, physical well-being 

techniques aim to create good health habits, and studying 

techniques aim to help students personal time management and 

teach students how to approach their course materials in order to 

learn faster and with more quality. 

RESUMO 

Após a publicação do livro “Inteligência Emocional” por Daniel 

Goleman, muito interesse tem sido demonstrado por 

pesquisadores da área de educação em relação as qualidades de 

estudantes responsáveis pelo sucesso acadêmico. Neste artigo, 

propomos um ambiente online de sofwtare para auxiliar a 

implementação de uma metodologia focada em três aspectos 

importantes para o desempenho de estudantes: bem-estar físico, 

bem-estar psicológico e técnicas de estudo. As técnicas de bem 

estar psicológico usadas nesta metodologia almejam melhorar a 

atenção e as habilidades emocionais, as técnicas de bem-estar 

físico almejam criar bons hábitos de saúde e as técnicas de estudo 

buscam ajudar os estudantes a gerenciar seu tempo e ensiná-los 

como abordar seus assuntos do curso para aprender mais rápido e 

com mais qualidade. 

Keywords 

Emotional Intelligence, Coaching, Tutoring, Student Performance, 

Tutoring Software. 

1. Introdução 
 

O número de desistências e reprovações em cursos universitários 

é elevado [4] [10]. Muitos estudantes, embora tenham obtido um 

ótimo desempenho no ensino médio, não conseguem manter o 

mesmo padrão quando ingressam na universidade. Muitos, por 

não identificarem quais são os reais motivos do baixo 

desempenho, permanecem cometendo erros de aprendizagem por 

vários períodos ou até mesmo desistem do curso por não saberem 

como solucionar tais problemas. O elevado número de 

reprovações e desistências é um problema que necessita ser 

tratado. 

 

A capacidade de reconhecer e lidar com os próprios sentimentos e 

com os sentimentos das outras pessoas é uma habilidade 

conhecida como Inteligência Emocional. Muitos alunos não 

desenvolvem tal habilidade e acabam enfrentando problemas que 

irão interferir no seu desempenho durante os anos de graduação 

[9]. Alguns problemas são: alto nível de estresse e baixo nível de 

concentração. O mau gerenciamento das emoções leva a um 

acúmulo de estresse que causa o aumento do padrão mental 

conhecido como divagação, ou “sonhar acordado” [2]. Esse tipo 

de padrão mental interfere na capacidade do aluno se concentrar 

no que está estudando. 

 

Técnicas da psicologia ocidental e de autoconhecimento oriental 

estão sendo utilizadas para melhorar o rendimento escolar [1][11]. 

Entre essas técnicas, podem ser citadas: meditação, exercícios 

físicos, a utilização de um tutor no acompanhamento dos 

estudantes e o desenvolvimento do equilíbrio emocional. Muitas 

pesquisas têm mostrado os efeitos positivos que a meditação pode 

produzir para o ser humano. Por meio da prática de meditação 

durante 40 minutos todos os dias por 8 semanas é possível ter um 

aumento na massa cinzenta do cérebro [5]. A meditação pode 

reverter alguns problemas de ansiedade, deficiência de atenção e 

predisposição à depressão ao alterar algumas estruturas do cérebro 

[7][8]. Entre as técnicas de meditação mais utilizadas para 

melhorar esses fatores estão as técnicas popularizadas no ocidente 

como atenção plena (ou, em inglês, como mindfulness) e 

meditação do amor universal (metta bhavana). 

 

A mente humana não é capaz de lidar com uma grande carga de 

informações ao mesmo tempo, resultando no mal desempenho de 

estudantes que estão estressados e que lidam constantemente com 

o problema de muitas preocupações durante o tempo de estudo. 

As emoções são responsáveis por influenciar o fluxo de 

pensamentos [2] e quando essas emoções são mal gerenciadas, 

acabam fazendo com que o estudante não foque nos estudos, pois 
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sua mente está focada apenas em seus problemas pessoais. Nesse 

sentido, é muito importante aprender a controlar as emoções e 

desenvolver a inteligência emocional. Como consequência do 

equilíbrio emocional e do desenvolvimento da inteligência 

emocional, é mostrado na literatura que o indivíduo será capaz de 

desenvolver sua cognição, assimilar mais conhecimento, adaptar-

se a novas situações e uma série de outros fatores que irão 

influenciar no seu desempenho acadêmico [9]. 

 

Quando o aluno gerencia sua saúde emocional ele pode melhorar 

seus resultados acadêmicos [3]. Porém poucos estudantes 

conseguem gerenciar adequadamente sua saúde emocional desde 

o início da vida acadêmica. Para ajudar os estudantes que não 

conseguem realizar um bom gerenciamento é preciso ter alguém 

para orientá-lo (tutor). 

 

A atividade do tutor é importante para guiar o tutorando em 

práticas que irão maximizar os resultados desejados e terá como 

um de seus objetivos fazer com que o tutorando aprenda a ser seu 

próprio tutor[18][19][6]. 

 

É importante que o tutor seja capaz de dar um retorno ao 

tutorando sobre como ele está desenvolvendo suas habilidades, 

quais serão seus próximos passos e quais são os erros que devem 

ser corrigidos. O tutor é um olhar de fora, capaz de observar 

determinadas falhas que o tutorando não é capaz de perceber [20]. 

De acordo com o desenvolvimento de suas habilidades, a 

dependência de um tutor vai se tornando cada vez menor. Pois um 

dos objetivos da tutoria é tornar o tutorando independente e capaz 

de utilizar o que aprendeu para criar planos para alcançar seus 

objetivos futuros [18]. Neste artigo, será apresentada uma 

metodologia e um ambiente online de acompanhamento para 

auxiliar tutores e tutorandos em direção ao aumento do seu 

desempenho acadêmico. 

 

Além dos métodos para gerência da inteligência emocional 

mencionados acima, a metodologia proposta neste artigo emprega 

o incentivo à pŕatica de atividades físicas aliadas a um bom 

período de sono para auxiliar na melhoria das funções cognitivas, 

formação de novos neurônios e sedimentação das informações 

aprendidas durante o dia [12][13][14]. 

 

Este artigo apresenta uma metodologia de tutoria baseada em 

técnicas de inteligência emocional e apoiada por um ambiente 

online de acompanhamento. A metodologia foi aplicada em um 

programa de tutoria criado para alunos do primeiro período de um 

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. A principal 

motivação para este trabalho diz respeito a uma carência de 

orientação aos alunos de como administrar a vida universitária e 

diminuir o número de reprovações e desistências, tendo início em 

maio de 2014 e término previsto para setembro de 2014. Dessa 

forma, ainda não foi possível avaliar o impacto da metodologia 

sobre o desempenho acadêmico dos alunos envolvidos, mas 

apenas avaliações parciais realizadas por meio do ambiente online 

que dá suporte à metodologia. 

 

A metodologia de tutoria proposta enfatiza 4 aspectos para o 

desenvolvimento do aluno, quais sejam: desempenho e 

organização pessoal, desenvolvimento da atenção, cultivo do 

equilíbrio emocional e cuidados com a saúde física. 

 

Para o desempenho e organização pessoal propõe-se a utilização 

de técnicas de leitura dinâmica, Zen to Done
1, criação de 

cronograma de estudos e bons hábitos de leitura. O 

desenvolvimento da atenção foi trabalhado com técnicas de 

meditação fundamentada na atenção plena na respiração e em 

sensações corporais. Práticas de metta bhavana, atenção plena 

sem objeto e técnicas de relaxamento foram utilizadas para o 

desenvolvimento do equilíbrio emocional. Além disso, foram 

abordados os bons hábitos alimentares, as práticas de atividades 

físicas e o bom uso do computador para desenvolver o cuidado 

com a saúde física. 

 

Um ambiente online de acompanhamento foi desenvolvido para 

que fosse possível acompanhar as atividades desenvolvidas pelos 

alunos, facilitar o relacionamento entre tutores e alunos, verificar 

possíveis problemas emocionais durante o semestre e fornecer 

tutoriais, guias e áudios ensinando as técnicas.  

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Na 

Seção 2, discutem-se alguns trabalhos relacionados à tutoria 

universitária e programas baseados em técnicas de inteligência 

emocional. A metodologia de tutoria proposta é descrita na Seção 

3 e o ambiente online de acompanhamento da aplicação dessa 

metodologia é descrito na Seção 4. Por fim, algumas 

considerações finais, enfatizando conclusões e trabalhos futuros. 

2. Trabalhos Relacionados 

 

Satyanarayana et al. [15] propuseram uma abordagem de 

acompanhamento de alunos utilizando mentores e tutores para 

tratar o problema da baixa taxa de retenção das faculdades e 

propuseram o acompanhamento de calouros como solução para 

esse problema. Na abordagem proposta, os alunos veteranos 

fornecem orientação e tutoria para alunos ingressantes. No 

modelo proposto por Satyanarayana et al. [15], o coordenador da 

faculdade alocaria ao calouro, um potencial mentor (estudante 

veterano) que teria contato regularmente com os alunos 

selecionados para oferecer apoio acadêmico nos dois primeiros 

semestres e ajudá-los, principalmente no primeiro, pois os alunos 

ainda não estariam adaptados ao rigoroso regime da academia. A 

execução do projeto envolvia: 

 

1. Um mentor que recebia um pequeno grupo de alunos e 

os acompanhava regularmente para os ajudar nas 

tomadas de decisões em geral. 

2. Um tutor para auxiliar o aluno com questões técnicas 

específicas. Os tutores não acompanham um grupo 

específico, eles possuem um “horário de expediente” 

onde abrem seus laboratórios aos calouros para ajudá-

los a entender mais sobre uma determinada área. 

3. Proporcionar oficinas para os alunos calouros com 

profissionais da indústria. 

  

Em resumo, o objetivo era implementar um programa com 

mentores e tutores para apoiar o calouro na construção de técnicas 

de estudo e gestão de tempo. O coordenador da faculdade é 

responsável por acompanhar os mentores e tutores além de 

agendar oficinas com os profissionais da indústria. Os resultados 

obtidos em [15] mostraram que as notas e o número de alunos 

aprovados nas disciplinas mais difíceis foram maiores do que as 

notas do semestre em que o projeto não estava em vigor, ao 

                                                 
1  Informações sobre a técnica Zen to Done podem ser obtidas 

no seguinte endereço eletrônico http://lucasteixeira.com/ztd/ . 

Data do último acesso: 23 de agosto de 2014. 
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comparar os dados, o resultado obtido foi um aumento de 9% a 

12% na taxa de retenção, esse resultado apoia fortemente o 

modelo de acompanhamento baseado em tutoria. Esse programa 

não envolvia nenhuma técnica de inteligência emocional. 

 

Pan et al. [16] apresentaram um estudo que sugere como solução 

para a retenção de alunos a orientação acadêmica. Assim, o aluno 

teria um tutor que acompanha o seu desempenho, aconselha-o a 

respeito de questões curriculares e carreira, e monitora o 

progresso do aluno para promover seu sucesso no programa. O 

estudo sugere o uso do Course Signals2, que utiliza dados em 

tempo real do aluno e utiliza um algoritmo preditivo para estimar 

o risco do aluno com base em dados como: esforço do estudante, 

desempenho acadêmico, histórico acadêmico anterior, e 

características demográficas. Quando o estudante está em situação 

de risco, o instrutor é incentivado a mandar uma mensagem 

personalizada para orientar o aluno sobre como agir em 

determinadas situações. 

 

O projeto foi aplicado em 4 cursos de uma grande universidade, 

duas vezes em dois cursos e três vezes nos outros dois cursos. No 

total, 951 dos casos foram analisados (808 homens, 143 mulheres 

e 234 estudantes internacionais). Os alunos receberam três cores: 

Vermelho, Amarelo e Verde representando desempenho bom, pode 

melhorar e desempenho ruim, respectivamente. Além disso, foram 

divididos em grupos baseados na cor, sexo e nacionalidade. Aos 

dados, foi aplicado um teste qui-quadrado, para identificar 

possíveis associações entre rendimento e os sinais obtidos.  

 

No estudo de Pan et al. [16], foi investigado se o uso mais 

frequente do Course Signals está associado ao melhor 

desempenho acadêmico entre estudantes. Os dados sugerem que 

intervenções adicionais estão associadas com melhor desempenho 

do aluno, porém as análises são descritivas, e não causais. Quanto 

aos instrutores participantes do curso, pode haver diferenças entre 

seu modelo pedagógico, abordagens e práticas de classificação, 

para reduzir essas limitações, eles planejam expandir a amostra e 

incluir um grupo de controle para que uma análise causal possa 

ser realizada. 

 

A influência de fatores relacionados à inteligência emocional e 

desempenho acadêmico foram investigados por Mohzan et al. 

[17]. Segundo os autores, muitos fatores influenciam no 

desempenho acadêmico, dentre eles: o QI dos alunos, o nível 

sócio econômico, a motivação, o relacionamento com outros 

alunos, a relação professor-aluno, o envolvimento dos pais e a 

personalidade.  

 

O estudo apresentado por Mohzan et al. [17] foi realizado na 

Universiti Teknologi Mara (UiTM), no curso de licenciatura em 

Educação. Os dados foram obtidos a partir da aplicação de um 

questionário para avaliar o nível de inteligência emocional e 

correlacionar os resultados com o rendimento acadêmico do 

aluno. O questionário estava dividido em duas seções, a parte A 

coleta informações como nome, idade, sexo, localização 

demográfica; a parte B é formada de perguntas para analisar a 

inteligência emocional do indivíduo. Para a análise de inteligência 

emocional, utilizando 16 questões, são analisados 4 pontos: 

autoavaliação emocional, avaliação da emoção de outros e o uso 

de emoção e regulação da emoção. A escala de avaliação varia de 

                                                 
2  Disponível em 

http://www.itap.purdue.edu/learning/tools/signals/. Data do 

último acesso: 23 de agosto de 2014. 

1 a 7 (1- discordo totalmente, 7 - concordo totalmente). Os dados 

coletados foram analisados estatisticamente, uma análise 

descritiva foi realizada para descrever o contexto demográfico e o 

nível de inteligência emocional com o objetivo de estabelecer a 

relação entre o desempenho acadêmico e a inteligência emocional. 

 

Os resultados da pesquisa mostram que, embora os alunos da 

Universiti Teknologi Mara (UiTM) possuíssem um alto nível de 

inteligência emocional, não foi encontrada relação significativa 

entre as variáveis estudadas (inteligência emocional e 

desempenho acadêmico). Estes resultados indicam que pode ter 

havido algum problema no modo como a amostra de alunos foi 

obtida ou na avaliação dos dados, pois tais resultados contradizem 

a maior parte dos resultados divulgados na literatura especializada 

na área de inteligência emocional e desempenho acadêmico. 

 

No contexto de ferramentas de apoio a programas de tutoria 

universitária, Canche et.al. [10] propõem um aplicativo para 

dispositivos móveis baseado em Android, em rede (wi-fi), que 

permite a comunicação bidirecional entre tutores e alunos todo o 

tempo. O aplicativo usou diferentes tecnologias, típicas de 

sistemas para Internet (Apache, PHP, JSON e MySQL), e foi 

desenvolvido mediante uma metodologia ágil para o contexto de 

dispositivos móveis, denominada D-móvel. Uma vantagem inicial 

diz respeito ao uso de tecnologias móveis que ampliam o uso do 

aplicativo. O aplicativo serve para apoiar disciplinas em cursos 

universitários, tendo módulos do tutor, administrador e 

aluno/tutorado. O objetivo principal foi contribuir para a melhoria 

do desempenho acadêmico do aluno. O aplicativo foi submetido a 

avaliações qualitativas ao longo de seu processo de 

desenvolvimento, mas ainda está em fase de avaliação, agora 

quantitativa. As expectativas são boas, mas ainda não existem 

dados suficientes que demonstrem a experiência no uso do 

aplicativo dentro de um programa de tutoria. O artigo ainda 

enfatiza vários aspectos importantes a serem considerados ao 

pensar em ferramentas de apoio a programas de tutoria 

universitária, tanto técnicos (segurança e confidencialidade) 

quando não-técnicos como feedback rápido, cordialidade dos 

tutores no trato com os tutorandos, autocrítica na avaliação dos 

efeitos da ferramenta e domínio do conteúdo nas sessões de 

atendimento ao tutorado. 

 

3. Metodologia Proposta 

3.1 Treinamento dos Tutores 
 

A metodologia proposta se assemelha em vários aspectos às 

metodologias adotadas por programas de tutoria descritos na 

literatura. Inicialmente, foi realizada uma reunião de professores e 

alunos para discutir o planejamento das atividades. O 

planejamento das atividades consistia na realização de três 

reuniões iniciais a fim de capacitar os alunos que iriam assumir o 

papel de tutores. Na primeira reunião foram discutidas as 

motivações dos participantes, as metas desejáveis, a questão de 

estabelecimento de prioridades, exibição de algumas técnicas de 

estudos e por fim uma prática meditativa. 

 

No primeiro momento, priorizou-se a capacitação em práticas que 

deveriam ser adotadas a partir daquele momento nas atividades 

diárias dos futuros tutores. Isto foi necessário para que os alunos 

que iriam exercer a tutoria tivessem contato com as práticas que 

iriam auxiliar no programa de tutoria e pudessem ter experiência 

sobre as técnicas antes de começarem o processo de 

acompanhamento de outros alunos. 
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No segundo momento, foram apresentadas as teorias que 

fundamentam o desenvolvimento da atenção e do cultivo do 

equilíbrio emocional. Além disso, foi realizada uma prática de 

meditação utilizando a técnica de atenção plena na respiração. 

Posteriormente, o papel das emoções nas relações sociais foi 

discutido. Na última etapa, foi discutida a importância da prática 

de exercícios físicos, a importância do sono e bons hábitos de uso 

do computador para evitar problemas como lesão por esforço 

repetitivo. 

 

3.2 Metodologia adotada para o acompanhamento de alunos 
 

O processo de seleção de alunos interessados no programa de 

tutoria foi realizado por meio de uma apresentação sobre o tema 

em um evento de recepção aos calouros do curso de Ciência da 

Computação. Ao final da apresentação, foi fornecida uma lista em 

que os alunos interessados assinariam informando seu nome e e-

mail para contato posterior. 

 

O procedimento adotado para o programa de tutoria de alunos 

ocorreu por meio de duas reuniões mensais. Na primeira reunião, 

os professores se reuniam com os tutores para discutir questões 

importantes para o programa e para a introdução e prática de 

alguma técnica de meditação. Nessas reuniões de professores e 

tutores também ocorriam explicações sobre as novas técnicas que 

seriam utilizadas naquela fase do projeto. A outra reunião 

ocorreria após 15 dias da reunião de cada mês e teria como 

objetivo fazer o acompanhamento dos alunos para a análise de 

questões mentais, (com foco na atenção e emoção), físicas (com 

foco na prática de exercícios físicos), técnicas de estudo e 

discussão e eliminação de dúvidas que poderiam surgir oriundas 

de alguma atividade ou técnica empregada. 

 

O acompanhamento dos alunos foi realizado por meio de reuniões 

presenciais entre tutores e seu grupo de alunos tutorados e por 

meio de respostas a questões disponíveis no sistema online (ver 

Seção 4). Com respeito a técnicas de estudos, os alunos 

responderiam perguntas como: 

• Você usa ou está usando alguma técnica de estudo? Se 

sim, qual? 

• Em quais disciplinas você está utilizando esta técnica? 

• Qual o efeito da utilização desta técnica que você tem 

observado? 

Com relação à saúde física: 

• Você está praticando alguma atividade física? Se sim, 

qual? Com que frequência? 

• Esta prática tem contribuído em algo para o seu 

desempenho acadêmico? Caso positivo, em quê? 

• Você está dormindo bem? Quantas horas por dia? 

 

A metodologia também envolveu a construção de material 

didático (cartilha) para servir de apoio ao programa de tutoria. A 

cartilha (composta por 4 módulos) é um texto de  apoio e fixação 

de assuntos que podem ter sido abordados superficialmente 

durante as reuniões gerais. O módulo da cartilha é disponibilizado 

logo após as reuniões gerais. A cada módulo é disponibilizada a 

abordagem de temas como: 

• Bem-estar físico; 

• Bem-estar mental; 

• Bem-estar psicológico; 

• Organização pessoal e técnicas de estudo. 

 

A construção da cartilha foi realizada tendo como fundamento o 

conhecimento do tutor, adquirido através de leitura de material 

didático disponibilizado pelos professores, a presença nas 

reuniões quinzenais, pesquisas em artigos científicos e na internet. 

A metodologia é descrita por meio do diagrama ilustrado na 

Figura 1. 

4. AMBIENTE ONLINE PARA 
ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS 
 

Um sistema web foi desenvolvido para auxiliar o processo de 

coleta de dados, disponibilização de material didático e 

acompanhamento da evolução dos alunos durante o semestre em 

que eles estavam participando do programa de tutoria. Em posse 

desses dados, os tutores poderiam ajustar o programa de tutoria às 

características de cada aluno, bem como analisar quais técnicas 
estariam surtindo efeito. 

As tecnologias utilizadas para a implementação do ambiente 

online (sistema web) de acompanhamento do programa de tutoria 
foram: 

1. Front-end: HTML 5, CSS 3 e Javascript. 

2. Back-end: PHP, Apache e MySQL. 

O Apache foi utilizado devido à sua popularidade e à 

familiaridade dos desenvolvedores com ele. O MySQL, um 

sistema de gerenciamento de banco de dados, foi   utilizado para 

persistir os dados fornecidos pelo usuário. Um detalhe importante 

foi a escolha da linguagem de programação PHP. Dentre as 

opções disponíveis, esta linguagem foi a que mais se adequou à 

nossa metodologia de desenvolvimento devido a sua simplicidade 

e praticidade. A linguagem Javascript foi usada para implementar 

a parte dinâmica do sistema web, bem como mapear as rotas do 

sistema. A seguir serão descritas as bibliotecas Javascript usadas. 

Três bibliotecas foram utilizadas: Javascript: jQuery, Bootstrap e 

Highcharts. A jQuery é uma das mais populares bibliotecas para 

Javascript, importante para agilizar o processo de criar a parte 

dinâmica do site. O Twitter Bootstrap é um framework Javascript 

popular para a criação de páginas responsivas, também é 

importante na criação do front-end do sistema. Ele foi utilizado 

também para criar a responsividade da página, permitindo que a 

aplicação continuasse íntegra mesmo em dispositivos mobile. Por 

último, o Highcharts foi usado para compor os gráficos, usados 

para indicar a evolução emocional dos alunos, os quais serão 

explicados posteriormente. O sistema possui dois tipos de usuário: 

o usuário comum, também chamado de tutorado, e o tutor. Para 

cada um deles, o sistema possui uma estrutura de páginas 

diferente (ver Figuras 2 e 3). 

Módulo Tutorado 

As páginas que são comuns para os dois tipos de usuário são: 

“Meus Dados” e “Contato”.  Ao ter acesso à página inicial, a cada 

semana, o tutorado tem contato com um formulário com questões 

a respeito de seu estado emocional. As informações do aluno são 

usadas tanto pelos tutores quanto pelo próprio sistema ao sugerir 

dicas de como melhorar seu estado emocional. Além disso, uma 

parte primordial do sistema é a cartilha, onde o usuário terá acesso 

a textos criados pelos tutores para auxiliar no programa de tutoria. 

Os textos se enquadram em uma dessas quatro categorias: bem-

estar físico, bem-estar mental e organização.
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Por último, o tutorado tem acesso ao seu “Histórico”, um gráfico 

contendo informações a respeito de seu estado emocional ao 

passar do tempo com base nas informações fornecidas no 

formulário semanal. 

 

Figura 2. Módulo Tutorado. 

Módulo Tutor 

O módulo tutor tem como objetivo auxiliar o tutor fornecendo 

dados sobre o estado emocional dos alunos, bem como saber da 

assiduidade do tutorado no uso do sistema. Para isso, o tutor pode 

ver o histórico de seus alunos por meio de um gráfico. Além disso, 

é possível acessar certas estatísticas sobre os alunos, como, por 

exemplo, a porcentagem de alunos que estão enviando 

formulários por semana. Com essas informações, o tutor pode 

inferir o nível de evasão de usuários do sistema. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, foi apresentado um ambiente de software online para 

acompanhamento de alunos por tutores. Este software é uma 

ferramenta fundamental para a metodologia de aumento de 

desempenho acadêmico proposta neste artigo. A metodologia 

apresentada possui 4 aspectos fundamentais: tutores,  técnicas 

para melhorar o bem-estar físico, técnicas para melhor o bem-

estar psicológico e técnicas para melhorar o desempenho na 

aprendizagem de materiais ensinados em sala de aula. 

Um fator importante da metodologia proposta é a educação para a 

autonomia. O ambiente online, bem como a abordagem das 

técnicas ensinadas, permitem ao aluno que uma vez dominada a 

técnica, ele será capaz de seguir adiante sem a necessidade do 

tutor. O aluno será capaz de ser seu próprio tutor e verificar 

alterações em seu rendimento acadêmico e realizar ajustes sem 

necessitar constantemente do auxílio de tutores do projeto. 

A utilização do ambiente online permite que haja uma melhor 

interação entre tutores e tutorados, além de permitir que o tutor 

identifique, com antecedência, possíveis problemas que possam 

estar afetando os alunos sendo acompanhados. 

Como trabalhos futuros, serão realizadas avaliações sobre 

possíveis melhorias que ocorreram nos hábitos dos alunos que 

implementaram a metodologia proposta neste artigo em suas 

vidas. Além disso, pretende-se analisar posteriormente as 

correlações existentes entre o desempenho acadêmico e a adoção 

da metodologia proposta, pelos alunos que participaram do 

projeto de tutoria. 

 

Após a finalização dos 4 módulos da cartilha associada ao 

programa de tutoria (no final de setembro) está sendo avaliada a 

participação dos alunos no programa de tutoria, bem como, o 

impacto da utilização de todas as técnicas vistas durante o 

processo. A ideia é reunir dados do estudo de caso da 

autoconsciência emocional aplicada à educação, especificamente, 

no curso de ciência da computação, para saber qual o impacto no 

desempenho pessoal no decorrer do curso. 

 

Para realizar a coleta desses dados, será produzido um 

questionário composto de várias perguntas específicas sobre 

mudança de comportamento, desempenho nas cadeiras que foram 

cursadas, os aspectos pessoais observados, as vantagens de ter 

praticado as técnicas, entre outras, juntamente com a análise de 

todos os dados coletados pelo sistema de acompanhamento. Após 

os estudos desses dados, o software poderá ser refatorado para que 

o mesmo seja capaz de ser utilizado como ferramenta de apoio ao 

Figura 1. Diagrama representando a metodologia proposta. 
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desempenho pessoal. 

 

Figura 3. Módulo Tutor. 
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ABSTRACT
 
Use of technology in education has been a constant practice in 

private and public schools.Public managers are investing in the 

acquisition of technologies that are used as mediator elements in 

the teaching and learning process.Among the technologies 

employed in education, robotics has become common in public 

and private schools. 

In this paper, we present the importance of the use of robotics as 

an enabling technology in teaching-learning process in a school 

district of Solânea - PB. 

 

Keywords:Educational Robotics, Teaching and Learning, 

Technologies. 
 

 
RESUMO 
 
A utilização de tecnologias na educação tem sido uma prática 

constante em escolas privadas e públicas. Os gestores públicos 

estão investindo na aquisição de tecnologias para que sejam 

utilizadas como elementos mediadores no processo de ensino e 

aprendizagem. Dentre as tecnologias utilizadas na educação, a 

robótica tem se tornado frequente nas escolas públicas e 

privadas. 

Neste artigo, apresentaremos a importância da utilização da 

robótica como tecnologia facilitadora no processo ensino-

aprendizagem em uma escola do município de Solânea – PB.  
 
Palavras-chave:Robótica Educacional, Ensino-aprendizagem, 

Tecnologias. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 
Diante dos avanços tecnológicos na educação, e de acordo com 

as melhorias em diversos setores da sociedade, o que vem sendo 

observado em grande escala tanto dentro dos hospitais, escolas e 

até mesmo nas residências, é que a robótica está cada vez mais 

presente em nosso cotidiano.  

Verificamos sua utilização no sistema educacional, não só no 

mundo, mas também no Brasil, em diversas escolas do ensino 

fundamental, médio, profissionalizante e até mesmo superior. Já 

que a Educação tem como função fazer com que os mesmos 

conheçam os elementos que o cercam, podendo intervir sobre 

eles, garantindo assim, a ampliação da sua liberdade, 

comunicação e colaboração com os seus semelhantes. 

Neste sentido, o homem tem buscado sempre inovar o processo 

de aprendizagem a fim de facilitar a aquisição do conhecimento 

e atender as necessidades do mundo atual. Para tanto, ele se 

dispõe de informações, crenças, linguagens, instrumentos e 

técnicas para alcançar essa inovação (Zilli [12], 2004). 

A cada dia a utilização de tecnologias na educação se faz 

presente na escolaonde professores e alunos interagem em busca 

de uma melhoria no processo ensino-aprendizagem. Assim como 

computadores, tablets e softwares, a utilização da robótica tem 

possibilitado melhorias no processo educativo. Mas diante do 

contexto da utilização das tecnologias na educação, é importante 

ressaltar que antes de qualquer investimento para aquisição, o 

projeto pedagógico da escola deverá contemplar a utilização de 

tecnologias como elementos facilitadores no processo ensino-

aprendizagem.  

A utilização da robótica como recurso pedagógico tem sido uma 

opção de escolas para melhoria do processo ensino-

aprendizagem. Mas o que realmente é robótica? Segundo Cesar 

e Bonilla [1] (2007), robótica é a ciência dos sistemas que 

interagem com o mundo real com ou sem intervenção dos 

humanos. Ela está em expansão e é considerada multidisciplinar, 

pois nela é aplicado o conhecimento de microeletrônica (Peças 

eletrônicas do robô), engenharia mecânica (projeto de peças 

mecânicas do robô), física cinemática (movimento do robô), 

matemática (operações quantitativas), inteligência artificial 

(operação com proposições) e outras ciências. Essas 

características tornam a Robótica um interessante campo a ser 

explorado no âmbito da educação. 

 

 

A robótica é considerada hoje a mola 

mestra de uma nova mutação dos meios 
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de produção, isto devido a sua 

versatilidade, em oposição à automação 

fixa ou “hard”, atualmente dominante na 

indústria. Os robôs, graças ao seu 

sistema lógico ou informado, podem ser 

reprogramados e utilizados em uma 

grande variedade de tarefas. Más, não é a 

reprogramação o fator mais importante 

na versatilidade desejada e sim a 

adaptação às variações no seu ambiente 

de trabalho, mediante um sistema 

adequado de percepção e tratamento de 

informação (Silva [10],2009). 

 

 
 

2. USO DA TECNOLOGIA NA 
EDUCAÇÃO  

 

 

A utilização de tecnologias está cada vez mais presente no 

mundo moderno facilitando cada vez mais o trabalho do homem. 

Desde aplicações tecnológicas para uso doméstico, hospitalar e 

industrial, até sistemas de automação para aeronaves espaciais 

desenvolvidos para execução de operações muito mais 

complexas. Com valores acessíveis, as tecnologias então se 

fazem presentes nas casas das pessoas e também nos 

laboratórios para o desenvolvimento de pesquisas. E na 

educação, as tecnologias estão sendo utilizadas como elementos 

facilitadores no processo ensino-aprendizagem. 

Assim como as outras tecnologias a robótica vem sendo 

utilizada na educação como elemento facilitador no processo 

educativo. Segundo Valente [11] (1999), “se faz necessário o 

fornecimento de conhecimentos acerca das tecnologias aos 

professores para que possam inovar as práticas educativas”. 

A utilização da robótica na educação permite que professores e 

alunos possam interagir os conteúdos curriculares de maneira 

harmônica.Segundo Grochocki [3] (2011), o objetivo mestre da 

robótica educacional é de promover ao educando o estudo de 

conceitos multidisciplinares, como física, matemática, geografia, 

entre outros. Provendo também o desenvolvimento de forma 

lúdica de habilidades como: raciocínio lógico, criatividade, 

resolução de problemas, trabalho em grupo, etc. 

   (Em Melo p.7,2009) observamos que: 

A robótica educacional se propõe e 

procura construir o conhecimento do 

aluno através de questionamentos, 

fazendo-o pensar, procurando soluções, 

saindo da teoria para a prática, usando 

ensinamentos obtidos em sala de aula, na 

vivência cotidiana, interagindo com a 

realidade, desenvolvendo capacidade 

para formular e equacionar problemas.  

 

Segundo Maisonette [6] apud Zilli (2006), a utilização da 

robótica na educação vem a expandir o ambiente de 

aprendizagem, disponibilizando mais ferramentas, aumentando a 

gama de atividades que podem ser desenvolvidas e promovendo 

a integração de diversas disciplinas, na medida em que os alunos 

podem vivenciar na prática, o método científico, simulando 

mecanismos do cotidiano, através da construção de maquetes 

controlados pelo computador. 

O ambiente escolar é um espaço que permite que alunos e 

professores desenvolvam novas habilidades e competências. A 

utilização da robótica na educação proporciona aos professores e 

alunos desafios que juntos buscam a solução e constroem o 

conhecimento.  

 

 

A construção de Robôs na escola 

convida professores e alunos a ensinar, 

aprender, descobrir, inventar em 

processos coletivos, capazes de conectar 

abstração e mundo concreto. Além disso, 

pode combinar conteúdos, bem como 

inserir o trabalho em grupo e a resolução 

de problemas no cotidiano escolar, 

estimulando a criatividade e participação 

(Maia [5], 2009). 

 

A utilização da robótica na educação segundo Castilho [2] 

(2010) também conhecida como robótica Pedagógica, e é 

caracterizada por ambientes de aprendizagem onde o aluno pode 

montar e programar um robô ou sistema robotizado. Vai desde a 

simulação na tela do computador, como por exemplo, a 

implementação de um relógio digital ou contador que aparece na 

tela do computador. Um robô inteligente com capacidade de 

decisão numa competição pode ser um projeto bastante 

estimulante ao aprendiz e é viável numa escola. 

A transdisciplinaridade de acordo com Lieberknecht [4] (2009) 

vem do ato de construir e programar um robô que exige uma 

combinação de conhecimentos de diversas áreas. Uma 

característica muito importante quando se trata da robótica é que 

as suas atividades ocorram de maneira produtiva, quando 

realizadas por grupos de alunos trabalhando em conjunto.  

Diversos estudos demostram que a robótica pode ser utilizada 

como uma importante ferramenta educacional, estimulando o 

aprendizado e a compreensão dos conhecimentos em disciplinas 

que são consideradas críticas (matemática, física, química). 

Outra importante característica da robótica educacional e a 

realização do trabalho em grupo, o que estimula a compreensão 

entre os alunos ( Maia [5] apud Silva et ali[2009], Castilho [2] 

[2010], Lieberknecht [4] [2009]). 

Diante de todos os argumentos expostos até então, 

apresentaremos neste artigo um estudo de caso da utilização da 

robótica como tecnologia facilitadora no processo ensino-

aprendizagem na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Dr. Alfredo Pessoa de Lima na cidade de Solânea/PB.

  

 

 

3. MÉTODOS  
 
O presente artigo foi concebido com base em um estudo 

exploratório e descritivo realizado com professores e alunos de 

turmas do ensino médio da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Dr. Alfredo Pessoa de Lima, localizada no 

município de Solânea - PB.· . 

O objetivo da pesquisa foi avaliar a metodologia utilizada pelos 

professores antes e depois da robótica no processo de ensino, 

bem como a aprendizageme a evolução de alunos após a 

utilização da tecnologia como ferramenta facilitadora. 
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Como instrumento de coleta de dados

questionários que foram aplicados com pr

objetivando o máximo de dados acerca

educacionais com a utilização de tecnologias

de questionários, documentos da escola for

busca de informações que comprovass

comportamentos de professores e alunos no u

Os dados coletados foram selecionados, proc

por meio de gráficos estatísticos onde se obs

provocadas no comportamento docente e di

ao processo ensino-aprendizagem após a utili

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃ
 
 

Ainda como instrumento de coleta de dado

professores foram realizadas no intuito de id

que participaram das oficinas de robótica e

bons resultados no desempenho escolar. 

Nas figuras 1, 2 e 3 onde gráficos apresentam

alunos nas disciplinas de matemática, física

utilização da robótica no processo educa

ressaltar que até o segundo semestre de 201

alunos ainda não tinham utilizado a rob

educativo. Na média geral, os dados ana

compreendido entre o segundo semestre de 2

2014 foi possível detectar que houve uma m

professores e alunos após a implantação 

elemento facilitador no processo ensino-apren

Por meio da implantação da robótica como te

no processo ensino-aprendizagem na Escola 

de Ensino Médio Integrado Dr. Alfredo P

possível identificar melhoria na aprendiza

ensino médio nas disciplinas de matemática,

desempenho de alunos nas disciplinas 

explicitado nas figuras 1, 2 e 3 que a

estatísticos abaixo: 

 

 
 

 
  Figura 1- Desempenho das turmas na discip

 

 

Após a utilização da robótica como media

matemática, os alunos passarão a se interessa

conceitos aplicados em sala de aula e poste

em experimentos no laboratório. Os 

os fizemos uso de 

professores e alunos 

ca das experiências 

as. Além da aplicação 

oram consultados em 

ssem mudanças de 

 uso de tecnologias. 

ocessados e avaliados 

bservou as mudanças 

discente relacionados 

ilização da robótica. 

ÃO  

dos, entrevistas com 

 identificar os alunos 

 e que apresentaram 

tam a desenvoltura de 

ica e química após a 

cativo. É importante 

013 que professores e 

obótica no processo 

nalisados no período 

 2013 e o primeiro de 

 maior interação entre 

o da robótica como 

rendizagem.  

 tecnologia mediadora 

la Estadual de Ensino 

 Pessoa de Lima foi 

zagem de alunos do 

a, física e química. O 

s especificadas está 

apresentam gráficos 

 

iplina de matemática. 

iadora no ensino de 

ssar a compreender os 

teriormente aplicados 

s resultados foram 

perceptíveis nas notas obtid

realizadas na disciplina.Os re

da robótica foram animado

disciplina de matemática é v

grande problema. Com a ut

perceberam que os conteúd

aprender. 

Figura 2- Desemp

Com a utilização da

interesse dos aluno

considerável no des

e professores na 

fundamental para 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Desempenho das

Dentre as disciplinas que uti

facilitador na aprendizagem,

apresentou ganhos significat

entender os fenômenos físico

até então eram abordados 

desenhos na lousa, que di

montagem de um experim

conteúdos da disciplina e inter

Por meio dos dados coletado

participantes das oficinas e a d

satisfeitos com a implanta

educativo.Os benefícios foram

tidas pelos alunos nas avaliações 

 resultados obtidos com a utilização 

dores para os professores, pois a 

 vista pelos alunos como sendo um 

utilização da tecnologia, os alunos 

údos se tornaram mais fáceis de 

 
 

 

 

penho das turmas na disciplina de 

química. 

 

 da robótica nas aulas de química o 

nos também permitiu uma melhora 

esempenho. A interação entre alunos 

 realização dos experimentos foi 

 a o desempenho dos alunos na 

 

as turmas na disciplina de física. 

 

utilizarão a robótica como elemento 

, a disciplina de física foi a que 

ativos, pois os alunos passaram a 

cos por meio dos experimentos que 

s pelos professores por meio de 

dificultava a compreensão.A cada 

mento os alunos assimilavam os 

teragiam com os professores. 

dos, observou-se que os professores 

a direção da instituição mostraram-se 

ntação da robótica no processo 

ram os mais favoráveis e o projeto 
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proporcionou o contato com uma tecnologia que até então era 

vista por eles em filmes de ficção.   

Por sua vez a direção da escola ressaltou que o projeto foi 

fundamental na inclusão digital de alunos carentes. Os 

professores também revelaram que após a utilização da robótica 

no cotidiano dos alunos, os mesmo tornaram-se mais 

interessados, concentrados, melhoraram o raciocínio lógico, o 

comportamento e o comprometimento com a aprendizagem. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Foi observado que o projeto de utilização da robótica na Escola 

Estadual de Ensino Médio Integrado Dr. Alfredo Pessoa de Lima 

mostrou-se eficiente, tendo em vista a melhoria no aprendizado 

de alunos que participaram efetivamente de todo processo. 

A inclusão social e digital de alunos carentes foram 

contribuições da implantação do projeto na escola, pois 

passaram a interagir com os demais alunos e juntos construíram 

o conhecimento acerca da robótica educacional, assim como na 

matemática, na física e na química. 

Além das habilidades desenvolvidas pelos alunos com a 

utilização da robótica, as aulas se tornaram mais atrativas e a 

aprendizagem foi mais efetiva nas disciplinas curriculares que 

utilizaram a tecnologia. 

Outro ponto importante observado foi que os alunos 

participantes do projeto de robótica educacional atuaram 

disseminando o conhecimento e despertando o interesse em 

outros alunos. 
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ABSTRACT 

The study of computer network concepts is an important 

requirement in the field of Information and Communications 

Technology (ICT). In general, it is necessary to use a network 

simulator to perform practical activities for students, which allows 

the understanding of main concepts as well as stimulates the 

searching of new network solutions. The Network Simulator 3 

(NS-3) is a good example of a robust and well-used simulator to 

education and research. However, the installation, configuration 

and use of NS-3 need a minimal technical skill by the user. 

Besides that, it requires considerable computational resources 

(memory, processing and storage) to execute the simulations. 

Therefore, to facilitate and stimulate the use of NS-3 in the study 

of computer networks, this paper presents a Portal of NS-3, where 

the students can interact with a friendly NS-3 web-based interface 

to submit their network simulations. This website is hosted in a 

high performance computing environment, composed by 

heterogeneous infrastructures such as cluster and cloud. Finally, 

making use of the portal, the students can easily define network 

functionalities and parameters through the use of an architecture 

that allows the interaction between the portal and the high 

performance computing environment. 

 

RESUMO 
O ensino de Redes de Computadores é fundamental na formação 

de profissionais em Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC). Neste tipo de disciplina, é comum o uso de simuladores de 

redes para permitir ao estudante a prática e a descoberta de 

conceitos fundamentais, além de estimular a busca de soluções de 

problemas na área de estudo. O Network Simulator 3 (NS-3) é um 

exemplo de simulador de Redes de Computadores bastante 

utilizado na atualidade para educação e pesquisa. Entretanto, a 

instalação, configuração e utilização do NS-3 exige do estudante 

um grau mínimo de conhecimento técnico e disponibilidade de 

recursos computacionais (memória, processamento e 

armazenamento) para realizar simulações. Para facilitar e 

estimular o uso do NS-3 no ensino de Redes de Computadores,  

 

 

 

este artigo apresenta um Portal de Aplicação do NS-3 que permite 

a interação do estudante com uma interface web amigável para 

submissão de simulações de redes em um ciberambiente 

computacional composto por infraestruturas heterogêneas como 

clusters e nuvens. Neste artigo, além das funcionalidades e 

parâmetros de simulação disponibilizados no portal, também é 

apresentada a arquitetura que permite essa interação do portal com 

o ciberambiente.  

Termos Gerais 

Design, Experimentation, Human Factors 

Palavras Chaves 

Aprendizagem, Redes de Computadores, Portal de Aplicação, 

Ciberambiente. 

1. INTRODUÇÃO 
O ensino de Redes de Computadores é fundamental na formação 

de profissionais em Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC). Além de sua importância estratégica para o funcionamento 

dos sistemas de informação distribuídos, um dos benefícios que 

esta disciplina proporciona é a compreensão destes sistemas [1].  

Assim, uma disciplina de introdução a Redes de Computadores 

deve abordar, em geral, tópicos como: transmissão da informação, 

tipos de topologias de redes, meios físicos de transmissão, 

arquiteturas e padrões de redes, segurança da informação, o 

conceito de protocolos e serviços de comunicação, dentre outros.  

Um dos maiores dificultadores no processo cognitivo de Redes de 

Computadores deve-se a abstração de sua arquitetura. É comum 

ver-se estudantes da área saber as funcionalidades das camadas 

que constituem uma arquitetura de redes sem, no entanto, 

entender seu contexto estrutural: a camada N serve a camada N+1 

a partir dos serviços oferecidos pela camada N-1.  

Por outro lado, o aspecto lúdico de funcionamento de uma Rede 

de Computadores pode ser um facilitador diferencial, por envolver 

aspectos práticos mais concretos do que outras disciplinas de TIC, 

como otimização, algoritmos e linguagens formais. Exemplo disso 

são diversas ferramentas disponíveis para o ensino de redes, desde 

a rede Minhoca [2] nos anos 80 ao Wireshark [3] e o Cisco Packet 

Tracer [4] nos dias atuais. 

Dentre estas ferramentas merecem destaque os simuladores de 

Redes de Computadores. Diferente das ferramentas já citadas, os 

simuladores permitem ao estudante experimentar o 

comportamento dos mais variados tipos de ambientes de rede, tais 

como Ethernet, Celular, Wi-Fi e Sensores. Além disso, esse tipo 
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de software possibilita ao estudante a criação de redes formadas 

por um número ilimitado de dispositivos homogêneos e/ou 

heterogêneos, a execução de diferentes protocolos de 

comunicação, etc. Em outras palavras, o uso de um software para 

simulação de Redes de Computadores possibilita a prática e a 

descoberta de conceitos fundamentais, além de estimular a busca 

de soluções de problemas na área de estudo.  

A maior vantagem da utilização de um simulador de Redes de 

Computadores é a ausência dos altos custos típicos de redes reais, 

tais como os custos com a montagem/instalação, configuração e 

manutenção da infraestrutura.  

Em contrapartida, a utilização de simuladores de redes requer do 

estudante um maior esforço devido a necessidade do aprendizado 

do próprio funcionamento do simulador, ou seja, dos comandos e 

procedimentos para instanciar dispositivos, como configurar os 

diferentes protocolos nestes dispositivos, etc. 

O Network Simulator 3 (NS-3) [5] é um exemplo de simulador de 

Redes de Computadores bastante utilizado na atualidade. O 

projeto de implementação do NS-3 foi iniciado em 2006 como um 

software livre para uso educacional, sendo também bastante 

utilizado para pesquisa. Desta forma, o simulador foi formulado e 

criado para que estudantes e especialistas da área pudessem 

utilizá-lo com maior facilidade. 

Para realizar experimentos no NS-3 é preciso seguir alguns 

procedimentos de instalação e configuração: (i) baixar o código-

fonte compactado na versão desejada do NS-3, (ii) configurar e 

construir o NS-3 e, por fim, (iii) realizar testes de unidade para 

verificar que o NS-3 foi construído corretamente. Os 

procedimentos (ii) e (iii) devem ser realizados via 

Interface de Linha de Comando (Command Line Interface – CLI). 

Portanto, é necessário que o usuário do NS-3 conheça e insira 

corretamente os comandos específicos para completar os 

procedimentos com sucesso.  

Concluídos os três procedimentos anteriores, pode-se considerar 

uma execução de um código (i.e., uma simulação de rede) no NS-

3. Assim, nesta etapa do processo considera-se que todas as 

bibliotecas de código e executáveis estão presentes e corretamente 

configurados no sistema no qual serão executadas as simulações. 

A execução de um código no NS-3 também é realizada via CLI.  

Outro desafio encontrado por estudantes é a necessidade de 

recursos computacionais apropriados para a realização das 

simulações. Memória, processamento e armazenamento são 

exemplos desses recursos computacionais. Apesar de não haver 

necessidade de recursos computacionais específicos para realizar 

uma simulação, muitas vezes uma simulação pode requerer muito 

tempo de execução em um computador comum.  

Para solucionar este inconveniente, Instituições de Ensino 

disponibilizam acesso a ambientes de alto poder computacional, 

como grades computacionais, supercomputadores (clusters de 

computadores) e nuvens computacionais.  

O Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho da 

Universidade Federal do Ceará (CENAPAD-UFC), integrante do 

Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho 

(SINAPAD), é um exemplo de centro que disponibiliza recursos 

de computação de alto desempenho para a realização de 

experimentos de ensino e pesquisa de universidades, institutos de 

pesquisa e outras instituições. 

Através da disponibilização de ambientes computacionais como 

os do CENAPAD-UFC, estudantes não precisam se preocupar 

com configuração e instalação do software na infraestrutura 

computacional. Além disso, o estudante não precisará alocar os 

computadores dos Laboratórios de Informática da instituição de 

ensino (ex., computadores Desktop) e nem seu computador 

pessoal para a realização de suas simulações.  

Apesar dessas vantagens, destaca-se que é necessário que o 

estudante tenha um grau mínimo de conhecimento para acesso e 

utilização destes ambientes computacionais, ou seja, como 

submeter uma execução em um escalonador de recursos de um 

cluster ou como instanciar uma máquina virtual em uma nuvem 

computacional. Em resumo, é preciso conhecer os comandos e 

detalhes de funcionamento de cada um dos ambientes.  

Alguns supercomputadores, por exemplo, utilizam um sistema 

baseado em Linux chamado Simple Linux Utility for Resource 

Management (SLURM) para gerenciamento de recursos. Para a 

utilização destes recursos é necessário conhecer comandos gerais 

do Linux, bem como comandos específicos do escalonador de 

submissões do SLURM.  

Com o objetivo de superar estes problemas, pode-se utilizar 

portais de aplicação (ou portais web) capazes de estimular e 

facilitar essa interação do estudante com o NS-3, assim como a 

interação com diferentes ambientes computacionais. Neste caso, o 

portal de aplicação deve ser visto como um sistema capaz de 

executar de maneira transparente as simulações de um estudante. 

Por exemplo, o estudante pode requerer a execução de uma 

simulação do NS-3 e o próprio código do portal se encarregar de 

se comunicar com o ambiente computacional (grade, cluster e/ou 

nuvem) que irá executar aquela requisição. Em outras palavras, o 

uso de portais de aplicação simplifica a operação do estudante 

pela abstração da interface com o software e o ambiente 

computacional. Assim, é possível diminuir o esforço em detalhes 

do ferramental tecnológico e aumentar a concentração do 

estudante no objeto de estudo [6]. 

Neste artigo, é proposto um portal de aplicação do NS-3 

desenvolvido para facilitar e estimular o ensino de Redes de 

Computadores. Como o NS-3 disponibiliza inúmeros módulos, 

neste artigo focamos na apresentação de um dos módulos 

existentes. Esse módulo é denominado mesh e possibilita a 

realização de simulações em ambiente de Redes de Computadores 

Sem Fio. Além disso, também é apresentada a arquitetura do 

ciberambiente computacional proposto e implementado para dar 

suporte as execuções das simulações do NS-3 requisitadas através 

do portal.  

O artigo está organizado da seguinte forma: A Seção 2 apresenta a 

arquitetura do ciberambiente computacional que dá suporte ao uso 

do portal de aplicação do NS-3. A Seção 3 apresenta detalhes do 

NS-3 com foco no módulo mesh implementado e uma breve 

introdução sobre Redes em Malha Sem Fio. A Seção 4 apresenta 

os detalhes do portal de aplicação do NS-3. A Seção 5 apresenta 

as informações necessárias para acesso ao portal. Por fim, a Seção 

6 apresenta as conclusões e trabalhos futuros. 

2. Arquitetura do Ciberambiente de Suporte 
ao Portal NS-3 

Nesta seção, é introduzida a arquitetura do ciberambiente 

computacional que dá apoio ao uso do portal de aplicação do NS-

3. A arquitetura é ilustrada na Figura 1.  

A arquitetura proposta está implementada e operacional no 

ambiente computacional do CENAPAD-UFC. 
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A arquitetura proposta é formada por quatro módulos principais, 

que serão detalhados em seguida. Como o foco deste artigo é no 

portal de aplicação do NS-3, uma atenção especial é dada na  

apresentação do Módulo do Portal. Para os demais módulos, as 

suas principais características e funcionalidades são apresentadas 

de maneira mais simplificada.  

 

 

 
Figura 1. Arquitetura do Ciberambiente de suporte ao  

Portal de Aplicação do NS-3. 
 

2.1. Módulo do Portal 
O Módulo do Portal é responsável pela interação direta do 

estudante com o ciberambiente computacional. Seu objetivo 

principal é fornecer ao estudante uma interface web amigável que 

facilita o acesso ao NS-3, ou seja, ao software compilado e 

configurado nas infraestruturas de computação disponíveis, que 

serão detalhadas no Módulo de Ambiente.  

Assim, se o estudante quiser executar as suas simulações nos 

ambientes computacionais disponíveis, ele não precisa 

necessariamente ter conhecimentos de um administrador de 

sistemas de TIC. Desta forma, o estudante pode concentrar seus 

esforços no tema de estudo e não nas peculiaridades técnicas dos 

outros módulos apresentados na arquitetura da Figura 1. 

O portal de aplicação do NS-3 pode ser enquadrado dentro do 

conceito de nuvem computacional Software como Serviço 

(Software-as-a-Service - SaaS) [7], pois a aplicação (o portal de 

aplicação do NS-3) abstrai todo o complexo esforço de 

implantação (i.e., compilação e configuração do software, gestão 

de recursos, etc) e o estilo de execução CLI da aplicação em uma 

interface web atraente e fácil de manipular. 

É relevante informar que o Módulo do Portal fornece acesso 

seguro ao NS-3, assim como a suas respectivas saídas (i.e., os 

resultados das simulações). Isso é alcançado através do uso de 

páginas web amigáveis que permitem:  

• Autenticação através da interação do Módulo do Portal com o 

Módulo de Autenticação; 

• Interação com formulários HTML, nos quais os parâmetros do 

NS-3 são coletados e depois repassados para execução nos 

ambientes computacionais, ou seja, no Módulo de Ambiente; 

• Gerenciar as submissões realizadas a partir de uma interface 

HTML simples: o status das submissões, as saídas das 

simulações, o cancelamento de submissões realizadas, etc. 

• Segurança e confidencialidade na comunicação com o servidor 

para submissão e aquisição de informações através do protocolo 

Transport Layer Security (TLS). 

Quando o estudante submeter uma simulação através de um dos 

formulários do NS-3, uma descrição dessa simulação é criada e 

passada para o Módulo de Decisão que, por sua vez, irá decidir 

como lidar com o novo pedido de submissão de simulação. Após 

essa decisão ser tomada, o Módulo de Decisão torna-se 

responsável pela comunicação com a infraestrutura escolhida 

através de CLI para executar a simulação, seja por meio de 

máquinas virtuais, seja através dos recursos computacionais de 

cluster.  

O estudante pode acessar o portal do NS-3 a qualquer momento 

para gerenciar suas submissões de simulações do NS-3. Conforme 

ilustrado na Figura 1, isso é possível devido à comunicação direta 

do Módulo do Portal com o Módulo de Ambiente. 

A principal restrição de portal NS-3 é a necessidade de um 

desenvolvedor de aplicativos para construir, implantar e, se 

necessário, otimizar o software em todos os ambientes 

computacionais disponibilizados [6]. Outro fator importante é que 

diferente do que acontece quando o software é manipulado via 

CLI, as funcionalidades do portal são limitadas pelo que o 

desenvolvedor de aplicativo implementar.  

Os detalhes do Portal de Aplicação NS-3 são apresentados na 

Seção 4. 

2.2. Módulo de Autenticação 
O Módulo de Autenticação é responsável por implementar a 

autenticação do estudante no portal de aplicação do NS-3, bem 

como garantir que o estudante possa acessar e utilizar sem 

dificuldades os recursos computacionais de todos os ambientes 

computacionais disponibilizados (i.e., Módulo de Ambiente). Por 

essa razão, o Módulo de Autenticação apresenta uma conexão 

com o Módulo do Portal e o Módulo de Ambiente, conforme 

ilustrado na Figura 1. 

Os ambientes computacionais do ciberambiente podem ter 

diferentes mecanismos de autenticação e autorização, variando do 

típico token (por exemplo, como realizado pela plataforma de 

nuvem computacional OpenStack [8]) e senha (por exemplo, 

como realizado pela plataforma de nuvem computacional 

OpenNebula [9]) para o Lightweight Directory Access Protocol 

(LDAP) e certificados de chaves públicas, tais como X.509 (por 

exemplo, como é realizado pela OpenNebula [9]). 

Uma vez que é desejável um ciberambiente capaz de suportar 

ambientes computacionais heterogêneos como clusters, grades e 

nuvens privadas/públicas, torna-se necessário uma solução 

centralizada para realizar a autenticação e também evitar múltiplas 

bases de dados de usuários/credenciais. Assim, destacamos que o 

papel do Módulo de Autenticação na arquitetura proposta é 

substancial para ocultar do estudante a complexidade dos 

diferentes mecanismos de autenticação. 

Na implementação do ciberambiente que dá suporte ao portal NS-

3 foi utilizado o LDAP como entidade de autenticação 

centralizada.  

2.3. Módulo de Decisão 
A arquitetura proposta visa integrar ambientes computacionais 

heterogêneos e, ao mesmo tempo, assegurar o bom desempenho 

da aplicação (NS-3). Após a submissão de simulações por um 
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estudante, é preciso decidir em qual ambiente computacional o 

código do aplicativo vai realmente executar. 

 O Módulo de Decisão é responsável por esta seleção, que é 

realizada com base nas necessidades dos usuários e nas 

características da infraestrutura computacional que compõe o 

ciberambiente. 

As duas principais heurísticas que consideramos são custo de 

execução e tempo, as mais importantes para aplicações de alto 

desempenho [10].  

2.4. Módulo de Ambiente 
O próximo passo no fluxo da arquitetura proposta na Figura 1 

acontece no Módulo de Ambiente.  

Este módulo é composto por diferentes infraestruturas de 

computação de alto desempenho (High Performance Computing – 

HPC) que executarão as submissões de simulações do NS-3 de 

acordo com a escolha realizada pelo Módulo de Decisão e suas 

rotinas. Essas rotinas podem ser vistas como plugins que traduzem 

os pedidos e interações para cada infraestrutura HPC, 

implementando as execuções de acordo com as particularidades 

de cada um. 

Os ambientes computacionais considerados neste trabalho para 

execução de simulações NS-3 correspondem as infraestruturas 

disponíveis no CENAPAD-UFC: um cluster Bullx com 576 cores, 

1152 GB de RAM e uma capacidade de armazenamento de 27 

TB; e uma nuvem computacional com plataforma OpenNebula 

com 12 cores, 32 GB de RAM e uma capacidade de 

armazenamento de 250 GB. 

3. NS-3 e Redes em Malha Sem Fio 
Neste artigo, é apresentado o portal de aplicação do NS-3 com 

foco especial no módulo mesh desenvolvido para Redes em Malha 

Sem Fio (Wireless Mesh Networks - WMN) [11].  

Uma Rede em Malha Sem Fio (Wireless Mesh Network – WMN) 

é uma tecnologia sem fio promissora que tem atraído cada vez 

mais atenção nos anos recentes por causa de seu baixo custo, 

facilidade de implantação, robustez e cobertura de serviço 

confiável [12].  

Uma Rede em Malha Sem Fio é composta por roteadores sem fio 

interligados para formar um backbone de múltiplos saltos. Esses 

roteadores são geralmente estacionários.  

Estas redes são capazes de oferecer uma cobertura sem fio em 

banda larga para grandes áreas, sem exigências em termos de 

infraestrutura, ao mesmo tempo em que são capazes de garantir a 

conectividade em ambientes com dinamicidade das condições do 

meio sem fio e com usuários móveis.  

As Redes em Malha Sem Fio tem sido utilizadas em diversos 

cenários de aplicação, como redes domésticas de acesso em banda 

larga, redes comunitárias, redes metropolitanas e redes 

empresariais. 

A popularidade das Redes em Malha Sem Fio levou à recente 

padronização de uma solução de rede denominada IEEE 802.11s 

Mesh Networking [13]. O portal de aplicação do NS-3 

apresentado na próxima seção segue esse padrão. 

4. Portal de Aplicação do NS-3 
Nesta seção são apresentadas as telas (páginas web) e as 

respectivas funcionalidades implementadas para o portal de 

aplicação do NS-3 com foco no módulo mesh para Redes em 

Malha Sem Fio.  

A Figura 2 apresenta a tela de login do sistema. Conforme 

informado na Seção 2, a autenticação é realizada no Módulo de 

Autenticação do ciberambiente através do servidor LDAP. Após a 

autenticação do usuário, as páginas web para a realização das 

simulações no NS-3 ficam disponíveis para o estudante. 

As Figuras 3 e 4 apresentam as interfaces através das quais o 

estudante pode submeter simulações ao ciberambiente 

computacional, verificar o status das simulações submetidas, 

cancelar simulações submetidas e baixar os resultados de 

simulações encerradas.  

As interfaces disponibilizadas no portal de aplicação do NS-3 

oferecem ao usuário/estudante possibilidade de realizar 

simulações em diferentes topologias de Redes em Malha Sem Fio: 

topologia em grade e topologia em disco.  Essas duas topologias 

são detalhas a seguir. 

 

 

Figura 2. Tela de login do portal de aplicação do NS-3. 

 

4.1. Topologia em Grade 
A Figura 3 ilustra a página web para submissão de simulações em 

topologia em grade.  

Neste tipo de topologia os nós (roteadores) são posicionados 

igualmente espaçados em uma área retangular construída na forma 

de uma matriz. Essa área depende dos parâmetros Tamanho 

Horizontal da Grade (x-size) e Tamanho Vertical da Grade (y-

size) indicados pelo estudante no formulário da interface web. O 

estudante também pode indicar o Espaço entre nós (step) da rede.  

Uma imagem dessa topologia foi inserida ao lado do formulário 

de submissão para facilitar a visualização do impacto desses três 

parâmetros na topologia da rede.  

Este tipo de topologia em grade, apesar de simples, é relevante 

para o estudante entender o impacto do número de nós e da 

distância entre os nós no desempenho de cada nó, assim como no 

desempenho da rede de modo geral. Além disso, esse tipo de 

topologia provê um posicionamento relativamente constante para 

que seja mais fácil do aluno entender os efeitos de parâmetros 

como tamanho dos pacotes, número de interfaces, etc. 
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A interface de topologia em grade também permite ao estudante 

alterar uma série de outros parâmetros de simulação: 

• Tempo de simulação (segundos): o tempo total em segundos 

que vai durar a simulação que será submetida. 

• Números de interfaces de rádio por nós: indica o número de 

interfaces de rádio (Network Interface Card - NIC) utilizado 

para equipar os nós da rede. 

• Intervalo de tempo entre a transmissão de pacotes (segundos): 

possibilita ao estudante adaptar a quantidade de pacotes 

enviados por segundo por cada nó da rede. 

• Tamanho dos pacotes (Kbytes): configuração do tamanho dos 

pacotes que serão enviados pelos nós da rede. 

• Política de escolha de canais: esta política define em quais 

frequências (canal de comunicação) cada NIC de cada nó está 

sintonizada. Existem dois tipos de políticas disponibilizadas. Na 

primeira os rádios estão sintonizados em canais diferentes para 

diminuir a interferência. Na segunda, os rádios ficam 

sintonizados em um mesmo canal, o que permite criar uma rede 

com alto índice de interferência entre nós. 

• Tipos de trace desejado: correspondem aos resultados da 

simulação. 

4.2. Topologia em Disco Aleatório 
A topologia em disco é uma representação mais próxima de um 

ambiente real de Redes em Malha Sem Fio. Neste caso, o 

estudante pode definir o Número de nós que serão posicionados 

aleatoriamente em um disco. Cabe ao estudante determinar o Raio 

do disco (em metros). A implementação realizada utiliza sementes 

aleatórias diferentes que garantem a criação de topologias em 

disco distintas para cada simulação. 

Outros parâmetros semelhantes aos detalhados na Seção 4.1 

também podem ser alterados pelo estudante através da página 

web: Tempo de simulação (segundos), Números de interfaces de 

rádio por nós, Intervalo de tempo entre a transmissão de pacotes 

(segundos), Tamanho dos pacotes (Kbytes), Política de escolha de 

canais e Tipos de trace desejado. 

 

Figura 3.  Tela de submissão de simulações para topologia em 
grade. 

 

Figura 4. Tela de submissão de simulações para topologia em 
disco. 

4.3. Status das Simulações 
A Figura 3 também ilustra a barra de status apresentada ao 

usuário/estudante quando as simulações são submetidas no 

ciberambiente. Desta forma, é possível acompanhar o andamento 

de todas as simulações submetidas, saber os parâmetros utilizados 

em cada simulação e cancelar uma submissão. 

4.4. Resultados das Simulações 
A possibilidade de realizar simulações em diferentes topologias e, 

além disso, de combinar vários parâmetros de simulação em cada 

topologia, permite ao estudante estudar e realizar análises de 

diferentes características das Redes em Malha Sem Fio.  

Para facilitar esse estudo e análise, nós desenvolvemos extensões 

do código NS-3 para facilitar a visualização dos resultados 

obtidos. Um exemplo é o gráfico ilustrado na Figura 5, que 

apresenta para o estudante o grafo de conexões de uma topologia 

em disco de uma dada simulação. Esse tipo de extensão de código 

permite ao aluno visualizar como a rede foi configurada e, assim, 

entender comportamentos mais específicos de protocolos de 

comunicação como os de descoberta de vizinhos e de roteamento.  

A Figura 6 apresenta outro exemplo de extensão desenvolvida. 

Através dessa extensão o estudante obtém a posição dos nós em 

uma simulação. Além disso, também é capaz de visualizar a 

posição do servidor e dos clientes na rede. 

 

Figura 5. Extensão desenvolvida que gera um grafo de 
conexões de uma rede com topologia em disco. 
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Figura 6. Extensão desenvolvida que gera um grafo de 
posicionamento de uma rede com topologia em disco. 

4.5. Informações para Acesso ao Portal 
O site para acesso ao portal é https://a2cc.cenapad.ufc.br 

Usuário: tise2014 / Senha: 1234tise 

5. Conclusões 
Neste artigo é apresentada uma proposta de portal de aplicação do 

NS-3 para aprendizagem de Redes de Computadores. A 

arquitetura do ciberambiente que dá suporte computacional ao 

portal também é apresentada.  

Em particular, é apresentado um portal desenvolvido com foco em 

um dos módulos do NS-3, denominado mesh, que corresponde a 

uma solução para Redes em Malha Sem Fio. As interfaces web 

disponibilizadas pelo portal foram detalhadas em termos de 

funcionalidades e parâmetros de simulação. 

Em termos genéricos, o uso de portais científicos particularizados 

por aplicação oferece vantagens aos processos de ensino e 

aprendizagem. Pode-se citar uma maior produtividade, já que não 

há gasto de tempo com instalação e configuração da aplicação, 

evitando também a perda de interesse por parte dos alunos. Além 

disso, não há a necessidade de se alocar recursos próprios para a 

execução da aplicação, já que o processamento é feito em 

ambientes de clouds ou clusters. 

Como trabalhos futuros, planeja-se aumentar o número de 

parâmetros de simulação disponíveis para o estudante. Além 

disso, pretende-se disponibilizar outros módulos do NS-3 no 

portal. 
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ABSTRACT 
Learning Objects (LOs) are digital elements that need to meet a 

number of technical and pedagogical features. In this context, the 

steps of the Methodology for Construction of Interactive Learning 

Objects (MCOAI) aim to meet these characteristics from 

conception through evaluation of LOs. This article describes a 

computational solution of Matrix Instructional Design (MDI) for 

the analysis stage of MCOAI. For a study of this development 

methodologies LOs analyzed taxonomies of educational 

objectives and their correspondence with the Instructional Design 

was performed. Search with the application of MDI to facilitate 

the specification of teacher characteristics by teacher (domain 

expert). 

RESUMO 
Os Objetos de Aprendizagem (OAs) são elementos digitais que 

precisam atender uma série de características técnicas e 

pedagógicas. Neste contexto, as etapas da Metodologia para 

Construção de Objetos de Aprendizagem Interativos (MCOAI) 

buscam atender essas características desde a concepção até a 

avaliação dos OAs. Este artigo descreve a solução computacional 

da Matriz de Design Instrucional (MDI) para a etapa de análise da 

MCOAI. Para isso foi realizado um estudo de metodologias de 

desenvolvimento de OAs, analisadas as taxonomias dos objetivos 

educacionais e sua correspondência com o Design Instrucional. 

Buscar-se com a aplicação da MDI, facilitar a especificação das 

características pedagógicas pelo professor (especialista de 

domínio).  

Categories and Subject Descriptors 
D.2.1 Requirements/Specifications: Elicitation methods, 

Methodologies.  

General Terms 
Design, Human Factors. 

Keywords 
Objeto de Aprendizagem, engenharia de software, metodologias 

para construção de OAs, matriz de design instrucional. 

1. INTRODUÇÃO 
Com o passar do tempo os Objetos de Aprendizagem (OAs) 

tornaram-se cada vez mais complexos, demandando alguns 

requisitos diferenciados e a avaliação de suas características. 

Segundo Ferlin [9], as diversas características atribuídas a estes 

conteúdos podem ser classificadas em: Técnicas e Pedagógicas. 

As características técnicas proporcionam a reusabilidade, 

interoperabilidade, granularidade e classificação dos objetos. As 

características pedagógicas permitem a interatividade, autonomia, 

cooperação e cognição.  

Neste contexto, foi desenvolvida a Metodologia para Construção 

de Objetos de Aprendizagem Interativos (MCOAI) (Kemczinski 

et al. [13], no qual o processo de engenharia tem como seu 

diferencial buscar atender as características supracitas da 

concepção à avaliação de Objetos de Aprendizagem Interativos 

(OAIs). A MCOAI é apoiada por uma ferramenta (sistema web) 

de desenvolvimento para estes OAIs [4], denominada LOMAN 

(Learning Object Manager, Vahldick e Knaul [22] e integrada ao 

Repositório de Objetos de Aprendizagem para área de Informática 

(ROAI), Ferlin [9], da Universidade do Estado de Santa Catarina. 

Entre as ferramentas da MCOAI, a Matriz de Design Instrucional 

(MDI) é o instrumento fundamental para gerenciar o conteúdo 

abordado pelo OA. Este trabalho visa apresentar o modelo 

conceitual da MDI para a fase de análise da metodologia, e a 

adaptação realizada na ferramenta LOMAN para a MCOAI, a fim 

de atender as características pedagógicas do OA.  

Este artigo foi organizado como segue. A seção 2 conceitua 

Design Instrucional (DI) e os elementos da Taxonomia de Bloom 

aplicada ao processo do DI. Na seção 3 são apresentados os 

trabalhos relacionados, discutindo algumas das principais 

metodologias para construção de OAs com foco na Matriz de 

Design Instrucional (MDI) . Na seção 4 é descrita a fase de 

análise da Metodologia para a Construção de Objetos Interativos. 

A seção 5 apresenta a especificação computacional da MDI, a 

seção 6 as conclusões e os trabalhos futuros, seguido das 

referências bibliográficas. 

2. DESIGN INSTRUCIONAL   
O Design Instrucional é uma área da pesquisa educacional que 

estuda técnicas, métodos e recursos que dão apoio aos processos 

de ensino-aprendizagem. Segundo Silveira et al. [19] a finalidade 

desta área de pesquisa é a realização de um planejamento 

sistemático, baseado em princípios científicos de comunicação, 

aprendizagem e de ensino que melhorem os materiais 

instrucionais elaborados. 

Neste contexto, para este trabalho adota-se o conceito de Filatro 

[10], onde o Design Instrucional é definido como um processo 

(conjunto de atividades) para identificar um problema (uma 

necessidade) de aprendizagem e desenhar, implementar e avaliar 

uma solução para este problema. 
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2.1 TAXONOMIAS DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM COM USO DO DESIGN 
INSTRUCIONAL  
Um material educacional não deve ser planejado de forma isolada 

dos processos de ensino e de aprendizagem, mas ser projetado a 

partir de um objetivo de aprendizagem, que varia conforme o 

curso, a disciplina e o conteúdo abordado [19]. 

Wiley [23] apud Macedo [15]) identificou a necessidade de 

associar uma teoria de design instrucional na implementação de 

qualquer OA. Esta teoria deve considerar uma taxonomia de 

objetivos educacionais, uma taxonomia de tipos de objetos de 

aprendizagem, e um processo de ligação entre estas taxonomias 

para a geração de um OA. Macedo [15] define a taxonomia dos 

tipos de objetos de aprendizagem como uma teoria neutra de 

design instrucional, compatível com qualquer outra teoria de 

design instrucional. Como resultado este procedimento relaciona o 

tipo de objeto com o objetivo de aprendizagem. 

Hierarquia Descrição Verbos 
relacionados 

 
Avaliação 

O aluno avalia ou critica 

dados, informações, teorias 

com base em critérios de 

julgamento. 

Julgar, 

Recomendar, 

Criticar, 

Avaliar, ...  

 

Síntese/Criação 
O aluno combina e integra 

elementos da informação, 

bem como abstrações e 

generalizações a fim de criar 

algo novo. 

Criar, 

Planejar, 

Desenvolver, 

Inventar, 

Elaborar, ... 

 

Análise 

O aluno distingue a 

informação em elementos 

componentes e estabeleça 

relações entre as partes. 

Analisar, 

Categorizar, 

Comparar, 

Contrastar, 

Detalhar, ... 

 
Aplicação 

O aluno seleciona ou 

transfere conceitos ou 

abstrações aprendidos para 

resolver tarefas ou 

problemas. 

Usar, 

Aplicar, 

Demonstrar, 

Construir, 

Empregar, 

Resolver. 

 
 
Compreensão 

O aluno deve aprender o 

conteúdo compreendendo ou 

interpretando fatos e 

princípios, exemplificando 

ou convertendo materiais de 

um formato a outro, 

estimando as consequências 

e justificando suas escolhas. 

Explicar, 

Resumir, 

Parafrasear, 

Descrever, 

Estender, 

Ilustrar, 

Reescrever. 

 

 
Conhecimento 

O aluno deve recordar ou 

reconhecer com exatidão 

alguma informação que lhe 

tenha sido dada. 

Escrever, 

Listar, Citar, 

Rotular, 

Identificar, 

Nomear, 

Definir. 

Quadro 1 - Hierarquia dos níveis do domínio cognitivo  
Adaptado de CHAVES e ARIAS [5] 

Ferraz e Belhot [8] apresentam a taxonomia de Bloom como um 

dos instrumentos existentes para facilitar o processo de 

estruturação dos objetivos instrucionais, sendo o seu principal 

objetivo ajudar no planejamento, organização e controle dos 

objetivos de aprendizagem. A taxonomia de Bloom trabalha com 

três grandes domínios de aprendizagem: afetivo, psicomotor e 

cognitivo. O domínio cognitivo é o mais trabalhado nas ações 

educacionais e trata das habilidades de conhecimento, 

compreensão e do desenvolvimento intelectual. Segundo Filatro 

[10], ele abrange diferentes níveis de competências que variam em 

graus de complexidade não sendo apenas um esquema para 

classificação, mas uma possibilidade de organização hierárquica 

dos processos cognitivos de acordo com níveis de complexidade e 

objetivos do desenvolvimento cognitivo desejado e planejado. 

O quadro 1 apresenta a hierarquia dos níveis do domínio 

cognitivo, do mais complexo (avaliação) para o mais simples 

(conhecimento). A primeira coluna apresenta a competência do 

domínio cognitivo, a segunda sua respectiva descrição, a terceira 

indica o processo para atingir os objetivos representados por 

verbos e a quarta os resultantes da aprendizagem. 

Umas das justificativas para a popularidade da taxonomia de 

Bloom apresentadas por Ferraz e Belhot [8], refere-se a 

padronização da linguagem dos objetivos de aprendizagem para 

facilitar a comunicação entre a equipe (técnico, professor 

conteudista, etc.), conteúdos, competências e grau de instrução 

almejado. 

3. DESIGN INSTRUCIONAL NAS 
METODOLOGIAS DE CONSTRUÇÃO DE 
OAs 
Existem diversas metodologias para desenvolvimento de OAs em 

âmbito nacional e internacional. Cada metodologia apresenta o 

seu Design Instrucional. Dentre as pesquisadas neste trabalho: 

RLO-Specifc ISD Model,  Barritt e Alderman [1]; Sophia,  Pessoa 

e Benitti [17]; CETL, Boyle et al. [2]; LOUCID, Branon [3]; 

Cisco System, Cisco [6], não detalham significativamente suas 

fases de Análise e Projeto, e também não instrumentalizam a 

Matriz de Design Instrucional (MDI) no seu DI, o que 

inviabilizou a utilização neste trabalho. Estas metodologias 

apresentam um DI favorecendo a competência técnica de quem 

vai desenvolver o OA. A proposta da MCOAI é instrumentalizar 

computacionalmente o processo de documentação de alto nível da 

especificação do OA, a partir de seus instrumentos (MDI, 

Storyboard, Mapa Conceitual e Mapa Navegacional), favorecendo 

as competências pedagógicas, isto é do professor conteudista 

(especialista do domínio).  

Em contra partida, as metodologias: ADDIE, Torrão [21]; Rived, 

Santos, Rapkiewicz e Wives [18]; Inter-OA, Lourenço [16]; 

MCOAI, Kemczinski et al. [13] ganham destaque pelo maior 

detalhamento no domínio pedagógico nas fases de análise e 

projeto do OA. 

O objetivo desta seção foi realizar uma análise das metodologias 

de construção de OAs para verificar as similaridades e diferenças 

entre os diferentes Design Instrucionais, sobretudo buscando 

identificar fatores que colaborem com a fase de Análise da 

MCOAI. A maioria das metodologias para construção de OAs 

levantadas neste trabalho, não especificam a MDI. Estas 

metodologias apresentam o seu Design Instrucional, mas o 

processo de instrumentalização para especificar o OA é 

normalmente feito de forma manual (papel), não fazendo uso de 

uma ferramenta computacional. Como resultado da análise, foi 

possível perceber a fragilidade na especificação das informações 

do processo educacional (relacionadas ao OA) com relação às 
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características pedagógicas. Na próxima seção descreve-se a 

MCOAI. 

4. FASE DE ANÁLISE DA 

METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

INTERATIVOS (MCOAI)   

A  MCOAI tem como principal objetivo atender as características 

técnicas e pedagógicas na concepção e avaliação do OA, 

contribuindo para a qualidade e diminuição do retrabalho durante 

o seu desenvolvimento. Para isto, o seu processo de engenharia é 

apoiado por ferramentas para a especificação do OA (processo de 

análise e projeto) por parte da equipe pedagógica, estas são Matriz 

de Design Instrucional (MDI), Storyboard, Mapa Conceitual e 

Mapa Navegacional.  

Em destaque a MDI é utilizada na etapa de Análise como 

instrumento fundamental para gerenciar o conteúdo abordado pelo 

OA, realizado o detalhamento do escopo do OA, base para apoiar 

as características pedagógicas: interatividade, autonomia, 

cooperação, cognição e afeto. Além disto, a MDI apoia o processo 

de construção, execução e avaliação do OA, e é suportada pela 

ferramenta LOMAN (Learning Object Manager, Vahldick e Knaul 

[22] e Isolani et al. [12] sendo a LOMAN adaptada a MCOAI. 

A MDI proposta por Filatro [10], organiza todas as informações 

básicas do processo educacional de uma forma tabular, dividindo 

em unidades de aprendizagem. A Figura 1 apresenta a MDI que 

permite ter uma visão panorâmica de cada unidade de 

aprendizagem. 

 
Figura 1 – Matriz de design instrucional [Adaptado por  

VAHLDICK e KNAUL  [22] 

Neste contexto, destaca que uma unidade de aprendizagem visa 

um ou mais objetivos de aprendizagem. Para alcançar os 

objetivos, as pessoas assumem papéis no processo ensino-

aprendizagem. Cada papel desempenha uma ou mais atividade. As 

atividades seguem um fluxo, e são realizadas em um período de 

tempo determinado. As atividades são apoiadas por conteúdos e 

ferramentas. Os conteúdos e ferramentas são organizados em um 

ambiente. A avaliação verifica se os objetivos da unidade de 

aprendizagem foram alcançados. 

Cada item inserido na coluna “objetivos” descreve um resultado 

pretendido e exprime o que o aluno fará quando o tiver dominado 

[10]. Os objetivos de aprendizagem são compostos por um verbo 

que indica ação e um componente de conteúdo que aponta uma 

mudança de comportamento observável. Filatro sugere a 

utilização da taxonomia de Bloom para auxiliar o processo de 

preenchimento da MDI. 

A coluna “atividades” define o conjunto de ações que os alunos 

realizarão para chegar aos objetivos. De acordo com Filatro [10] 

existem diferentes teorias de aprendizagem que apresentam 

conotações diferentes ao conceito de atividade: 

comportamentalista, cognitivista ou socioconstrutivista.  

Independente da teoria adotada é possível a derivação de 

estratégias e atividades que têm o propósito de apoiar os processos 

de aprendizagem. Como exemplo da importância entre as 

estratégias e atividades de aprendizagem, pode-se citar as 

estratégias de pensamento crítico e recordação que influenciam 

nas sobrecargas cognitivas colocadas na memória dos alunos 

durante a instrução (característica pedagógica cognição). Outro 

exemplo são as estratégias de elaboração, criatividade e 

organização que influenciam na iniciativa e tomada de decisões 

envolvendo o aluno em sua aprendizagem (características 

pedagógicas autonomia, interatividade e afeto/desejo). As 

estratégias de cooperação influenciam que os alunos troquem 

ideias e trabalhem coletivamente sobre o conceito apresentado, 

fator relacionado a característica pedagógica de cooperação. 

A coluna “conteúdos” apresenta a seleção e organização de 

sequenciamento de temas a serem apresentados na forma de 

materiais fundamentais ou complementares, para cada unidade. 

Na coluna “ferramentas” lista-se quais serão os instrumentos ou 

funcionalidades que o aluno irá necessitar para acessar um 

conteúdo ou para realizar determinada ação. Na coluna 

“avaliação” busca-se verificar se os objetivos de aprendizagem 

firmados para a unidade foram alcançados. O desafio desta etapa 

foi adaptar o processo do Design Instrucional da MCOAI para 

orientar o professor conteudista, durante a especificação, e 

fornecer as informações necessárias para produzir um OA que 

atenda as características pedagógicas . 

5. AMBIENTE COMPUTACIONAL DA 

MATRIZ DE DESIGN INSTRUCIONAL 

PARA A  MCOAI 
Para organizar o processo de aprendizagem, Filatro [10] propõe a 

combinação dos eventos instrucionais com a organização do fluxo 

de atividades de aprendizagem, para definir uma série de eventos 

planejados para apoiar os processos internos de aprendizagem. De 

acordo com Gagné (2005), a instrução é um conjunto de eventos 

planejados para ativar, iniciar e manter a aprendizagem no aluno. 

A taxonomia de Bloom relaciona estes eventos com os objetivos 

de aprendizagem [15]. Ambos eventos baseiam-se na psicologia 

cognitiva e nas teorias de processamento da informação. Com o 

objetivo de organizar o fluxo de atividades na matriz de design 

instrucional, os eventos instrucionais são divididos em quatro 

fases [10]: introdução, processo, conclusão e avaliação.  

A partir dos estudos realizados, especialmente  de Filatro [10], 

Macedo [15] e Silveira et al. [19], a presente proposta baseia-se 

numa estrutura metodológica para que o conteudista possa 

especificar os objetivos de aprendizagem. Este processo sugere 

um conjunto mínimo de objetivos que estão divididos em quatro 

fases (introdução, processo, conclusão e avaliação), cada objetivo 

está relacionado a tipos de competências (domínio cognitivo da 

taxonomia de Bloom) a serem obtidas em cada unidade 

instrucional. A figura 2 exibe a estrutura metodológica para a 

descrição de cada objetivo da unidade instrucional na MDI.  
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 Figura 2 – Estrutura metodológica para os objetivos 
da unidade de aprendizagem 

 

Ao preencher a coluna de atividades, é aplicada uma estrutura que 

auxilia o preenchimento da MDI. As atividades estão divididas 

nas mesmas quatro fases da estrutura dos objetivos, cada atividade 

está relacionada a eventos instrucionais específicos. Ao descrever 

as atividades na MDI são utilizados verbos de ação, por este 

motivo o processo está associado aos verbos da taxonomia de 

Bloom. Por fim, o resultado será um conjuntos de ações para 

alcançar os objetivos, compondo diferentes estratégias de 

aprendizagem.  

Para exemplificar o preenchimento das atividades na MDI, caso a 

atividade esteja relacionada à fase de Introdução, o primeiro 

evento instrucional a ser explanado é ativar a atenção do aluno, no 

qual poderia ser descrito a atividade de aprendizagem: ilustrar 

algoritmo de busca em profundidade no grafo conexo. O verbo 

‘ilustrar’ envolve a competência de compreensão, contudo a 

estrutura e sequenciamento apresentados na figura 3 permitem ao 

professor conteudista a flexibilização, isto é, uma atividade de 

introdução, por exemplo poderá conter verbos relacionados a 

competência de análise, não se restringindo apenas as 

competências de compreensão e conhecimento. A figura 3 

descreve o fluxo proposto. 

  Figura 3 – Estrutura metodológica para as atividades da 
unidade de aprendizagem. 
 

Diferentemente de Filatro [10], a visão deste trabalho não está 

limitada ao uso de estratégias de aprendizagem apenas a fase de 

processo, por exemplo a fase de introdução poderá conter uma 

estratégia de recordação ou criatividade. A tela de cadastro das 

atividades pode ser vista na Figura 4.  

 
Figura 4 – Cadastro das atividades de uma UA. 

  

O primeiro passo é selecionar o tipo da atividade, em seguida 

selecionar o objetivo a ser relacionado a atividade. Deve-se 

especificar o evento instrucional a ser abordado. Para descrever a 

atividade, é possível selecionar um verbo de ação da taxonomia de 

Bloom, orientando-se também pelas sugestões de estratégias de 

aprendizagem possíveis. 

O destaque da relação entre os eventos instrucionais com as 

características pedagógicas do OA pode ser demonstrado através 

do evento instrucional “ativar a atenção do aluno” associado a 

atividade de classificar o algoritmo de busca apresentado. Este 

exemplo poderia envolver a estratégia de aprendizagem de 

criatividade, na qual o aluno realizaria deduções e testes após 

assistir uma simulação apresentada. Desta forma abrange em 

apenas um evento instrucional duas características pedagógicas, 

interatividade e afeto/desejo. Outro exemplo desta relação é a 

atividade de aprendizagem: realizar um estudo de caso que 

envolve tomada de decisão em uma situação real. Esta atividade 

envolveria a estratégia de pensamento crítico ou até mesmo de 

cooperação. Os alunos realizariam análises e avaliações de 

soluções potenciais trocando ideias em grupos, envolvendo o 

evento instrucional “transferir a aprendizagem” e as 

características pedagógicas de cognição e cooperação. 

Conforme Filatro [10] a coluna conteúdos apresenta a seleção e 

organização dos materiais segundo os objetivos educacionais de 

cada unidade de aprendizagem. Por este motivo, a tela elaborada 

para o preenchimento da coluna Conteúdos permite, ao professor 

conteudista, selecionar o objetivo a ser cadastrado e o conteúdo 

específico. É possível utilizar a funcionalidade de Upload 

(importação de arquivos), para importar arquivos em formatos 

variados (doc,xls,ppt,pdf). 

Filatro [10] apresenta diferentes aspectos de avaliação com 

relação as diferentes competências do domínio cognitivo, sendo 

que as características pedagógicas do OA envolvem os diversos 

instrumentos que apoiam o processo de avaliação. O trabalho 

realizado por Laaser et al. [14], manual de criação e elaboração de 

matérias para educação a distância, apresenta diversos 

instrumentos para avaliação. Ao preencher a coluna de Avaliação 

na MDI, é apresentado uma estrutura dividida entre os tipos de 

hierarquia de competências da taxonomia de Bloom relacionadas 

aos tipos de questões para a avaliação (apresentados no Quadro 1) 

e uma lista de instrumentos de avaliação (sugeridos por Laaser et 

al. [14] e Filatro [10]). A Figura 5 apresenta a tela de cadastro de 

avaliações.  
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Figura 5 – Cadastro de avaliações de uma UA. 

  
Com o propósito de verificar se os objetivos da unidade de 

aprendizagem foram alcançados, a tela apresentada na Figura 6 

permite selecionar os objetivos da unidade de aprendizagem para 

efetuar o processo de avaliação. Logo abaixo é exibida uma lista 

de ferramentas de avaliação que permite a seleção de várias 

ferramentas. Conforme o tipo do objetivo selecionado, são 

sugeridas tipos de questões segundo o domínio cognitivo da 

taxonomia de Bloom. Após selecionar o objetivo e as ferramentas 

de avaliação, o professor conteudista deve descrever a avaliação 

no campo descrição. Caso o professor conteudista não conheça 

alguma ferramenta de avaliação apresentada, é possível selecionar 

o botão “Ajuda” ao lado direito da lista de ferramentas. 

Posteriormente é aberta a tela de guia de ferramentas que exibe as 

ferramentas de avaliação pelo seu título e descrição (objetivo e 

funcionamento). 

5.1 MDI E A SUA RELAÇÃO COM O 
STORYBOARD DA MCOAI   

Após finalizar o processo de preenchimento da MDI, 

determinadas informações irão ser fornecidas para os outros 

instrumentos da MCOAI na etapa de Projeto, estes são o Mapa 

Conceitual e o Storyboard. Quanto ao Storyboard, as informações 

contidas nas unidades de aprendizagem (objetivo, atividades, 

conteúdo e formas de avaliação) servirão como base para a 

elaboração dos roteiros, de tal forma que cada roteiro esteja 

associado a uma unidade de aprendizagem. Para isso, é utilizado a 

estrutura metodológica que divide cada unidade de aprendizagem 

em um roteiro composto por quatro fases (introdução, processo, 

conclusão e avaliação). Cada fase do roteiro possui objetivos 

(pertencentes a coluna Objetivo da MDI), relacionado a diferentes 

atividades (pertencentes a coluna Atividades da MDI) que irão 

compor diferentes cenas.  

 
Figura 6 – Relação entre o MDI com o SB (COSTA, 2013). 

 
 A figura 6 exibe a estrutura que relaciona a MDI com o 

Storyboard.  Os elementos destacados em verde na figura 6 

demonstram o fluxo de criação do Storyboard no projeto. Esta 

estrutura propõem um mapa navegacional da sequência que as 

cenas serão implementadas, utilizando as informações da MDI 

(Objetivos e Atividades). A figura 7 exibe um protótipo das 

descrições das cenas, destacando as informações compartilhas 

pela MDI. 

 
Figura 7 – Relação entre os elementos da MDI com a criação 

de uma cena no SB da LOMAN (COSTA, 2013). 

 
As informações apresentadas na figura 7, além de identificarem o 

projeto, apresentam uma área composta pelos conteúdos 

compartilhados da MDI. Estas informações tem como objetivo 

enfatizar informações pedagógicas que podem ser úteis na criação 

das cenas, com destaque o tipo e descrição do objetivo, a 

atividade e o evento instrucional para os quais aquela cena está 

sendo descrita. 

6. CONCLUSÃO  
Este trabalho visou apresentar o modelo conceitual da MDI, e a 

adaptação realizada na ferramenta LOMAN para a MCOAI, a fim 

de atender as características pedagógicas do OA.  A área de 

produção de objetos de aprendizagem carece de ferramentas 

apoiadas por uma metodologia (modelo conceitual) que permitam 

todo o gerenciamento deste processo. Vahldick e Knaul [22] e 

Isolani et al. [12] apresentaram a ferramenta (LOMAN – Learning 

Object Manager) desenvolvida para planejar, conduzir, revisar, 

distribuir e gerar OA, envolvendo usuários desenvolvedores e 

professores conteudistas.  

A ferramenta originalmente foi adaptada ao modelo conceitual do 

Processo Sophia  [17], e utiliza o conceito de MDI de Filatro [10] 

para a organização do conteúdo do OA. A adequação da LOMAN 

à MCOAI está sendo realizada afim de favorecer a abordagem 

pedagógica da produção dos OAIs. A estrutura envolve a 

especificação e o correto sequenciamento das estratégias didático-

pedagógicas, das unidades instrucionais, dos objetivos partindo de 

uma taxonomia que favoreça as características do OA, dos 

eventos instrucionais, e das questões de avaliação com as 

respectivas ferramentas de avaliação.  A ferramenta está em 

desenvolvimento, na forma de sistema web utilizando as 

tecnologias Java Server Faces (JSF) e PostgreSQL. O sistema tem 

por objetivo abranger as 3 etapas iniciais da MCOAI, Análise, 

Projeto e Implementação, pois as fases de Submissão, Avaliação e 

Publicação já estão presentes no ROAI 

(https://roai.joinville.udesc.br). 
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ABSTRACT 
 
Presents the analysis and design an m-learning based 

application on topics of human computer interaction, 

user-centric, cross-platform development, and the 

development methodology of educational software 

MEiSE is presented. Wants to improve portability in the 

deployment and reduce development complexity by 

encapsulating native code, services and standards; to get 

a mobile educational app of high quality, standardized 

TIN CAN API and deployment platform (iOS, Android 

and Windows). Two cases of application is presented: an 

interactive app in comic format on the Foundation of the 

Inca’s Empire and an App Interactive Book Format on 

the main tourist attractions of Peru. Applications 

submitted contain resources with high cognitive demand 

for students children or adolescents, interactive book is 

designed to develop the skills to: identify, discriminate, 

compare and select, each of these capabilities with their 

cognitive processes, in the case of comic contains all the 

requirements of a learning object-oriented development 

levels of understanding reader: literal, inferential and 

critical. 

 
RESUMEN 
 

 

Se presenta el análisis diseño de una aplicación M-

Learning basado en tópicos de interacción humano 

computador,  diseño centrado en el usuario, desarrollo 

multiplataforma, y la metodología de desarrollo de 

software educativo MEiSE. Se desea mejorar la 

portabilidad en el despliegue y  reducir la complejidad 

desarrollo mediante la encapsulación de código nativo, 

servicios y estándares; para conseguir una aplicación 

educativa móvil de alta calidad, estandarizadas a TIN 

CAN API, y despliegue multiplataforma (iOS, Android 

y Windows). Se presenta dos casos de aplicación: Una 

App interactiva en formato comic sobre la fundación del 

imperio incaico y una App en formato de libro 

interactivo sobre los principales atractivos turísticos del 

Perú. Las aplicaciones presentadas contienen recursos 

con elevada demanda cognitiva para estudiantes niños o 

adolescentes, el libro interactivo está orientado al 

desarrollo de las capacidades: Identificar, Discriminar, 

Comparar y Seleccionar, cada una de estas capacidades 

con sus respectivos procesos cognitivos, para el caso del 

Comic contiene todos los requisitos de un Objeto de 

Aprendizaje orientado a desarrollar los Niveles de 

Comprensión Lector: literal, inferencial y crítico. 

 

PALABRAS CLAVE: m-learning, framework, hci, 

ux/ui, cross-platform development. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo que se presenta a continuación forma parte 

del proyecto FONDECYT,PIAP-1-P-563-13, M-

LEARNING: MIDDLEWARE PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE 

MOVILES EN AMBIENTES REACTIVOS Y 

ADAPTABLES AL CONTEXTO, CASO 

EDUCACIÓN BASICA REGULAR, el cual esta orienta 

a investigar en TICs y en Educación para incorporar 

componentes de m-learning orientadas a hacer más 

eficientes y efectivas las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La creación y la investigación en torno a los dispositivos 

electrónicos móviles se da en dos ámbitos distintos que 

se corresponden a dos  líneas de trabajo: el aprendizaje y 

la tecnología, disciplinas ambas susceptibles de verse 

afectadas por la irrupción en escena de estos aparatos. 

 

En ese sentido, las tablets y los smartphones están 

cambiando la forma en como consumimos los 

contenidos. Apps con contenidos digitales en alta 

resolución y color, con interfaces táctiles e integrados a 

sistemas multimedia incluyendo narración, música, 

animación, video y mini juegos son comunes en estos 

tiempos. La publicación de  contenidos digitales 

interactivos es una industria creciente.  

 

Un gran número de Apps son parte de aplicaciones 

nativas para habilitar la integración multimedia, 

especialmente para libros de educación inicial. ( e.g. 

Jack and Beanstalk by Aryars Animation, Toy Story by 

Disney, Cat in the Hat by Oceanhouse Media, Curious 

George by Iceberg Reader, and Our Choice by Push Pop 

Press).  Este tipo de Apps típicamente proveen 

características como imágenes o sonidos habilitados por 

gestos, zooming, videos, actividades y mini-juegos. 

Estas características hacen del libro más interactivo e 

interesante comparado con los e-books estáticos o libros 

impresos. Estas actividades permiten una exploración 

más profunda de los tópicos de un libro.  

 

En este contexto, el siguiente trabajo tiene como 

propósito sistematizar el diseño y desarrollo de  

aplicaciones m-learning. La propuesta permite mejorar 

la portabilidad en el despliegue,  reducir  la complejidad  
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en el desarrollo de aplicaciones m-learning mediante la 

encapsulación de código nativo, servicios y estándares; 

permitiendo establecer lineamientos de diseño y 

desarrollo  para conseguir aplicaciones educativas 

móviles de alta calidad, estandarizadas a TIN CAN API, 

y con despliegue multiplataforma (iOS, Android y 

Windows). Siendo una mejora sobresaliente a los 

esfuerzos previos donde los índices de creación de 

materiales educativos son bajos debido a su complejidad 

y elevado costo de producción.  Se presenta dos casos de 

aplicación, una app interactiva en formato de comic 

sobre la fundación del imperio incaico y una app en 

formato de libro interactivo sobre los principales 

atractivos turísticos del Perú.  

 

Las  aplicaciones presentadas son Objetos con Alta 

demanda Cognitiva ya que favorecen el desarrollo de los 

Niveles de Comprensión Lectora (para el caso del 

comic) y está centrada en el desarrollo de las 

capacidades en los estudiantes sean niños o 

adolescentes, las capacidades que se promueven son de 

identificar o reconocer; discriminar o diferenciar; 

comparar, cotejar o contrastar; Seleccionar, escoger o 

Distinguir (para el caso del libro interactivo). 

 

El artículo se organizará en un marco teórico, 

planteamiento de la metodología, arquitectura del 

modelo, resultados de la aplicación de la metodología en 

el desarrollo de los casos de estudio, conclusiones y 

trabajos futuros. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

En las primeras formas de educación a distancia se 

utilizaron medios  impresos, radio y televisión, pero con 

el surgimiento del internet y la diseminación de las 

tecnologías de la información e comunicación en redes 

informatizadas se amplió la infraestructura para la 

enseñanza online (e-learning). El e-learning ofreció 

mayores posibilidades para la enseñanza a distancia a 

través de nuevas herramientas tecnológicas, incluyendo 

diferentes plataformas de hardware y software [1].  

 

El uso de esta nueva herramienta hizo surgir una nueva 

modalidad de enseñanza, la enseñanza móvil, m-learning 

[2]. La base del m-learning es el e-learning usando 

dispositivos computacionales móviles: equipamientos 

como smartphones y tablets. Así, el m-learning tiene 

como objetivo proveer ubiquidad  para el proceso de 

aprendizaje, es decir los recursos utilizados estarán 

accesibles en cualquier momento y donde quiera que 

esté el alumno, con recursos multimedia e interactividad 

para generar un aprendizaje significativo [6].  

 

Actualmente muchos profesores desarrollan material en 

formato electrónico, sin embargo este material 

generalmente está disponible para alumnos de una 

asignatura específica, por lo tanto para mejorar la 

usabilidad y disponibilidad se propone especificarlos 

como Objetos de Aprendizaje [2].  Además para mejorar 

la interoperabilidad, es decir, usable por distintas 

plataformas de aprendizaje, se requiere que estos sigan 

un estándar. Los estándares más utilizados son SCORM 

y TIN-CAN API, siendo varios los Sistemas de Gestión 

de Aprendizaje capaces de utilizar objetos de 

aprendizaje bajo este estándar. 

 

Los Objetos de Aprendizaje, son materiales 

educacionales con objetivos pedagógicos que sirven para 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  En el caso 

de los Objetos de Aprendizaje es necesario valorar 

algunas de las  características que dependen 

indefectiblemente del contexto y del entorno donde se  

apliquen. En el entorno de la formación a través del m-

learning se deben valorar algunas  de las características 

de los Objetos de Aprendizaje como son: 

interoperabilidad,  reusabilidad,  portabilidad y 

perdurabilidad  [8,9].  

 

Un punto importante en la construcción de un 

framework es considerar la metodología de software a 

usar para el desarrollo de un software educativo. Para 

lograr su desarrollo con las condiciones deseadas, se 

deben incorporar dentro de las fases de análisis y diseño, 

aspectos didácticos y pedagógicos, es decir, el diseño 

instruccional, de manera que faciliten y garanticen la 

satisfacción de las necesidades educativas. Se debe 

involucrar también a los usuarios, para conseguir 

identificar necesidades y/o problemas específicos y se 

puedan establecer mecanismos de resolución adecuados 

y apoyar cada una de las fases en sólidos principios 

educativos, comunicativos y computacionales  [13][14]. 

Este proceso de identificación de problemas y resolución 

puede ser muy largo, ya que los cambios en  software 

pueden tardar mucho tiempo, en especial, si el flujo para 

realizarlos pasa por analistas, desarrolladores de 

software y docentes.  

 

Por otro lado, las tecnologías de información e 

comunicación actualmente permiten crear material 

didáctico usando multimedia e interactividad que 

convierten los ambientes de aprendizaje de enseñanza-

aprendizaje en más efectivos gracias al uso de las TICs. 

Sin embargo,  el desarrollo de estas aplicaciones es 

difícil para muchos investigadores porque este requiere 

entender muchos diferentes protocolos; tratar con 

esquemas distribuidos, procesos, plataformas y 

servicios; el aprendizaje de un nuevo lenguaje de 

programación; y la interacción con diferentes tipos de 

hardware y drivers. Por esta razón, el uso de frameworks 

y middlewares que encapsulen parte de esta complejidad 

parece fundamental para un mayor desarrollo de 

proyectos móviles [11, 12]. Es decir existe la necesidad 

de herramientas para la producción de estos objetos de 

aprendizaje de fácil uso para el autor. También es  

necesario tomar en cuenta la productividad y el grado de 

interactividad, pues la construcción de estos objetos 

exige un tiempo considerable en el planeamiento e en la 

elaboración, así como los recursos multimedia a ser 

utilizados en estos.  

 

Asumimos como libros interactivos a los Objetos de 

Aprendizaje orientados a promover el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes, estos libros interactivos 

deben contener situaciones o escenarios con alta 

demanda cognitiva, favoreciendo de esta manera la 

autorregulación de los aprendizajes en los estudiantes, 

constituyéndose en una herramienta pedagógica que 

soporta la labor del docente.   

 

Toda situación de enseñanza debe considerar los 

procesos cerebrales que deben desarrollarse para 

adquirir un conocimiento, conceptualizamos de esta 

manera los procesos cognitivos, como situaciones que el 
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Objeto de Aprendizaje tiene para favorecer los 

aprendizajes, para el caso de el libro interactivo tenemos 

las siguientes capacidades con sus respectivos procesos 

cognitivos: 

 

Recepción 

de la 

información 

+ 
Caracterizació

n 
+ Reconocimiento = 

Identificar 
Conocer 

Recepción 

de la 

Información 

+ 

Identificación 

y 

Contrastación 

de las 

características 

+ 
Manifestación de 

las diferencias 
= 

Discrimina
r 

Diferenciar 

Recepción 

de la 

información 

+ 

Identificación 

de las 

características 

individuales 

+ 

Contrastación de 

características de 

dos o más objetos 

de estudio 

= 

Comparar 

Cotejas 
Contrastar 

 

Determinaci

ón de 

criterios 

+ 
Búsqueda de 

información 
+ 

Identificación y 

Contrastación 
= 

Seleccionar 

Escoger 

 

La comprensión Lectora permite enriquecer el 

vocabulario, identificar elementos del contexto cuando 

se considera y es aún mucho más significativo, la 

intencionalidad del texto que se lee, elementos del texto 

como personajes, idea principal, ideas secundarias, 

tenemos niveles de comprensión lectora, los cuales 

deben ser desarrollados: 

 

Literal: cuando las preguntas están orientadas a recoger 

información del texto. 

 

Inferencial: cuando las preguntas están orientadas a 

generar información que no necesariamente esta en el 

texto, que pueden inferirse a partir del texto. 

 

Crítico: cuando las preguntas están orientadas a generar 

información y valorar el texto a partir de las 

experiencias previas, que permita ir más allá del texto. 

 

3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 

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, además se 

debe proporcionar un ambiente interactivo [16].  

 

La adaptación del proceso de aprendizaje requiere 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 

alumnos, 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 alumno 

en un instante determinado, es un requisito crítico para 

poder ofrecerle las opciones más adecuadas para 

potenciar los efectos positivos del proceso. 

 

Como parte del desarrollo de este trabajo se usó la 

Metodología de Ingeniería de Software Educativo 

MeISE [16], el cual propone un ciclo de vida dividido en 

dos etapas. En la primera etapa se contemplo 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 software, y se 

termina con un plan de iteraciones las cuales se 

programan teniendo cuidado de que el producto que se 

libera al termino de cada una está́ didácticamente 

completo, es decir que cubre completamente algunos de 

los objetivos didácticos del software.  Una vez 

establecidos estos lineamientos, se inicio 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) 

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. 

 

En la fase de diseño se empleó tópicos de interacción 

humano computador, teniendo en cuenta  las 

características de los niños relevantes para HCI, se 

consideran 2 específicas: 

 

• La lectura. Según Amy Bruckman y Alisa 

Bandlow [11] al diseñar para niños pre-

alfabetizados, el audio, los gráficos y la 

animación deben sustituir a todas las funciones 

que de otra manera se comunicarían por 

escrito. 

• Estilos de interacción. Según Amy Bruckman 

y Alisa Bandlow los niños son fácilmente 

distraibles. Los niños son más propensos que 

los adultos a trabajar con más de una persona 

en un solo ordenador. Les gusta hacerlo para 

jugar [12]. 

 

Con lo cual el diseño tenía que poseer objetos de 

aprendizaje que otorguen el medio participativo y 

colaborativo centralizado en el usuario. 

 

 
Figura 1: Metodología del modelo propuesto 

 

Sobre dicho enfoque, en la cual, sólo los desarrolladores 

podían controlar este flujo, se realizan cambios 

sustanciales donde, ahora el docente, quien posee mayor 

dominio en el campo educativo, posee todas las 

herramientas necesarias para realizar sus propias 

modificaciones o creaciones, sin poseer conocimientos 

avanzados en programación. 
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A. TIN CAN API 
 

Tin CAN API es un estándar para la creación de 

LO que permite hacer un seguimiento de 

actividades de aprendizaje, permitiendo realizar 

actividades a través de móviles, tablets, 

simulaciones, mundos virtuales, aprendizaje 

offline aprendizaje social, e-learning y el 

aprendizaje colaborativo, [5]. 

Tin Can API permite crear actividades, grabarlas y 

registrarlas por medio de los LRS (Learning 

Record Store). Un LRS permite identificar quién, 

cómo y qué ha realizado una actividad. De este 

modo se consigue independencia de los LMS, 

puesto que pueden producirse fuera de cualquier 

plataforma. 

 

SCORM es el estándar más usado en lo que se 

refiere a e-learning.  Aunque SCORM es un 

estándar útil no logra capturar todos los casos de 

uso de un MLO. El aprendizaje puede ocurrir en 

cualquier lugar, no solamente en cursos basados en 

el estándar SCORM. TIN CAN API permite 

justamente almacenar cualquier experiencia de 

aprendizaje, es más sencillo y cada vez gana más 

adeptos. 

 

4. ARQUITECTURA DEL MODELO 
 

El mundo de los dispositivos móviles está muy dividido 

debido a la competencia existente entre diversos 

fabricantes para hacerse con el mercado. La gran 

variedad y características de los dispositivos móviles 

llevan a dificultades en el desarrollo de una misma 

aplicación en diferentes plataformas. Bajo estas 

premisas, un paso básico para lograr la adaptabilidad y 

portabilidad de una aplicación es el empleo de un 

lenguaje de programación estandarizado [1]. 

 

En este contexto, se propone un framework para la 

distribución de contenidos que ofrecerá portabilidad en 

el despliegue de aquellas aplicaciones desarrolladas bajo 

el mismo. Para alcanzar este objetivo se empleó 

Xamarin, un kit para el desarrollo de software que 

permite la construcción de aplicaciones con interfaces de 

usuario nativas y el uso de código compartido entre 

diferentes plataformas empleando C# como lenguaje de 

programación.Xamarin permite la reutilización de 

código y ofrece gran compatibilidad, así como la 

reutilización de librerías escritas en cualquier lenguaje 

de la plataforma .NET. Teniendo en cuenta la cobertura 

que se quiere lograr con el Framework  de contenidos 

digitales interactivos,  se consideró un desarrollo para 

las plataformas móviles táctiles más importantes, es así 

que el cliente fue desarrollado para las plataformas 

Windows8.1, iOS y Android. 

 

A. ARQUITECTURA DE XAMARIN 
 

Xamarin proporciona acceso al 100% de las APIs 

nativas disponibles para cada plataforma móvil, 

asegurando que los desarrolladores no se limitan a 

un subconjunto arbitrario de características. Los 

enlaces de datos en el lenguaje C# proporcionan 

un mapeo 1: 1 a las API nativas, al tiempo que 

añade soporte para características propias de .Net 

como LINQ, delegates, eventos y otras ventajas 

propias del lenguaje. 

 

Xamarin Forms: Es una biblioteca que 

permite construir interfaces de usuario nativas para 

iOS, Android y Windows 8.1. y Windows Phone 8 

a partir de  un código fuente base en c# único y 

compartido. Provee mas 40 controles de usuario 

multiplataforma que son mapeados a controles 

nativos en tiempo de ejecución. lo que significa 

que las interfaces de usuario sean completamente 

nativas, ver Figura 2. 

 

Model View ViewModel (MVVM)  
 
Es un patrón arquitectónico basado en el patrón 

Modelo Vista Controlador (MVC), es un patrón de 

diseño de aplicaciones que permite desacoplar 

código de interfaz de usuario y código que no sea 

de interfaz de usuario, que es aplicado al 

desarrollo del aplicativo multiplataforma. Este 

patrón presenta tres capas en su organización las 

cuales describimos a continuación: 

 

 
Figura 2: Aplicación del patrón de diseño 

MVVM para código compartido 

 

Modelo de arquitectura propuesto: Se basa en una 

arquitectura simple, se puede mantener esta capa de 

acceso a datos utilizando Windows Azure, de esta forma 

el consumo de servicios y la comunicación en cada 

plataforma es indiferente y sencillo como se puede 

observar  en la siguiente la Figura 3. 

 

Las librerías de clase portables: Las librerías de clase 

portables o PCL, disponibles desde la versión . NET 4.0 

y ahora han sido adoptadas por Xamarin para su 

aplicación a desarrollo de aplicaciones móviles 

multiplataforma. Permite crear librerías dinámicas 

utilizables en varias plataformas, incluyendo  Windows 

8.1, Windows Phone 8.1,  iOS y Android. 

 

En  el patrón MVVM la capa de Modelo y el Modelo de 

Vista son completamente desconocidas para la capa de 

Vista. La característica más importante es el código 

fuente compartido está en un solo proyecto, y todas las 

plataformas utilizan la misma biblioteca 

multiplataforma. Este es el enfoque más limpio y 

preferido para la mayoría de aplicaciones 

multiplataforma. 

 

Windows Azure Mobile Services 
 

Mobile Services es un servicio de Windows Azure 

diseñado para facilitar  la creación de aplicaciones 

móviles altamente funcionales. Mobile Services reúne 

un conjunto de servicios Azure que habilitan diferentes 

posibilidades para las aplicaciones como: 
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almacenamiento de datos, implementación de servicios y 

lógica del negocio (backend). 

 

 
Figura 3: Modelo en capas del modelo propuesto 

 

 

 

Las tres capas anteriores son soportadas por la 

plataforma de Windows Azure, lo que favorece el 

consumo de servicios por cada plataforma, volviéndolo 

un proceso sencillo. 

 

5. RESULTADOS 

 

A. AYAR LA LEYENDA 

 

 
Figura 4: Caso de aplicación del modelo propuesto 

(www.ayarlaleyenda.com). 

 

Si existe un clásico entre los clásicos en la 

leyenda de fundación del imperio Incaico, este 

es sin lugar a dudas La leyenda de los 

hermanos Ayar o también la de Manco Cápac 

y Mama Ocllo. Aunque a los jóvenes pueda 

traer malos recuerdos por la obligatoriedad de 

saberlo, es una leyenda con una historia muy 

interesante, épica y muy amena, aun con su 

extensión. 

 

"Ayar la leyenda" es una historieta, que por su 

contexto, puede resultar extenso y poco 

ameno, y lo suele hacer, pero  en esta 

aplicación interactiva, dentro de su saga 

“InkasPress” para el iPad pretende acercar este 

clásico para los más pequeños. Y la verdad 

que consigue hacerlo. 

 

El comic interactivo viene acompañado de 

unas ilustraciones exquisitas totalmente 

interactivas que pretenden introducir la 

historia mediante ilustraciones, animaciones y 

una interfaz de usuario multi-tocuh única. 

 
Figura 5: Caso de aplicación del modelo propuesto.            

Vista de lectura. 

 

Esta aplicación reúne años de investigación de  las 

mejores historias peruanas acerca de la fundación 

del Imperio de los Incas así como también el 

estudio de tecnología innovadoras  para crear una 

experiencia en diseño de interfaces de usuario   

que permite una navegación rápida. Siendo más 

específico,  para explorar la historia a través de los 

diferentes temas se podrá usar una tabla de 

contenidos visual o navegar a través de un capítulo 

por medio de las páginas. Para empezar a leer, 

puede usar los dedos para que aparezcan los 

contenidos. Para volver a la tabla de contenidos, 

solo necesita minimizar la página hacia abajo 

mediante el gesto pinch (zoom- in). 

 

B. INKAS FOUR LANDS 

 

Las herramientas de publicación evolucionan 

rápidamente, mantenerse al ritmo del cambio y 

adaptarse es una necesidad actual, esta guía 

turística y referencia histórica y geografía de las 

cuatro tierras del inca, es una puesta abierta para 

hacerlo. Inkas Four Lands, es una guía turística 

para dispositivos móviles de los más importantes 

destinos turísticos del Perú. 

 

 
Figura 6: Caso de aplicación del modelo propuesto. 

Inkas four lands (www.inkaspress.com). 

 

La guía turística para dispositivos móviles, 

hace uso de la interactividad y 
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multifuncionalidad que estos dispositivos nos 

permiten. A través de contenido escrito, 

gráfico y audiovisual, presentamos la zona sur 

del Perú. 

 

 
Figura 7: Caso de aplicación del modelo propuesto. 

Vista de Lectura. 

 

La revolución que están produciendo los 

dispositivos móviles los hace de uso global 

permitiéndonos llegar a todo el mundo.  La 

aplicación Inka’s Four Lands ha sido creada para 

ir directamente a manos de los turistas. La guía 

tiene contenido que apunta a generar el interés 

por el destino Perú, los conceptos de promoción 

son novedosos como lo son sus mapas y 

fotografías y videos que buscan fijar 

experiencias.. 

 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Se presento un análisis sobre el diseño y desarrollo de 

aplicaciones de libros digitales abiertos, como 

aplicaciones m-learning, a fin de visualizar el alcance 

que tiene desde el punto de vista pedagógico y 

tecnológico para la creación de aplicaciones educativas 

móviles. Se considero tópicos de HCI, diseño centrado 

en el usuario, desarrollo multiplataforma y la 

metodología de desarrollo MEiSE como base para el 

desarrollo de los casos de estudio.  Siguiendo la 

propuesta presentada se busca mejorar los esfuerzos  y 

establecer una metodología en la creación de materiales 

educativos, los cuales son bajos debido a su complejidad 

y elevados costos de producción.   

 

Las aplicaciones presentadas tienen alta demanda 

cognitiva para los estudiantes, para el caso del libro 

interactivo orientado al desarrollo de capacidades y en el 

caso del comic al desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora, estos aspectos son requisitos que se 

tomaron en cuenta para elaborar dichas aplicaciones. 
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ABSTRACT 
Is introduced a research about technologies vinculated to 

Augmented reality(AR) in the classroom as a complementary 

didactic tool for learning. The research shows that AR 

approximates the student with experiential learning based in the 

complementary location in the environment. Also is seen the 

commitment and enthusiasm of the learner in the learning process. 

 

RESUMEN 
Se presenta una exploración de las tecnologías vinculadas a la 

Realidad Aumentada (RA) en el aula como herramienta didáctica 

de aprendizaje complementaria. La revisión muestra que la RA 

acerca al estudiante al aprendizaje experiencial basado en la 

ubicación complementaria del entorno. También se aprecia el 

compromiso y entusiasmo del aprendiz en el proceso de 

aprendizaje 

 

Categories and Subject Descriptors 

H.5.1 [HCI]: Multimedia Information Systems  

- Artificial, augmented, and virtual realities.  

K.3.1 Computer Uses in Education 

-Computer-assisted instruction (CAI) 

General Terms 

Experimentation, Human Factors, Performance  

 Keywords 

Teaching-Learning Process, Augmented Reality, OLPC 

 
1. INTRODUCCIÓN  
La realidad aumentada en Educación en las últimas décadas, ha 

estado desarrollando Teorías y aplicaciones pragmáticas de 

adopción de realidad aumentada, tanto académica y corporativa. 

En virtud de esos estudios, algunas innovaciones de realidad 

aumentada se han desarrollado y están siendo utilizadas para 

mejorar la educación y la eficiente formación de los estudiantes y 

empleados. Adicionalmente a esto, hay un gran número de 

estudios pasando a mejorar la compatibilidad y aplicabilidad de 

realidad aumentada en la vida real. [1]. 
 

Johnson, et al. (2010) declaró: "La realidad aumentada tiene un 

fuerte Potencial para proporcionar y a la vez un potente contexto, 

en el lugar de las experiencias de aprendizaje, causando 

Exploración y descubrimiento del mundo real. [3]. 
 

En el aula la realidad aumentada proporciona una rica visión 

contextual para que los profesores la empleen como un recurso 

educativo, para modelar objetos, Esto permitiría a los profesores y 

estudiantes, familiarizarse con la Realidad aumentada. 
 

Para fines prácticos de ahora en adelante, nos referiremos a 

realidad aumentada como RA. 

  

2. REALIDAD AUMENTADA  
Es una tecnología que permite sobreponer objetos virtuales 

generados por computador sobre un entorno real en tiempo real 

[4]. 
 

La RA apela al enfoque constructivista del aprendizaje, al permitir 

que los profesores utilicen enfoques prácticos a través de la 

interacción y la manipulación de los objetos virtuales, también 

puede enriquecer el aprendizaje basado en el descubrimiento, 

permitiendo a los estudiantes ser creativos, tomar riesgos y 

cometer errores sin consecuencias. [13]. 
 

Esta tecnología ayuda a complementar la enseñanza, permitiendo 

a los estudiantes mejorar la capacidad de visualizar modelos 

virtuales complejos e intrincados, proporcionando un enfoque más 

holístico de la educación, debido a ello, los estudiantes ya no 

verán conceptos e ideas como un conjunto aislado de hechos o 

procedimientos (Squire y Klopfer, 2007). En lugar de ello serán 

capaces de determinar relaciones espaciales y visuales, Esto 

permitirá a los estudiantes tomar un papel más activo en su 

educación (Villano, 2008). 

 

2.1. Secuencia de ejecucion de la RA 
La RA se ejecuta, de manera secuencial con las siguientes cuatro 

tareas (ver Figura 1):  

1. Captura del escenario.  

2. Identificación de la escena.  

3. Mezclado de la realidad más aumento de información.  

4. Visualización de escena aumentada.  

 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
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not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
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otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 

requires prior specific permission and/or a fee. 
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Copyright 2010 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 
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Figura 1: secuencia de pasos de la RA 

 

2.2. Características 
Según Azuma [5], un sistema de Realidad Aumentada debe 

cumplir las siguientes características: 

1.  Combinación de mundo real y virtual. El sistema incorpora 

información sintética a las imágenes percibidas del mundo real. 

2. Interactivo en tiempo real. interacciona con su entorno físico y 

responde a los estímulos del entorno dentro de un plazo de tiempo 

determinado 

3. Alineación 3D. La información del mundo virtual debe ser 

tridimensional y debe estar correctamente alineada con la imagen 

del mundo real.  

 
2.3. Ventajas: 
1. Capta la atención de los alumnos, al ser una tecnología no 

muy difundida, la cual provoca sorpresa e interés en el desarrollo 

de la actividad de aprendizaje. 

2. El alumno participa e interactúa con el computador, creando 

una experiencia de aprendizaje vivencial. 

3. Genera una metodología de enseñanza novedosa, ya que 

utiliza recursos didácticos innovadores.  

4. La infraestructura que requiere es sencilla y relativamente 

económica, empleando solo un ordenador y una webcam.  

5. Su manejo es intuitivo, ya que el tiempo de aprendizaje es 

breve, obteniendo buenos resultados en poco tiempo y con escasos 

conocimientos previos sobre la tecnología. 

 

3. APLICACIONES EDUCATIVAS EN RA 
El reto de adoptar la realidad aumentada como complemento a la 

metodología tradicional de enseñanza, conlleva a la necesidad de 

aplicaciones que brinden un entorno interactivo, detallado, de tres 

dimensiones, permitiendo al alumno investigar y conocer los 

aspectos de un modo que no se lograría en una pantalla o un libro 

en papel. 
 

Existen diferentes tipos de paquetes de software disponibles para 

utilizar en el aula (por ejemplo, lugares de interés, anatomía, 

matemática). Estos tipos de software trabajan con una variedad de 

formatos universales, con facilidad de uso.  

Un profesor puede descargar fácilmente cualquier software RA, 

imprimir un marcador para ser utilizado como un símbolo para el 

reconocimiento de objetos AR. [13]. 

 

3.1. Cuadernia: 
Es una aplicación para la creación de libros digitales con 

contenido multimedia que, a partir de su versión 2.0, permite 

añadir contenido de realidad aumentada. Para la creación de una 

actividad de RA, existe una plantilla específica en que se puede 

elegir un objeto del tipo .DAE4 y especificar con qué rotación 

quiere visualizarse.  

 

 
Figura 2: Cuadernia  

 

3.2.  Atomic authoring tool:  
Es una herramienta que permite la creación de aplicaciones de 

realidad aumentada, Fue escrito en el lenguaje de programación 

Processing y está licenciado bajo la Licencia GNU GPL. 

La principal motivación de ATOMIC es proporcionar a la 

comunidad una herramienta de código abierto que se pueda 

modificar con facilidad y que no exija demasiados conocimientos 

técnicos para acceder a la tecnología de la Realidad aumentada. 

 

 
Figura 3: Atomic  

 

3.3. Smart 
Es un sistema educativo que utiliza la realidad aumentada para la 

enseñanza de medios de transporte, tipos de animales y categorías 

semánticas similares mediante el uso de un conjunto de raquetas 

que se utilizan para manipular un juego de programa de televisión 

estilo con modelos 3D que se superponen a la alimentación de 

vídeo en tiempo real de la toda clase. Los resultados sugieren que 

SMART es efectiva en el mantenimiento de altos niveles de 

motivación de los niños, y también que de SMART tiene un 

impacto positivo en la experiencia de aprendizaje de los 

estudiantes, especialmente entre los estudiantes más débiles. [6]. 
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Figura 4: sistema educativo para la enseñanza de medios de 

transporte 

 

3.4. Augmented biology 
Utilizado para estudiar la anatomía y la estructura del cuerpo en 

biología. Demostró que los profesores podrían utilizar la 

tecnología de RA para mostrar los órganos de los seres humanos y 

cómo se ven observando los modelos generados por ordenador en 

3D. Por otra parte, los estudiantes pueden estudiar los órganos de 

los humanos de forma independiente con sus computadoras 

portátiles con cámara incrustada y marcadores.  

 

 
Figura 5: sistema educativo para la enseñanza de la anatomía y la 

estructura del cuerpo en biología 
 

3.5. Mathematics and geometry education. 
Diseñado para la enseñanza de matemática y geometría con 

tridimensionalidad, esta aplicación permite que varios usuarios, 

como los maestros y estudiantes, puedan compartir un espacio 

virtual de colaboración para la construcción de formas 

geométricas permitiendo a los usuarios superponer Imágenes 

generadas por ordenador sobre el mundo real.  

Además, Kaufmann (2009) determinó AR que se puede utilizar en 

diferencial dinámico educación de la geometría en una amplia 

gama de formas. Por ejemplo, usando la aplicación de AR, los 

maestros y los estudiantes pueden explorar de forma intuitiva 

propiedades de curvas interesantes, superficies y otras formas 

geométricas. [7]. 

 

 
 
Figura 6: sistema educativo para la enseñanza de la matemática y 

geometría con tridimensionalidad 
 
3.6. libros aumentados 
Son aplicaciones donde la cámara de la computadora enfoca el 

contenido del libro y la pantalla muestra la información del libro 

donde se agrega información adicional generada por la 

computadora. Varios autores reportan el uso de realidad 

aumentada en libros con resultados positivos. Entre los principales 

se encuentran Rosenblum y Macedonia (2001); Grasset et al 

(2008); Trien y Lee (2009); y Pérez et al. (2010)  

 

 
Figura 7: Libros educativos empleando realidad aumentada 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL USO COMO 
HERRAMIENTA DIDACTICA 

Barfield y Caudell, definen la realidad aumentada como una 

herramienta de apoyo en el ámbito educativo, estimula las ganas 

de aprender, despierta el interés, aumenta el nivel de atención, 

crea en los estudiantes un espíritu investigador y muchas otros 

factores que ayudan a que el entendimiento y asimilación sea 

mucho más fácil. 

Tomando en cuenta los Estándares en TIC para estudiantes. Se 

toma como referencia ISTE (Sociedad Internacional para la 

Tecnología en Educación).  

Los criterios de formación básica en tecnología para estudiantes 

se dividen en seis grandes categorías, son muy concretos y 

pertinentes para la educación en América Latina. 
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 Figura 8: Estándares ISTE 
 

4.1. Normas de alfabetización tecnológica (ITEA / ITEEA, 
2000/2002/2007) 

RA se puede usar para mejorar las habilidades de los estudiantes 

visuales en el aula según los Estándares de Diseño 8, 9, y 10 de 

las Normas de Alfabetización tecnológica.  

1. Standard 8, por tener los estudiantes a desarrollar una 

comprensión de los atributos de diseño través de la manipulación 

y visualización de la complejidad de los modelos desde múltiples 

perspectivas.  

2. Standard 9, los estudiantes pueden desarrollar una 

comprensión del diseño de ingeniería proceso; esto se puede 

cumplir mediante la evaluación de los componentes y relaciones a 

través de análisis espacial. Mediante la adición de profundidad a 

un objeto, AR puede proporcionar un análisis instantáneo, detectar 

errores, y solucionar problemas. 

3. Standard 10 donde los estudiantes "desarrollan una 

comprensión del papel de la solución de problemas, investigación 

y desarrollo, invención y la innovación y la experimentación en la 

solución de problemas. "Todos estos ejemplos proporcionan 

recursos adicionales para los profesores a involucrar a los 

estudiantes y crear una experiencia de aprendizaje más rica.  

Por lo cual La RA es una tecnología muy eficiente en educación, 

Los alumnos pueden mejorar sus Conocimientos y habilidades, 

especialmente en complejas teorías o mecanismos de sistemas o 

maquinaria. Liarokapis, et al. (2004) [7]  

 

5. CONSIDERACIONES SOBRE LA 
APLICACIÓN DE RA  

Realidad Aumentada, puede ser aplicada al aprendizaje asistido 

por computadora, esto permite diseñar materiales educativos 

atractivos, y que al mismo tiempo, puedan ser utilizados en 

situaciones que resulten beneficiosas para estudiantes de 

educación básica regular [2]. 

El desarrollo de una aplicación AR es generalmente una tarea 

larga y no intuitivo. Debido a que se carece de las herramientas 

adecuadas, el proceso de creación está prácticamente relegada a 

exclusivamente al ámbito de los expertos. [6]  

 
6. OBJETOS DE APRENDIZAJE y RA  
De acuerdo con IEEE (2002), el objeto de aprendizaje es 

“cualquier entidad digital o no que puede ser usada, reusado 

referenciada para el aprendizaje soportado en tecnología”. 

 El objeto de aprendizaje se conforma principalmente de dos 

elementos:  

 

 
Figura 9: composicion de objeto de aprendizaje 

 

La propuesta didáctica para la construcción de aplicaciones de 

realidad aumentada en educación debe de abordar los contenidos 

con un énfasis lúdico que faculte al alumno el autoaprendizaje, 

partiendo de la identificación del contexto del aprendizaje  

El diseño de la aplicación de RA, se debe de iniciar con la 

identificación de los contenidos académicos empleando para ello 

el enfoque sistémico que es una visión integral donde se incorpora 

el todo: conocimientos, actores del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, apoyados en recursos didácticos-comunicativos y 

tecnológicos, creando un universo de aprendizaje interactivo. 

Asimismo, el planteamiento se aboca al aprendizaje lúdico 

(González García, 2005), reconocido como una estrategia que 

adquiere importancia en los ambientes educativos, 

Especialmente porque escapa a la pretensión instrumentalista que 

caracteriza a la práctica docente tradicional. [14]  

Las premisas tomadas para el desarrollo son: 

  

 

Figura 10: propuesta de desarrollo de software  

 

7. DESARROLLO MULTIMEDIA DE LOS 
CONTENIDOS  

Para el desarrollo de contenidos con realidad aumentada, se 

empleó el FLEX BUILDER 3. Framework de la familia ADOBE, 

que permite crear ActionScript, y compilar como archivos 

Shockwave SWF, que pueden ser ejecutados en la mayoría de 

sistemas operativos, Windows, Linux, MAC, etc. 

Se tomaron la librerías papervision3D y FLARTOOLKIT, 

FLARTOOLKIT es una librería con licencia GLP, que da soporte 

para la creación de aplicaciones de realidad aumentada, en un port 

ActionScrip3 para Flash Shockwave, que permite identificar el 

marcador y calcular la posición donde se podrá superponer los 

objetos 3D; Papervision3D es un motor 3D para Shockwave, de 

código abierto, que contiene las clases para la manipulación de 

objetos 3D en flash, que nos permite generar una escena 3D en 

nuestro swf con objetos y cámara web, ademas de permitir la 

rotación en tres ejes. 
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Figura 11: paleta de realidad aumentada  

 

Cuando el marcador es identificado por la cámara, Figura 11, este 

es linkeado por la librería y se sobrepone el modelo aumentado, 

en este caso un modelo de un globo terráqueo, Figura 12, es así 

como se genera el contenido de realidad aumentada propiamente 

dicha, ya que se los elementos del mundo real, son enriquecidos 

con un objeto virtual. 

 

 

Figura 12: Globo terraqueo con realidad aumentada  

 

8. CONCLUSIONES  

Las referencias presentadas muestran que la RA es una tecnología 

emergente que requiere una fuerte consideración como 

herramienta didáctica complementaria de aprendizaje en los 

programas de educación, ya que el modelo estratégico planteado 

recoge aspectos pedagógicos desarrollados por el constructivismo 

y se enriquece con las nociones de gestión de la información y el 

enfoque sistémico. El modelo planteado es una versión resumida 

de la dinámica de la gestión de la información y el conocimiento, 

priorizando las estrategias para recolectar, procesar, entregar datos 

e información. Los resultados son alentadores en los contextos 

que han aplicado la tecnología, también debemos de reflexionar 

sobre la coherencia en el diseño pedagógico y didáctico, y en qué 

forma converge con la tecnología, ya que no solo se trata de 

trabajar contenidos, si no la calidad de lo que se aprende, y lo que 

pueda llegar a crearse con lo aprendido. 

 

9. RECOMENDACIONES  

1. Se logrará un mejor aprovechamiento del sistema de realidad 

aumentada mediante el uso de imágenes o modelos con 

conocimientos previos en diseño gráfico y modelado 3D. 

2. Los tiempos de dictado de clases se prolongan se tiene el 

riesgo de no terminar una sesión de aprendizaje. 

3. Las aplicaciones de Realidad Aumentada son prometedoras: 

educación, biología, turismo, astrología, medicina, entrenamiento 

militar, comercial. Es importante un espacio trascendente que 

fomente su difusión en los círculos académicos, científicos y 

comerciales.  
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Resumo –Communicability is a characteristic that expresses the ability 

of the designer to communicate design decisions to users through the 

interface as well, ensuring that the user can understand what to do in 

the system to perform tasks independently, with efficiency and ease. 

The Evaluation Method of communicability evaluates the interaction 

details in order to find breaks in communication and associated 

"natural expressions" to these disruptions. This work aims to evaluate 

the communicability of the SISO system - Dental System of the City of 

Quixadá. A development platform was used, the Entities framework, 

which enables developers to concern themselves only with the domain 

classes, thus generating an automated interface. 

Palavras-chave: Comunicabilidade; Avaliação da Interação; Siso; 

Entities. 

1. INTRODUÇÃO 
A Interação Humano-Computador (IHC) é a área da 

computação que estuda a interação das pessoas com os 

sistemas computacionais. Ela oferece um conjunto de 

métodos para avaliar esta interação. Os principais 

benefícios de fazer uma avaliação é avaliar a qualidade de 

uso e corrigir os problemas identificados contribuindo para 

o aumento da produtividade dos usuários, diminuir o 

número e a gravidade dos erros cometidos durante o uso, e 

aumentar a satisfação dos usuários, assim como ajuda a 

identificar e corrigir os problemas de IHC contribuindo 

para diminuir o custo de treinamento e suporte, e para 

planejar versões futuras do sistema, pois chamam a 

atenção da equipe para partes do sistema que podem 

melhorar, além de indicar outras partes que podem ser 

mais exploradas. 

 Adicionalmente, existem algumas teorias de IHC que 

dão suporte ao projeto e avaliação de sistemas. A 

Engenharia Semiótica [1] é uma delas, a qual compreende 

a interação do usuário com o sistema como um processo 

de comunicação entre o projetista e o usuário. A 

Comunicabilidade é a propriedade de um sistema 

transmitir ao usuário os princípios de interação e decisões 

que guiaram o seu design. Para avaliar a comunicabilidade 

com usuários, um dos métodos propostos pela Engenharia 

Semiótica é o Método de Avaliação de Comunicabilidade 

(MAC) [2] que permite avaliar a comunicabilidade de um 

sistema interativo a partir da observação da interação dos 

usuários com o sistema. 

    Por outro lado o Sistema Odontológico de Quixadá – 

CE (SISO) foi desenvolvido para a Prefeitura do 

município. Surgiu da necessidade de ter um sistema capaz 

de controlar os serviços odontológicos da Secretaria de 

Saúde, tendo em vista que este controle vinha sendo feito 

através de formulário em papel e que o serviço 

odontológico vinha sendo interrompido mensalmente para 

que os profissionais envolvidos contabilizassem os 

procedimentos realizados do mês.  

 Neste contexto surge a necessidade de identificar falhas 

de comunicação entre usuário-sistema, de modo a 

identificar questões que necessitam ser revistas no SISO, 

possibilitando que melhorias sejam implementadas 

posteriormente. 

 Este artigo concentra-se em analisar a interação do SISO 

com base no Método de Avaliação da Comunicabilidade 

(MAC) e está organizado da seguinte forma: A seção 2 

traz os trabalhos relacionados. A seção 3 traz a 

caracterização da Pesquisa. A seção 4 apresenta a Análise 

dos Resultados, e por fim, a seção 5 apresenta conclusão e 

trabalhos futuros. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Interação Humano Computador é “a disciplina relacionada 

com o design-concepção, avaliação e implementação de 

sistemas computacionais interativos para uso humano e 
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com o estudo dos maiores fenômenos relacionados com os 

mesmos” [3]. 

 A Engenharia Semiótica é uma teoria de IHC voltada 

para a comunicação. Ela caracteriza a interação humano-

computador como sendo a comunicação humana mediada 

por sistemas computacionais [2]. Seu foco de investigação 

é a comunicação entre designers, usuários e sistemas. 

 O Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC) é 

um método de observação e é essencialmente qualitativo. 

Ele visa apreciar a qualidade da comunicação da 

metamensagem do designer para os usuários [2]. Por ser 

um método qualitativo que privilegia a análise em 

profundidade, o número de participantes normalmente é 

pequeno, variando entre cinco e dez participantes.  

 Uma das atividades deste método é a intepretação, onde 

o avaliador faz a etiquetagem dos vídeos. Ele assiste a 

cada vídeo de interação repetidas vezes para identificar 

rupturas de comunicação, ou seja, momentos da interação 

em que o usuário demonstra não ter entendido a 

metacomunicação do designer, ou momentos em que o 

usuário encontra dificuldades de expressar sua intenção de 

comunicação na interface. As rupturas de comunicação 

encontradas nos vídeos devem ser categorizadas por uma 

expressão de comunicabilidade que coloca “palavras na 

boca do usuário”, tais como: “Cadê?” e “Epa!”. Dessa 

forma, associar uma expressão de comunicabilidade a uma 

sequência de interação permite ao avaliador presumir o 

que o usuário poderia ter dito (ou de fato disse) naquele 

momento. 

 Existem 13 etiquetas para categorizar rupturas de 

comunicação no método de avaliação de 

comunicabilidade. São elas [2] Cadê? E Agora? O que é 

isto? Epa! Onde Estou? Ué, o que houve? Por que não 

funciona? Assim não dá. Vai de outro jeito. Não 

Obrigado! Pra mim está bom. Socorro! e Desisto.  

3. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
3.1. Metodologia da Pesquisa 

 Para utilizar o MAC foi necessário um planejamento de 

como seria a avaliação. Para isso foram seguidas as etapas 

recomendadas pelo próprio método. São elas: 

ETAPA: Preparação 

a) Observar e identificar o foco da avaliação; 

b) Definir o perfil das pessoas participantes do teste; 

c) Preparar instalações e materiais (computador, instalar 

software para captura de imagens, povoamento do banco 

de dados); 

d) Elaboração de documentos como termo de 

consentimento, questionário da entrevista inicial, 

questionário da entrevista final, roteiro e cenários do teste; 

e) Realizar um teste-piloto. 

ETAPA: Coleta de Dados 

 Após a etapa de preparação, os seguintes passos foram 

seguidos para a condução de cada avaliação:  

a) Foi apresentado o termo de consentimento para o 

usuário.  

b) Uma entrevista pré-teste foi aplicada com a intenção de 

conhecer melhor o perfil de cada participante. 

c) O usuário foi convidado a realizar todas as atividades 

propostas nos cenários, sem tempo pré-definido, 

enfatizando que poderiam abandonar o teste a qualquer 

momento, caso sentissem a necessidade.  

d) Ao final, foi feita uma breve entrevista, onde o usuário 

refletiu sobre a avaliação realizada.  

ETAPA: Interpretação 

 Após a aplicação do teste com os participantes, para 

cada cenário, analisamos os vídeos das interações de cada 

usuário com o SISO, a fim de realizarmos a etiquetagem. 

Essa é uma etapa demorada e que exige bastante rigor do 

avaliador. 

ETAPA: Consolidação 

 Após a etiquetagem chegamos às etapas Interpretação 

das etiquetas e elaboração do Perfil Semiótico. 

3.2. Definição Do Foco, Escolha Do Perfil E Quantidades 

Dos Usuários e Ambiente 

Selecionamos as funcionalidades básicas que são 

essenciais para o uso do SISO. Em seguida, selecionamos 

potenciais usuários do sistema, que são alguns 

funcionários da Prefeitura Municipal de Quixadá na qual 

já realizam o mesmo trabalho só que de forma manual, 

Atendentes de Consultórios e Odontólogos, somando um 

total de seis (6) profissionais.  
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 O ambiente onde foram realizados os testes foi 

controlado (ambiente onde ele poderá se concentrar no 

sistema, sem correr o risco de ser interrompido ou ter sua 

atenção desviada das atividades do teste).  

 Antes de iniciarmos os experimentos, fizemos um teste 

piloto com a finalidade de testar o software para gravação 

dos vídeos, o roteiro da avaliação, onde observamos o 

tempo do experimento, o nível de dificuldade das tarefas, a 

ordem das etapas e os questionários (iniciais e finais). 

3.4. Cenários De Testes  

 O uso de cenários é indicado pela literatura de IHC para 

que o participante do teste sinta-se imerso na tarefa que ele 

vai realizar no sistema que está sendo avaliado. Definimos 

5 cenários que contextualizam as funcionalidades 

avaliadas no SISO, são eles: 1: Cadastrar um Atendimento, 

2: Cadastrar um Encaminhamento, 3: Cadastrar um 

Paciente, 4: Buscar por Data de Encaminhamentos, 5: 

Buscar por Pacientes. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 O gráfico abaixo apresenta um resumo das etiquetas que 

representam os problemas identificados em cada um dos 

cenários, assim como a frequência com que elas 

ocorreram. A análise das etiquetas permite ao avaliador 

obter algumas indicações das causas e provavelmente 

possíveis soluções para o problema identificado. 

 

Gráfico 1. Quantidade de etiquetas por cenário. Fonte: Própria. 

 O cenário com maior quantidade de rupturas de 

comunicação foi o cenário relacionado com a “Realização 

de Buscas”, como podemos observar na tabela, nos 

cenários 4 e 5, “Buscar por Data de Encaminhamentos” e 

“Buscar Pacientes e alterar dados cadastrais”, 

respectivamente. 

Adicionalmente, podemos observar a alta frequência da 

etiqueta “O que é isto?”, indicando inconsistências ou 

diferenças entre os termos que o usuário está familiarizado 

e aquele usado pelo designer. Além disso, esta etiqueta nos 

mostra a insegurança dos usuários sobre os significados 

das funcionalidades. Outra etiqueta bastante frequente foi 

a “Cadê?”, principalmente no Cenário 1 – Cadastrar 

Atendimento, devido os usuários ainda estarem 

familiarizando-se com o ambiente (sistema). A alta 

frequência da etiqueta “Ué o que houve?” foi um reflexo 

de expressão inadequada do designer para representar uma 

funcionalidade, por exemplo, nos Cenários Buscar Por 

Data e Buscar por Paciente, o sistema não retorna nenhum 

tipo de mensagem ao usuário informando porque a busca 

realizada não obteve resultado, o qual induz o usuário a 

realizar às vezes buscas fora do contexto dos signos 

representados no filtro, gerando assim etiquetas do tipo “E 

Agora?” e “Vai de Outro jeito!”, pois ao perceber que suas 

ações não produzem resultado, o usuário fica perdido na 

tarefa por não saber qual o próximo passo a realizar ou 

então etiquetas do tipo “Vai de Outro Jeito!”, tentando 

realizar a tarefa de outra maneira na qual o designer 

propôs.  

 As ocorrências das etiquetas “Cadê?”, “E agora?”, “O 

que é isto?”, “Por que não funciona?”, “Onde estou?” e 

“Ué, o que houve?” causam interrupção do raciocínio 

durante o uso. Este fato pode ser um ponto extremamente 

complicado para usuários inexperientes. 

 O gráfico abaixo mostra as etiquetas por usuário. Os 

usuários B, C, D, E e F são mais experientes e o usuário A 

tem pouca experiência em usar sistemas computacionais. 

 

Gráfico 2. Quantidade de etiquetas por usuário. Fonte: Própria. 
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 Como podemos observar no gráfico 2, é visível que 

usuários sem experiência (Usuário A) possuem mais 

dificuldades em interpretar os signos da interface do 

sistema. Porém, podemos ver também, que usuários 

experientes, também sentem dificuldades. Etiquetas do 

tipo “Ué o que houve?” e “O que é isto”, são frequentes 

em todos os usuários, devido a falta de feedback do 

sistema em relação às atividades propostas. Usuários 

experientes e inexperientes sentiram dificuldade em 

interpretar alguns dos signos, como por exemplo: A caixa 

de filtro, e as buscas realizadas em que não obtiveram 

resultado. 

A partir das etiquetas observadas nos experimentos com os 

usuários, constatamos que o SISO apresentou os seguintes 

problemas de interação: 

1 - Para acessar um submenu, é necessário clicar em cima do 

nome, pois a área de seleção não é suficiente para acessá-lo. 

2 - O botão de Filtrar não possui nenhuma descrição, assim como 

o filtro. 

3 - Os textos dos filtros não são bem claros e não possuem 

exemplos de preenchimento. 

4 - Ao clicar em OK no filtro, espera-se que conclua o resultado, 

porém é gerado um texto no campo de busca, resultante de uma 

consulta SQL. 

5 - Os textos gerados pelos filtros não são de fácil interpretação. 

Ex.: *, <=, = etc. 

6 - O sistema não possui feedback ao usuário ao realizar uma 

consulta vazia ou feita de forma incorreta. 

7 - O sistema às vezes gera mensagens de erro de linguagem de 

Banco de dados, o que torna incompreensível para o usuário. 

8 - O sistema deixa habilitado ícones (como calendário, por 

exemplo) sem estar no modo de edição. 

4.1. Perfil Semiótico  

 Como descreve a literatura sobre a Engenharia 

Semiótica, a interface do SISO é uma grande mensagem 

do designer para os usuários deste sistema. A última etapa 

do MAC é a construção do perfil semiótico feito através da 

reconstrução da mensagem que foi percebida pelo usuário. 

Com base nos problemas identificados através do uso do 

sistema nos cenários pesquisados, segue abaixo a 

reconstrução da metamensagem: 

Você é alguém que trabalha em um consultório de 

odontologia e está interessado em utilizar o Sistema 

Odontológico de Quixadá (SISO). Você é alguém que pode 

não ter experiência com o uso de sistemas de informação. 

Aprendi que você quer realizar as seguintes atividades no 

site: (i) Cadastrar um Atendimento, (ii) Cadastrar um 

Encaminhamento, (iii) Cadastrar um Paciente, (iv) Buscar 

por Data de Encaminhamentos e (v) Buscar Pacientes e 

alterar dados cadastrais. Para realizar estas atividades, 

aprendi que você precisa de apoio para sentir-se seguro 

no uso do sistema. 

Eis, portanto o sistema que fiz para você, um sistema com 

a funcionalidade Cadastrar Atendimento bem visível e 

fácil de ser utilizada; com os Encaminhamentos já 

realizados e um botão bem visível de Criar um Novo 

Encaminhamento onde você pode encontra-lo facilmente 

ao abrir a página; A funcionalidade de Pacientes é 

simples e acessível, assim como todas as outras 

funcionalidades do sistema; Explicando o que significa 

cada ícone da tela, se você passar o cursor do mouse por 

cima dos signos aparecerá um texto explicativo; 

oferecendo feedback do sistema para você durante o 

cadastro, alteração, exclusão e buscas; um sistema com 

opção de realizar buscas de várias maneiras no mesmo 

lugar; mostrando todos os Encaminhamentos realizados 

nas datas específicas, exibindo todos os usuário de acordo 

com o nome do paciente e/ou nome da mãe de forma 

simples e sem complicação. 

Para isso, apresento textos explicativos nas 

funcionalidades básicas como cadastrar, editar, excluir e 

buscar; ofereço mensagens de erros legíveis e com os 

termos conhecidos por você; incluo botões para salvar 

dados cadastrais, adicionar Procedimentos realizados nos 

Atendimentos, filtrar pesquisas, todos de forma simples e 

explicativa; ofereço a lista de todos os encaminhamentos e 

pacientes cadastrados no sistema de acordo com o que 

deseja procurar; ofereço maneiras alternativas de realizar 

buscas de acordo com o que você deseja e da melhor 

forma que o convir; 

4.2. Análise Da Comunicabilidade 
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Os problemas identificados a partir das etiquetas 

mostraram que o designer, falhou em alguns pontos na 

tentativa de comunicar bem aos usuários sobre o uso do 

sistema. O Designer ao desenvolver o sistema em um 

template padrão e por não ter personalizado as telas 

acabou não comunicando bem suas intenções de design, 

deixando as interfaces do mesmo jeito que foi gerada pelo 

framework[4]. Porém, em outros pontos como, por 

exemplo, a ausência de textos explicativos nos filtros, os 

textos gerados pelos os filtros (como o asterisco, símbolo 

de menor igual, maior igual), a falta de feedback em 

determinadas funcionalidades desenvolvidas, o designer 

ficou limitado devido o Framework. Portanto, 

principalmente ao realizar buscas, a avaliação mostrou que 

o usuário quer e necessita ter segurança de que vai 

escolher a forma correta de se realizar as tarefas. É 

interessante observar que este tipo de problema é 

característico tanto para pessoas inexperientes quanto para 

pessoas experientes. 

 De acordo com a análise das entrevistas pós-teste, 

segundo os usuários, o SISO apresenta mais falhas na 

funcionalidade de busca, onde os mesmos propuseram 

algumas melhorias como: 

Usuário A – “O filtro é interessante, porém deixa confuso, 

pois os textos não são explicativos, deveria ter exemplos. 

O usuário ainda ressaltou que as buscas vazias deveriam 

ter alguma resposta do sistema, tipo: ‘Nenhum resultado 

encontrado para a busca X(texto da busca)’, por exemplo”. 

Usuário B - O menu de busca é de fácil acesso por ser no 

topo da página, porém ao clicar em OK, deveria finalizar a 

busca, ou então deixar claro que precisa clicar no botão do 

filtro, assim como também deveria retirar a linguagem 

gerada pelo sistema, por exemplo o asterisco (*). “Não é 

legal para o usuário o asterisco, pois deixa a gente sem 

saber qual o significado e porque está ali”.  

Usuário C – “O menu de busca é bom, porém devia ser 

mais simples, deveria ser menos burocrático e ter outras 

formas de busca, formas mais convencionais (como outros 

sistemas que estamos acostumados a utilizar).”  

Usuário D - “Poderia ter um botão solicitando ao usuário 

o que ele quer fazer ou então 4 (quatro) atalhos. Exemplo: 

Cadastrar, Listar, Buscar, Editar, Excluir). Nos filtros 

poderiam ter exemplos para cada opção daquela que 

existe.” 

Usuário E – O sistema poderia mostrar exemplos ao lado 

de cada opção do filtro, e o botão de filtrar após cada 

opção, já mostrando o resultado da pesquisa. 

Usuário F – Deveria ter exemplos ao lado de cada opção 

do filtro, ter um botão com a palavra Buscar seria mais 

viável que o ícone do filtro, ou então ao passar o mouse 

por cima do ícone, ter uma dica explicando para que serve 

aquele ícone, assim como no botão de “Novo”. 

Observamos que algumas modificações podem ser 

inseridas no padrão gerado pelo framework da função de 

filtrar, como pode ser visto a seguir: 

1 – Inserir exemplos nas opções do filtro, como podemos 

observar nas figuras 2. 

 

Figura 1. Modelo de filtro sugerido pelos usuários. 

2 – Ao clicar em OK (dentro do filtro) a pesquisa poderia 

ser finalizada. 

3 – Esconder para os usuários textos que dificultam a 

compreensão e interpretação, como por exemplo *, <=, =. 

Neste caso a busca deveria ser pelo o Contém (em caso de 

ser campo do tipo String), Do dia X ao dia Y (Em caso de 

campo do tipo Date). 

4 – Ao realizar buscas vazias, ou não encontradas o 

sistema deveria ter uma mensagem de feedback ao usuário 

informando que não há registros encontrados para aquela 

pesquisa, como podemos observar na figura 5. 

 

Figura 2. Mensagem de feedback sugerida pelos os usuários. 

Fonte: Próprio Autor. 
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5 – Ao passar o mouse em cima do botão de filtrar, os 

usuários esperam que tenham alguma tooltip (dica 

explicativa) sobre aquele botão, como podemos observar 

por exemplo na figura 5. 

 

Figura 3. Tootip (Dica explicativa) do botão de filtrar, sugerida 

pelos os usuários. Fonte: Próprio Autor. 

 Este problema conseguimos identificar que na versão 

3.8.8 do Entities já foi corrigido. 

6 – Ou até mesmo, um botão convencional com o nome 

“Buscar” ao invés do ícone de filtro, como podemos 

observar na figura 6.  

Buscar  

Figura 4. Botão convencional, sugerido pelos usuários. 

 Para termos uma comunicabilidade satisfatória, o ideal 

seria que o(s) usuário(s) tivesse(m) o mínimo de 

dificuldades possíveis ao realizar as tarefas, contendo o 

menor número de rupturas durante sua interação. 

 Com este estudo concluímos que a comunicabilidade 

nos cenários avaliados não foi satisfatória quando 

consideramos pessoas (profissionais) que irão trabalhar 

diretamente com o sistema em questão, na qual 

destacamos Atendentes e Odontólogos do Sistema de 

Saúde Público, porém observamos que mesmo essas 

pessoas sendo experientes ou não, as dificuldades seriam 

parecidas. 

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 

 Avaliar a Interação Humano-Computador (IHC) é uma 

atividade fundamental em qualquer processo de 

desenvolvimento que busque produzir um sistema 

interativo com alta qualidade de uso. Desta forma, é 

possível corrigir os problemas relacionados com a 

qualidade de uso antes de inserir o sistema interativo no 

cotidiano dos usuários, seja um sistema novo ou uma nova 

versão de algum sistema existente. 

 Dentre as técnicas propostas pela área de IHC, o Método 

de Avaliação da Comunicabilidade (MAC) pode ser 

utilizado com o intuito de identificar rupturas na 

comunicação, pontuando problemas obtidos pelos usuários 

durante a interação com o sistema. 

 Este trabalho apresentou um estudo utilizando o MAC 

para avaliar um sistema odontológico, onde foi possível 

identificar problemas de usabilidade da aplicação, dando 

subsídios para correções serem realizadas e melhoria do 

sistema. 

 O SISO foi desenvolvido com o Framework Entities[4], 

no entanto o sistema não utiliza todos os recursos do 

framework. Portanto uma análise de usabilidade do 

framework Entities representa um trabalho futuro a ser 

desenvolvido. 
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ABSTRACT 
This article has the objective of describing the experience of the 

students in Computer Science, in the introduction of the 

computing contents at 6° and 9° grades from junior school. 

Through the introductory computing information classes and the 

performance of an olympics with logical games as well. 

 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo descrever a experiência dos 

alunos de Licenciatura em Computação, na introdução de 

conteúdos computacionais no 6° e 9° ano do ensino fundamental. 

Através de aulas introdutórias sobre computação e ainda na 

realização de uma olimpíada com jogos de lógica. 

Palavras-chave 

PIBID; Computação; Educação; Jogos Eletrônicos; Lógica. 

 

1. INTRODUÇÃO 
O curso de Licenciatura em Computação surgiu a partir da 

demanda de profissionais da área de computação para atuação em 

escolas da rede pública e privada de ensino. Isso porque a 

utilização do computador na prática pedagógica como recurso 

didático nas diversas disciplinas pode incentivar novas 

descobertas tanto para o aluno quanto para o professor, 

contribuindo para a construção do conhecimento.  

Os cursos de Licenciatura em Computação seguem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

Computação [2], segundo as quais a introdução do pensamento 

computacional e algorítmico na educação básica fornece os 

recursos cognitivos necessários para a resolução de problemas, 

transversal a todas as áreas do conhecimento.   

 A fim de inserir o licenciando na realidade escolar, o PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) [5] 

oferece bolsas para a realização de projetos dentro de escolas da 

rede pública de educação. O projeto do nosso curso teve início no 

primeiro semestre de 2014 e foram feitos convênios com três 

escolas da rede pública do município e para cada escola foram 

estipuladas duas ações a serem realizadas. Este artigo trata da 

experiência realizada no Colégio Municipal João XXIII, com 

turmas do 6° e 9° ano, onde foram adotadas as seguintes ações: a 

Introdução de conteúdos computacionais no ensino fundamental e 

a Potencialização da inclusão digital e letramento através da web 

2.0. 

2. METODOLOGIA 
Seguindo as duas ações, foram administradas aulas com as turmas 

escolhidas, onde foi trabalhado desde a introdução dos conteúdos 

computacionais até a lógica . Os conteúdos foram trabalhados de 

forma dinâmica, cada um com suas especificidades. Para isso 

algumas metodologias foram utilizadas: aulas expositivas, 

práticas, computação desplugada e olimpíadas de lógica.  

2.1 O TRABALHO NA ESCOLA 
A escolha das turmas participantes do projeto ficou a cargo da 

própria escola. Foram escolhidas uma turma do 6º ano e outra do 

9º ano. As aulas foram ministradas no laboratório de informática 

da própria escola, o qual conta com 18 computadores. Para um 

melhor aproveitamento do espaço do laboratório de informática 

da escola, as turmas foram divididas em dois grupos. 

No 6º ano cada grupo contava com 19 alunos que participavam 

duas vezes por semana no contra turno, na parte da manhã. As 

atividades eram realizadas de terça-feira a sexta-feira, sendo que 

cada grupo assistia quatro aulas semanais de 50 minutos, dividida 
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em dois dias (terça-feira e quinta-feira/quarta-feira e sexta-feira). 

Ficaram a cargo do 6º ano três alunos bolsistas.  

No 9º ano, as aulas eram ministradas no período vespertino. A 

turma também foi dividida em dois grupos, com 12 alunos cada. 

Para a realização do trabalho houve colaboração dos professores 

de Português, trabalhando a ação de letramento através da web 

2.0, e Matemática, auxiliando na introdução de conteúdos 

computacionais. Cada um cedia duas aulas de 50 minutos por 

semana. Sendo que metade participava das aulas no laboratório, 

enquanto a outra assistia às aulas da disciplina. Ficaram a cargo 

do 9º ano dois alunos bolsistas. 

2.2 CONCEITOS INICIAIS E 
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO 
Um dos primeiros conteúdos trabalhados com os alunos foi a 

introdução a informática, através de aulas expositivas e práticas. 

Foram ensinados conceitos iniciais, tais como, hardware, 

software e  os alunos foram orientados  quanto à boa utilização da 

internet. Nessa ação o objetivo era nivelar o conhecimento da 

turma, a fim de se ter uma homogeneidade, para facilitar o ensino 

dos conteúdos posteriores e promover a inclusão digital de forma 

mais ampla, como apresentado por Gonçalves [9]. 

Quando falamos do ensino de informática,  levamos em conta não 

só o ensino de matérias relacionadas à computação, mas também a 

orientação para a utilização cotidiana.  Essa utilização consiste no 

uso corriqueiro da informática em atividades como utilizar 

terminais eletrônicos, manuseio de dispositivos eletroeletrônicos e 

assimilação de termos ligados a informática. Nesse aspecto faz-se 

necessário desmistificar o uso da informática visando minimizar a 

exclusão digital, além de levar um maior número de pessoas a 

buscar formação na área de tecnologia. 

Uma vez vencida essa etapa, partiu-se para a introdução de 

conteúdos computacionais. O primeiro tópico explorado foi o 

ensino de números binários. Para tornar o aprendizado mais 

lúdico e menos abstrato foram utilizadas atividades de 

computação desplugada, retiradas do livro Computação 

Desplugada [3]. Os objetivos dessas atividades são o ensino da 

computação sem a utilização de computadores. Para isso foram 

confeccionados pelos alunos bolsistas objetos de aprendizagem 

desplugados, que foram utilizados nas atividades dentro da sala.  

O objeto elaborado foi baseado na atividade “Contando os 

pontos”, do livro Computação Desplugada [3]. Foram feitos 

cartões que representam números binários, onde cada cartão 

representa um bit com determinado valor. Partindo da direita para 

a esquerda, o primeiro cartão vale 1, o segundo vale 2, o terceiro 

vale 4 e os números dos próximos cartões são sempre o dobro do 

cartão anterior. Como demonstrado na Figura 1, temos a 

representação do número 9 em binário. 

 

Figura 1. Cartões da atividade "Contando os pontos" 
 

Esta atividade foi escolhida por proporcionar aos alunos uma 

visão concreta do sistema binário. Uma vez que objetos 

desplugados buscam propiciar esse tipo de experiência. O objeto 

foi utilizado  para o ensino de conversão entre bases numéricas e, 

posteriormente, foram trabalhados exercícios para fixação do 

conteúdo. 

2.3 INTRODUÇÃO DE LÓGICA 
Na etapa final do 1º semestre do projeto  foi trabalhado o ensino 

de lógica.  O uso de lógica no ensino fundamental tem como 

objetivo trabalhar com o aluno a capacidade de desenvolver a sua 

capacidade de abstração, formular estratégias e ainda trabalhar em 

conjunto para o desenvolvimento do pensamento computacional. 

De acordo com Copi [6] e Abar [1] citado por Dantas [7], a lógica 

não está restrita apenas ao pensamento matemático. 

Embora popularmente o raciocínio lógico ainda seja 

constantemente associado às habilidades matemáticas, Copi [6] 

ajuda a ampliar essa visão quando afirma que “o estudo da lógica 

é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o 

raciocínio correto do incorreto”. Abar [1] também afirma que o 

aprendizado da lógica auxilia os estudantes no raciocínio, na 

compreensão de conceitos básicos, na verificação formal de 

programas e melhor os prepara para o entendimento do conteúdo 

de tópicos mais avançados. 

2.4 OLIMPÍADA DE LÓGICA 
Atividades como a Olimpíada Brasileira de Informática [10] e a 

Gincana de Raciocínio Lógico [8], propõem a competitividade 

como agente para estimular a prática de atividades diretamente 

ligadas a soluções de problemas e ao raciocínio lógico. Baseados 

na metodologia descrita no artigo “Uma metodologia para 

estimular o raciocínio lógico baseada na reflexão crítica e no uso 

de jogos digitais” [7], foi realizada então uma olimpíada com os 

alunos do 6º e do 9º ano. 

Foram selecionados uma série de jogos, alguns que serviriam 

como um treinamento, e seriam aplicados dentro da sala, e alguns 

reservados para a olimpíada. Esses jogos tinham como principais 

objetivos trabalhar o desenvolvimento de habilidades cognitivas e 

ajudar a criança a trabalhar com a resolução de problemas, como 

nos chama a atenção Brenelli [4]. 

Quando a criança está envolvida intelectualmente na resolução de 

uma situação problema que lhe interessa não há insatisfações e 

frustrações. Nas situações em que a criança vivencia experiências 

estimulantes e em que não há coação, imposição por parte do 

adulto, existe uma atmosfera favorável ao desenvolvimento da 

inteligência e da afetividade [4]. 

Observou-se que nos primeiros jogos, os alunos, buscavam 

resolver os problemas por tentativa e erro, o que não era o 

objetivo, por isso buscou-se incentivá-los a refletir e analisar os 

problemas para buscar sua resolução. 

Para a realização da olimpíada, os alunos foram separados em 

duplas e havia um tempo estipulado para a execução de cada jogo. 

Ao todo foram três jogos em cada uma das turmas. No 9º ano 

foram utilizados os jogos: Orbox2, Estacionamento e Num Clique 

retirados do sítio http://www.leoakio.com/jogos.html. No 6º ano, 

os jogos utilizados foram: Robox, Light Bolt e Cubox, disponíveis 

gratuitamente na web.  Os jogos possuem níveis de dificuldade 

gradativo, desta forma os alunos tiveram 20 minutos para a 

resolução total ou parcial dos mesmos. Ao final de cada rodada a 

pontuação atingida pela dupla era anotada, e depois eles passavam 
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para o próximo jogo. Foram premiadas, com medalhas, as três 

duplas de cada sala com maior pontuação. 

 

Figura 2. Alunos do 6º e 9º anos durante a realização da 
Olimpíada de Lógica. 
 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 
Observou-se que para os alunos da escola participante foi uma 

experiência enriquecedora. Foi relatado pelos professores uma 

melhora no desempenho escolar, principalmente em matemática, 

além de uma melhora no comportamento dos alunos. Podemos 

observar isso através de alguns depoimentos:  

“A atuação do PIBID no colégio João XXIII está sendo de suma 

importância, pois, através deste projeto os alunos estão 

desenvolvendo novas habilidades e com isso estão aumentando o 

interesse pelos estudos.  A dedicação e compromisso dos alunos 

(bolsistas) tornam o projeto ainda melhor”, afirma Marco Aurélio 

Baêta Alves, diretor do colégio. A professora de Português, Maria 

Aparecida Pereira Rodrigues, também expressou sua satisfação 

com o projeto: “O PIBID, para os alunos do 6º ano do Colégio 

Municipal João XXIII, é uma oportunidade de superação, 

despertando, nesses alunos, uma visão de futuro”. Já o profesor de 

Matemática do 9º ano, Marco Aurelio Nogueira Leão, chama a 

atenção para a desempenho dos alunos em sua disciplina: “É 

impresionante o que a tecnología propõe aos jovens. As aulas do 

PIBID vem causando um impacto de melhora da capacidade de 

concentração e de memorização nas aulas de matemática”. 

Para verificar essa mudança serão aplicados questionários aos 

alunos e professores, a fim de se recolher dados suficientes para 

uma análise qualitativa e quantitativa. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 
A experiência com o PIBID proporcionou aos alunos bolsistas a 

inserção no meio escolar, possibilitando o acesso à realidade do 

ensino público. Além disso, foi possível integrar os 

conhecimentos adquiridos no curso com a prática docente. 

Percebemos que o professor deve sempre buscar metodologias e 

abordagens que despertem o interesse do aluno, que auxilie no seu 

desenvolvimento e em se tratando de crianças, tentar fazer isso de 

forma natural, com brincadeiras, jogos e que não tire o aluno da 

sua realidade atual. Trabalhando a potencialização do ensino de 

forma que o aluno evolua não só a parte educacional, mas também 

a parte social, mostrando a criança novos horizontes e 

possibilidades.  

Como trabalhos futuros serão realizadas novas aulas no segundo 

semestre de 2014, com o intuito de inserir conceitos de 

programação. Essa inserção será através do programa Scratch. E o 

objetivo final, é que os alunos consigam produzir jogos. 
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ABSTRACT 
As distance education becomes popular, virtual learning 

environments become, increasingly a key tool for the success of 

this type of education. In this sense, virtual social networks have 

been more and more used to aggregate and enhance the 

interactivity between members of communities of learners that are 

structured based on this technological tool in pursuit of common 

interests. But as has been given this integration? What kind of 

research in the computer science education community has been 

conducting this direction? Through analysis of the published 

research in this universe during the last years, one can observe 

that this type of research is recent, not a focus of consolidation. 

According to the analysis, it was found that the highest purpose of 

social networking in education is to serve as a bridge for 

communication, integrating individuals linked to courses, ie the 

basics of social networking. 

 

RESUMO 
À medida que a educação a distância se populariza, os ambientes 

virtuais de aprendizagem tornam-se, cada vez mais, uma 

ferramenta-chave para o sucesso dessa modalidade de ensino. 

Nesse sentido, as redes sociais virtuais têm sido, mais e mais, 

utilizadas para agregar e aumentar a interatividade entre os 

membros das comunidades de alunos que se estruturam com base 

nessa ferramenta tecnológica em busca de interesses comuns. Mas 

como tem se dado essa integração? Que tipo de pesquisa a 

comunidade de informática na educação vem conduzindo nesse 

sentido? Por meio da análise das pesquisas publicadas neste 

universo durante os últimos anos, pode-se observar que este tipo 

de pesquisa é recente, sem um foco de consolidação. De acordo 

com a análise realizada, verificou-se que a maior finalidade das 

redes sociais na educação é servir como ponte para a 

comunicação, integrando os indivíduos vinculados aos cursos, ou 

seja, o básico das redes sociais. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
D.3.3 [Programming Languages]: Language Constructs and 

Features – abstract data types, polymorphism, control structures.  

Este é somente um exemplo, por favor use as categorias e 

assuntos corretos para sua submissão. O esquema de classificação 

da ACM Computing encontra-se em: 

 http://www.acm.org/class/1998/ 

Termos Gerais 
Informatics for Education. 

Palavras Chaves 
 Rede social, informática na educação, pesquisa exploratória. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas diversas ferramentas tecnológicas têm sido 

agregadas ao processo de ensino-aprendizagem, tais como os 

ambientes virtuais de aprendizagem e as redes sociais virtuais, 

visando ampliar o acesso e potencializar a aprendizagem social e 

colaborativa. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são salas de aula 

online, desenvolvidas para suportar diversos tipos de cursos. Estes 

AVA oferecem as ferramentas necessárias para o processo de 
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educação a distância, destacando-se o Moodle, o TeleEduc e o 

AulaNet, tanto pelo volume de usuários como pelo fato de 

potencializarem o intercâmbio de informações e conhecimentos 

[1]. Contudo, os recursos de interação disponibilizados nestes 

ambientes, como fóruns e chats, não têm favorecido a percepção 

do outro no ambiente de aprendizagem, sendo esse um problema 

recorrente dos AVA tradicionais, que pouco oferecem para 

diminuir o isolamento dos usuários [2]. 

Por outro lado, atualmente, a atenção das pessoas tem se voltado 

para as redes sociais virtuais (RSV), pois elas permitem a 

avaliação coletiva de materiais, a interação, o compartilhamento 

de informações, a discussão entre os internautas, etc., sendo um 

dos principais responsáveis pelo aumento do tráfego de 

informação na web.  

As RSV surgiram em meados dos anos 90, e uma de suas 

principais características é a capacidade do relacionamento 

ocorrer sem existir desigualdade social [3]. Algumas redes sociais 

estão montadas especificamente ao redor de interesses especiais 

como redes de relacionamentos, profissionais, comunitárias, 

políticas e educacionais, dentre outros [4]. Atualmente as RSV as 

mais conhecidas são: Facebook, Twitter, Instagram, e Google+. 

Originalmente, tinham como finalidade proporcionar lazer, mas 

algumas delas, como o Facebook e o Google+, hoje são também 

utilizadas para auxiliar outras categorias, por exemplo, a 

educação. Muitas instituições fazem uso dessas redes para 

compartilhar diversas informações, sejam estas sobre eventos, 

horários de aulas, etc.  

Devido à importância que estas redes têm tido ultimamente, o 

estudo dessas redes sociais no contexto educacional tem recebido 

crescente atenção. É o que mostra um recente mapeamento 

sistemático que analisou 12 edições do Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação (SBIE), tendo como objetivo analisar 

informações quantitativas e qualitativas sobre a produção 

científica apresentada no evento, subdividindo as 835 publicações 

da área em uma lista com 24 tópicos de interesse da comunidade 

de informática na educação, construída através da chamada de 

trabalhos de várias edições do evento (quadro 1). Dentre estes 

tópicos destaca-se o de Redes Sociais na Educação, que continha 

apenas oito pesquisas, o de menor quantidade entre os vários 

tópicos do SBIE (figura 2). Ao se analisar esse tópico na edição 

2013, verificou-se que duas novas pesquisas foram publicadas, 

mas mesmo assim, sua posição de último colocado entre as 

pesquisas realizadas permanece.  

Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo avaliar e 

debater as pesquisas da comunidade brasileira de informática na 

educação na área de redes sociais educacionais dos últimos anos, 

levando em consideração a investigação, observação e 

considerações das 10 pesquisas identificadas no mapeamento 

sistemático. 

Este artigo está dividido em cinco seções, a partir desta 

introdução. A segunda seção expõe uma breve apresentação sobre 

o mapeamento sistemático aplicado a partir do SBIE. A terceira 

seção trata da metodologia do artigo e de que forma foram obtidos 

os resultados. Na quarta seção são apresentados os resultados da 

pesquisa e, por fim, a quinta seção tece as considerações finais e 

descreve as contribuições e propostas para trabalhos futuros. Ao 

final deste artigo é fornecido um apêndice contendo informações 

sobre as 10 pesquisas analisadas e discutidas.  

2. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DO 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

A Comissão Especial de Informática na Educação (CEIE), da 

Sociedade Brasileira de Computação (SCB), promove anualmente 

o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), desde 

a década de 1990, tendo por objetivo divulgar a produção 

científica nacional na área de educação, possibilitando a troca de 

experiências e ideias entre professores, estudantes e 

pesquisadores, motivando assim, o surgimento de grupos de 

pesquisas.   

O mapeamento sistemático desenvolvido na pesquisa de 

Magalhães et al. [5], com o objetivo de verificar os estudos sobre 

informática na educação no Brasil, discute sobre fatores 

históricos, conceituais e metodológicos, e analisou todos os 

trabalhos publicados no SBIE de 2001 à 2012. O mapeamento 

envolveu um total de 835 pesquisas, de instituições públicas e 

privadas das cinco regiões do Brasil e de outros países.  

Com base nesse mapeamento (figura 1) [5], nota-se que, com o 

passar do tempo, mais pesquisas têm sido publicadas, denotando o 

crescimento da informática na educação, seja através de jogos, 

sistemas de software educacionais ou redes sociais (figura 2).  

Como alguns temas são mais remotos que outros, a quantidade de 

pesquisas chega a ser significativamente discrepante. Um exemplo 

claro é com relação ao tema de maiores publicações, Avaliação e 

Desenvolvimento de Software Educativo (ADS), que adquiriu um 

total de 241 pesquisas, enquanto que o tema Usabilidade e 

Acessibilidade (USA), penúltima colocada, alcançou o número de 

15 pesquisas publicadas. Pareado ao tema ADS, encontra-se o 

tema Educação a Distância (EAD) e ao tema USA encontram-se 

os temas Hipermídia (HIP) e Redes Sociais na Educação (RED). 

Como conclusões daquele mapeamento [5], também se obteve a 

evolução da aplicação de métodos empíricos como meio de 

avaliação. Observou-se que, em 2001, este método era escasso, 

situação que se inverteu mais recentemente. Mesmo assim, mais 

da metade das publicações não são empíricas, mostrando que 

quando o assunto é Informática na Educação, o país ainda tem 

muito que desenvolver no aspecto avaliativo.  

Como esta pesquisa engloba diversas questões, e por motivo de 

limitação do modelo de publicação, não foi possível abordar todas 

as pesquisas de cada tema. Por isso, definiu-se para o presente 

trabalho um tema dentre os 23 disponíveis (quadro 1), para se 

obter uma explanação mais ampla e aprofundada.  

A quantidade tópicos disponíveis no SBIE soma 24 temas, 

contudo, já foi realizada uma pesquisa mais detalhada abordando 

o tópico 15, isto é, Engenharia de Software Aplicada à 

Informática na Educação (ENG) [5].  

 
Figura 1. Trabalhos publicados de 2001 a 2012. 

Fonte: Magalhães et al., 2013. 
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Figura 2. Quantidade de pesquisas publicadas de acordo com o tema. 

Fonte: Magalhães et al. (2013). 
 

 
1. Adaptação, Personalização e Avaliação em Aprendizagem 

Suportada por Computador (APA).  

13. Inteligência Artificial Aplicada à Educação (IAA).  

2. Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computadores 

(COL).  

14. Métodos, Processos e Ferramentas para Ensino de 

Computação (ENS).  

3. Arquiteturas e Métodos de construção de Software 

Educativo (ARQ).  

15. Engenharia de Software Aplicada à Informática na 

Educação (ENG).  

4. Aspectos Sociais da Informática na Educação (SOC).  16. Mineração de Dados, Padrões e Repositórios Digitais de 

Materiais Educacionais (MIN).  

5. Avaliação e Desenvolvimento de Software Educativo 

(ADS).  

17. Objetos de Aprendizagem (OAP).  

6. Comunidades Virtuais de Aprendizagem (COM).  18. Políticas para Informática na Educação (POL).  

7. Educação à Distância (EAD).  19. Realidade Virtual e aumentada na Educação (REA).  

8. Fundamentos Pedagógicos e Psicológicos da Informática na 

Educação (PED).  

20. Redes Sociais na Educação (RED).  

9. Hipermídia (HIP).  21. Simuladores e Jogos Educativos (JOG).  

10. Interfaces de Software Educacional (IHC).  22. Tecnologias Wireless, Móvel e Ubíqua na IE (UBI).  

11. Informática na Educação Especial (ESP).  23. Usabilidade e Acessibilidade (USA).  

12. Informática na Escola e na Sala de Aula (ESC).  24. Web Semântica e Ontologias na Educação (ONT).  

Quadro I – Tópicos de Interesse da Informática na Educação 

Fonte: Magalhães et al. (2013). 

 
 

3. METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi realizada através das publicações do Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação, entre os anos 2001 e 2013, 

onde se escolheu um tema dentre dos 24 extraídos a partir do 

mapeamento sistemático, explanado na seção dois. Com base no 

mapeamento pretende-se analisar e discutir o estado da arte das 

pesquisas no que tange às redes sociais ligadas à educação. 

A primeira etapa da pesquisa, que é do tipo teórica, consistiu na 

seleção dos trabalhos, onde se fez uso de uma planilha eletrônica 

com a classificação realizada pelo mapeamento. Os 10 trabalhos 

selecionados foram organizados em ordem cronológica 

ascendente, sendo identificados pelo código atribuído a eles, por 

exemplo, [REDXXX] na medida em que iam sendo adicionados 

na planilha. É possível visualizar essa lista no Apêndice I.  

Na segunda e última etapa, extraíram-se informações dos 

trabalhos (tabela 1), onde estas informações foram analisadas por 

apenas um pesquisador.   

 

Tabela 1. Informações retiradas das pesquisas elegidas 

Informação Descrição 

Título Título do artigo publicado 

Ano Publicado 
Ano em que o artigo foi 

publicado 

Problema de Pesquisa 
Objetivo, justificativa e 

problema de pesquisa 

Método de Pesquisa 
Solução sugerida pelos 

pesquisadores 

Considerações Finais 
Conclusões, contribuições e 

considerações finais 
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4. RESULTADOS DISCUSSÕES 
As pesquisas relacionadas ao uso das redes sociais na educação 

estiveram distribuídas apenas nos últimos anos, levando em 

consideração todo o período da pesquisa (2001 – 2013), 

ocorrendo ausência entre os anos 2001 e 2009, conforme 

apresenta a distribuição cronológica da figura 3.  

 

 
Figura 3. Evolução histórica das publicações no SBIE sobre 

redes sociais 
 

A pesquisa (RED001) tinha como finalidade usar a rede social 

como meio de comunicação entre as equipes para o 

desenvolvimento de uma aplicação, sendo que estas equipes 

estavam em posições geográficas diferentes. A RSV era 

corporativa e focava em gestão do conhecimento organizacional. 

A comunicação ocorria de forma síncrona (chat) e assíncrona 

(fórum), além de ser colaborativa, visto que as equipes 

compartilhavam documentos, problemas e soluções em comum. 

De acordo com as conclusões desta pesquisa, os integrantes das 

equipes afirmavam que a rede social tinha sido fundamental para 

o desenvolvimento e alteração da aplicação.  

O trabalho (RED002) tinha como proposta potencializar a 

integração entre alunos e professores que faziam uso do Moodle. 

Para alcançar tal objetivo, um software gerava, de forma 

automática, uma rede social online para alunos do Moodle.  Como 

conclusões, essa rede social provia novas formas de interação e 

colaboração entre alunos e professores que acessavam o Moodle. 

No trabalho (RED003), o propósito era estabelecer diretrizes que 

viabilizassem a construção de redes sociais orientadas à difusão 

de inovações. Para isso, utilizou-se a teoria de difusão da 

inovação, e apresentou-se o framework Contagious, que contém 

as diretrizes computacionais que dão suporte ao objetivo 

proposto. Como conclusões, o trabalho proporcionou a interação 

de áreas antes consideradas tão distintas e, portanto, trouxe uma 

contribuição significativa à computação, principalmente no que 

diz respeito à efetivação de um olhar sociocultural no 

desenvolvimento de um sistema de software. 

Na pesquisa (RED004), o objetivo foi o de apresentar um 

mecanismo para realizar a integração entre o Moodle e o 

Facebook, com o intuito de explorar o potencial dessa RSV em 

prol da educação. A solução para este caso se dá a partir da RSV 

agregada ao Moodle, tendo como função o que ocorrer no Moodle 

ser informado no Facebook, por exemplo, um novo post criado 

pelo professor. A ideia foi aproveitar o grande entusiasmo dos 

alunos pelo Facebook, em muitos casos, incorporado ao seu 

cotidiano, e permitir que eles estudem por meio de uma 

ferramenta que lhes é familiar e, com isso, possivelmente 

aumentar a participação dos alunos no processo de aprendizagem. 

Já na pesquisa (RED005), o seu objetivo era o de verificar se o 

uso de uma mídia social como ambiente virtual de aprendizagem 

colaborativa podia ampliar ou motivar a colaboração em 

atividades de aprendizagem. Para isso, criou-se um espaço em 

uma mídia social onde estudantes de duas turmas, de uma 

disciplina de graduação, desenvolveram algumas atividades. Uma 

terceira turma (de controle) desenvolveu as mesmas atividades em 

um ambiente AVA. Ao final pôde-se perceber que a colaboração é 

uma ação que pode surgir espontaneamente, independente da 

intencionalidade de uma atividade de aprendizagem. 

No trabalho (RED006) o objetivo era o de investigar o potencial 

da rede social Facebook como parte de uma arquitetura 

pedagógica. Discutiu-se a utilização do Facebook como parte de 

uma arquitetura pedagógica a partir de uma experiência 

consolidada em 2011. Da análise desta experiência sobressai que 

o Facebook pode ser considerado uma arquitetura pedagógica, 

desde que a mediação pedagógica seja realizada de forma intensa 

pelo docente, com objetivos definidos para ou com o grupo. 

O objetivo da pesquisa (RED007) era o de determinar se o usuário 

pode reutilizar o conhecimento de uma aplicação para outra, 

usando a primeira como âncora conceitual para aprender a 

segunda aplicação. O estudo de caso foi feito a partir das redes 

socais Facebook e Oxwall Software, que é uma rede educacional. 

Chegou-se à conclusão de que funcionalidade, percepção, 

nomeação e iconografia podem ser consideradas indicadores de 

reutilização do conhecimento. 

A proposta da pesquisa (RED008) foi investigar o uso de 

exergames (jogo de tênis de mesa do Xbox Kinect) em rede como 

uma oportunidade para o ensino de Educação Física no 

cyberspace. Por meio do modo multiplayer em rede, os usuários 

trocavam informações, em tempo real, sobre a experiência motora 

do jogo, as capacidades físicas envolvidas, etc. 

O trabalho (RED009) tinha como proposta apresentar um curso a 

distância por meio da ferramenta REDU – Rede Social 

Educacional. Os dados foram coletados a partir de perguntas 

feitas a alunos, entretanto, a pesquisa foi dada como em 

andamento, podendo fazer uso dos dados obtidos para a 

realização de novos estudos nesta área, e que tivessem o intuito de 

aproximar cada vez mais alunos e professores. 

O trabalho (RED010) teve por objetivo identificar o humor de 

estudantes de graduação da rede social Facebook por meio da 

ferramenta SocialMoodle e com o auxílio da metodologia de auto-

avaliação Manikin (SAM), um campo da Psicologia. O sistema 

filtra o conteúdo fornecido na web e isola certas palavras, 

estabelecendo uma faixa de valores, segundo a percepção positiva, 

negativa ou neutra. A base de dados resume os resultados, 

auxiliando na construção e visualização de perfis 

comportamentais. SocialMood mostrou-se eficiente para traçar o 

humor do perfil dos alunos. Assim, pode-se monitorar o 

comportamento do aluno através de suas postagens no Facebook, 

observando mudanças em seu comportamento. Desta forma, a 

equipe da universidade podia interferir positivamente no aluno, 

ajudando-o a resolver eventuais problemas. 

Com base nessas informações é possível notar que cinco 

pesquisas (RED002, RED004, RED005, RED006 e RED007) 

fazem uso das redes sociais com o intuito de potencializar a 

integração entre alunos e professores, principalmente da educação 

à distância e usuários do Moodle. Dentre estas cinco pesquisas, 

três trabalharam com a RSV de maior número de usuários de hoje, 

o Facebook, com o intuito de atrair a atenção do aluno, seja por 
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(i) desenvolver uma ferramenta voltada para a educação, mas com 

similaridade de interface; (ii) por usar a própria rede social com 

aplicações educacionais; (iii) ou devido ao acesso ser constante e 

servir como uma ponte de informações, isto é, o que acontecer na 

ferramenta educacional será exibido no Facebook (tabela 2). 

As pesquisas de códigos (RED001, RED008 e RED009) usaram 

as RSV com a finalidade de proporcionar comunicação 

assíncrona, a fim de compartilhar conhecimentos técnicos de um 

determinado assunto de forma ágil e iterativa, e por este motivo, 

atuam de forma colaborativa. Vale ressaltar que a RED009 

trabalha com os dois tipos de comunicação, tanto o síncrono 

quanto o assíncrono (tabela 2). 

Já as demais pesquisas atuaram de forma individual com relação 

aos dez trabalhos. Enquanto a pesquisa (RED003) trabalha com a 

questão de RSV orientada a inovação, a (RED010) usa RSV para 

investigar o comportamento de uma determinada quantidade de 

pessoas. Ou seja, estas são pesquisas opostas ao que se pretende 

analisar (tabela 2). 

 

Tabela 2. Informações presentes nos estudos  

Característica Publicações 

Comunicação síncrona  
RED001   RED008   RED002  

RED009 

Comunicação assíncrona RED004   RED009 

Educação colaborativa RED001   RED008  RED009 

Potencializar a integração  RED005   RED006   RED007 

Outras questões RED003   RED010 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como contribuições principais deste trabalho destacam-se o 

próprio estudo realizado, onde algumas experiências foram 

analisadas, cujo ponto principal trata a relação entre as redes 

sociais virtuais integradas à educação, seja essa a distância ou 

presencial.  

Posteriormente, identificou-se de que forma as redes podem 

contribuir com a educação. Verificou-se que uma de suas maiores 

contribuições é a realização da comunicação, visto que, em 

algumas ferramentas educacionais, não é possível comunicar-se 

em tempo real. Além disso, muitas delas são consideradas, pelos 

alunos, monótonas. Já a partir das redes sociais, isso é possível de 

ocorrer de maneira mais rápida e dinâmica, contando também, 

com o auxílio da ascensão de algumas redes sociais. Como intuito 

final, essas RSV aproximam/integram cada vez mais alunos e 

professores. 

Outra caraterística útil à educação é a forma colaborativa com que 

a aprendizagem pode acontecer. Isso acaba facilitando o acesso à 

informação e motivando a aprendizagem, pois, quando um grupo 

de estudo é criado, a finalidade é um ajudar o outro e assim todos 

crescerem juntos. Uma das maneiras do grupo se ajudar é 

compartilhando arquivos do interesse de todos. 

Como trabalhos futuros podem ser sugeridos (i) ampliar o 

mapeamento sistemático realizado por Magalhães et al. [5] de 

maneira a identificar publicações neste contexto em outros 

eventos nacionais e internacionais e (ii) identificar outras formas 

das redes sociais contribuírem com a educação, considerando que 

este tipo de estudo é recente e para o evento SBIE existiam 

pesquisas apenas nos últimos 4 anos.   
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ABSTRACT 
This study analyzes the relationship between the students 

interactions in the online discussion boards of two classes from an 

undergraduate distance course in Linguistics and their academic 

performance in the corresponding courses. To achieve this, we 

proposed and developed an experimental project to clarify which 

of the chosen factors (metrics, number of discussion boards, 

courses and semesters) are the most relevant, that is, which 

corroborate the hypothesis that students who participate most in 

this type of online activity have the best final grades. 

Keywords 

Social Network Analysis; Forum; Virtual Learning Environment; 

Performance. 

RESUMO 
O presente trabalho visa analisar a relação entre as interações dos 

alunos de duas turmas de um curso de licenciatura à distância em 

Letras nos fóruns de discussão online e os seus desempenhos 

acadêmicos nas disciplinas correspondentes. Para isso, foi 

proposto e desenvolvido um projeto de experimento para 

esclarecer quais dos fatores escolhidos (métricas, quantidade de 

fóruns, disciplinas e períodos letivos) são os mais relevantes, ou 

seja, quais os que corroboram com a hipótese de que os alunos 

que mais participam desta modalidade de atividade online têm 

melhores notas finais. 
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Análise de Redes Sociais; Fórum; Ambiente Virtual de 

Aprendizagem; Desempenho. 
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1. INTRODUÇÃO 
O surgimento de comunidades virtuais de ensino e aprendizagem 

é cada vez mais perceptível no âmbito da Educação a Distância 

(EaD). A abrangência e popularização desses agrupamentos 

online são sustentados por várias ferramentas síncronas e 

assíncronas de interação e colaboração entre seus participantes, 

geralmente disponibilizadas por plataformas chamadas Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA). Por ser um ambiente com 

espaço dedicado à criação e ao compartilhamento de 

conhecimento, pode-se entender que um AVA consiste em uma 

rede social online com foco em educação. 

Dentre esses recursos de aprendizagem, os fóruns de discussão se 

destacam por serem, muitas vezes, o meio predominante de 

interação entre alunos, professores e tutores de um curso online. 

Um fórum é composto por um ou mais tópicos de discussão, 

através dos quais alunos, professores, tutores e demais integrantes 

debatem acerca dos temas abordados na sala de aula virtual, 

argumentam e colaboram entre si, tiram dúvidas, socializam-se 

etc.  

Devido à importância dos fóruns no contexto da EaD, analisar e 

entender a dinâmica das interações que ocorrem neles torna-se 

uma preocupação de relevo para os professores, tutores e demais 

mediadores da educação. Alguns estudos, como Bruno [2](2007), 

demonstram que a compreensão dessas interações pode fornecer 

informações valiosas sobre o andamento acadêmico dos alunos ao 

longo de um curso, bem como possibilitar formas de melhorar a 

qualidade do próprio ensino a distância prestado. Para tanto, a 

Análise de Redes Sociais (ARS) vem se mostrando uma área de 

pesquisa promissora para investigar o fluxo de informações e as 

interações entre os integrantes de uma rede, como mostra o 

trabalho de Silva e Brito [5](2013).  

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a relação entre 

as interações dos alunos de duas turmas de um curso de 

licenciatura a distância em Letras nos fóruns de discussão de um 

AVA e o seu desempenho acadêmico nas disciplinas 

correspondentes, bem como propor e desenvolver um projeto de 

experimento que esclareça quais fatores são mais relevantes na 

análise. 

2. CONTEXTO DA UFPB VIRTUAL 
O curso de licenciatura em Letras em análise no presente trabalho 

pertence à unidade de educação a distância da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). A UFPB Virtual atua no âmbito da 

educação a distância desde 2007. Com mais de 8000 alunos 
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ativos, sua presença abarca 28 municípios distribuídos em cinco 

estados do nordeste do Brasil. Atualmente, a unidade oferece 

vagas para diversos cursos de licenciatura, bacharelado e 

especialização a distância, além de cursos de aperfeiçoamento e 

capacitação, dentre outras atividades. 

Os mediadores, alunos e demais integrantes da UFPB Virtual 

utilizam o Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) para a realização e cumprimento das atividades 

acadêmicas dos cursos. Dentre os recursos online de 

aprendizagem de que o Moodle dispõe, os fóruns de discussão são 

um dos mais utilizados pelos cursos e disciplinas da UFPB 

Virtual. Os fóruns consistem em um ou mais tópicos de discussão, 

através dos quais alunos, professores e tutores debatem os temas 

abordados na sala de aula virtual, interagem entre si, tiram 

dúvidas, socializam-se etc.  

Na maioria das vezes, os fóruns são, de fato, o meio predominante 

de interação entre alunos, tutores e professores de uma disciplina. 

Por conta disso, é razoável supor que, de modo geral, um aluno 

que participa mais ativamente dos fóruns tende a ser mais 

engajado com as atividades das disciplinas de seu curso e a estar 

mais disposto a terminá-las com êxito. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Redes Sociais e suas métricas de análise 
O conceito de Análise de Redes Sociais, segundo Wasserman e 

Faust (1994), surge na década de 30 e tem suas primeiras 

investigações na década de 40, quando da inserção de um olhar 

matemático às análises sociais. Dessa forma, tais estudos 

possibilitam identificar tendências de comportamento entre os 

integrantes de determinada rede. 

Conforme Marteleto [3](2001), a Análise de Redes Sociais 

firmam um novo modelo diante de pesquisas que lidam com a 

estrutura social. Para este estudo, quatro métricas da ARS foram 

escolhidas inicialmente: Degree, PageRank, Eigenvector e 

Betweeness. Contudo, após análise prévia – a qual descreveremos 

na metodologia –, selecionamos as métricas Degree e PageRank. 

3.1.1. Degree 
Conhecer o grau de cada participante de uma Rede Social é 

essencial para uma análise consistente. Quanto maior o grau, 

maior também será a centralidade do aluno em um fórum em 

relação às interações que este realiza com os demais colegas, 

tutores e professores. Assim, o grau de um nó é calculado pela 

quantidade de ligações diretas que um discente possui. 

Nos fóruns do Moodle, o grau da centralidade de um aluno, em 

comparação com os demais, pode determinar se a interação está 

concentrada em um determinado grupo ou distribuída 

uniformemente. Daí a importância de avaliar esta métrica. 

3.1.2. Idioma 
As Redes Sociais evoluíram rápido e assumiram uma importante 

ferramenta  de impacto social e econômico. Ainda assim, 

empresas como Facebook e Twitter precisam, mesmo com o 

grande sucesso de seus produtos, lucrar. Diante disso, estratégias 

de marketing foram desenvolvidas para fidelizar usuários 

especiais para que estes, por sua vez, influenciem novos usuários. 

Vemos assim que os usuários-chave, em termos de conectividade 

com outros usuários e atividade de comunicação e interação, 

desempenham um papel decisivo neste processo. 

O PageRank é a métrica utilizada, em Análise de Redes Sociais, 

para medir a influência de determinado nó ou participante em uma 

rede. Em fóruns do Moodle esta análise é importante pois mostra 

aos professores e tutores os alunos mais influentes em relação aos 

demais. 

3.2. Teoria dos Grafos 
A teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda as 

relações entre os objetos de um determinado conjunto. Para tal 

são empregadas estruturas chamadas de grafos. Um grafo é um par 

(V, A) em que V é um conjunto arbitrário e A é um subconjunto 

de V. Os elementos de V são chamados vértices e os de A são 

chamados arestas. 

No contexto dos fóruns em ambientes virtuais de aprendizagem, 

se a mensagem é uma nova postagem, o usuário é inserido como 

um ator (vértice). Se a mensagem é uma réplica a uma mensagem 

no fórum, o usuário é inserido como ator no ambiente e uma 

relação (aresta) é registrada entre este usuário e o autor da 

mensagem que sofreu réplica. 

Abaixo, na figura 1, temos um grafo onde os usuários (círculos) 

participam de tópicos de discussão (quadrados). Nele, cada aresta 

é desenhada quando o usuário faz a postagem inicial em um 

tópico (a borda pontilhada mostrada em verde) e também quando 

há interações entre os usuários. 

 

Figura 1. Representação de um fórum de discussão – Fonte: 
Jun Zhang, Mark S. Ackerman, Lada Adamic (2007). 

3.3. Trabalhos Relacionados 
Bakharia & Dawson [1](2011), fazem uso de métricas de Análise 

de Redes Sociais como alicerce para visualização das relações 

entre os participantes dos fóruns de discussão do Moodle, 

possibilitando, assim, que os professores planejem e implementem 

meios de promover o engajamento dos alunos. Marteleto 

[3](2001) realiza o monitoramento abrangente das interações 

sociais em AVA’s de forma a possibilitar ao professor uma 

postura mais ativa na mediação do processo de aprendizagem 

online. Já o trabalho de Zhang e outros [6](2007) mostra como se 

dá a distribuição de usuários que perguntam e que respondem 

perguntas nos fóruns de comunidades de programadores Java e 

como classificá-los de acordo com seu grau de participação. 

4. METODOLOGIA  
Para o projeto de experimento, o corpus de análise foram os 

fóruns de discussão das disciplinas Fundamentos de Linguística 

(1º Período) e Pragmática da Língua Portuguesa (6º Período), 

ambas componentes curriculares do curso de licenciatura a 

distância em Letras (Habilitação Língua Portuguesa), ofertado 

pela UFPB Virtual. Estas escolhas foram feitas em virtude de o 

curso e as disciplinas em questão apresentarem maior quantidade 
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de fóruns durante o período letivo em relação tanto a outras 

disciplinas do curso de Letras, quanto aos demais cursos da UFPB 

Virtual. 

Os períodos investigados foram os semestres 2012.1 e 2012.2. Tal 

escolha se deu pelo fato de, no momento da extração dos dados, o 

ano letivo de 2013 ainda não ter finalizado, o que impossibilitaria 

a análise do semestre 2013.2. Para os referidos semestres 

investigados, a versão do Moodle é a 1.9. 

Tabela 1. Distribuição de alunos por disciplina e período. 

Disciplina Período Quantidade 
de alunos 

Fundamentos de Linguística 2012.1 373 

Fundamentos de Linguística 2012.2 226 

Pragmática da Língua Portuguesa 2012.1 142 

Pragmática da Língua Portuguesa 2012.2 153 

 

Os dados das participações dos estudantes nos cursos do Moodle 

foram extraídos utilizando o SNAPP, ferramenta online que 

permite visualizar e exportar a rede de interações resultantes de 

postagens nos fóruns de discussão do AVA. É válido destacar que 

as visualizações desses grafos de interações se mostraram como 

uma ótima oportunidade para os professores identificarem 

rapidamente os padrões de comportamento do aluno em qualquer 

estágio de progressão do curso. 

Definidos curso, disciplinas e períodos, a quantidade de fóruns 

também revelou ser um importante fator a ser incluído na análise 

das interações. Neste estudo, decidimos estabelecer dois níveis 

para esse fator: o primeiro abarca a primeira metade dos fóruns da 

turma e o segundo, todos os fóruns, para cada disciplina e 

semestre. O objetivo de considerar a quantidade de fóruns foi 

investigar a possibilidade de antever tendências de desempenho 

escolar dos alunos antes de a disciplina terminar, mais 

especificamente logo após 50% dos fóruns terem sido utilizados, e 

qual o peso desse fator no âmbito do experimento. Vale ressaltar 

que os fóruns avaliados, isto é, aqueles que pontuam os alunos de 

acordo com a sua participação, foram descartados do estudo, pois 

as interações que ocorrem neles influenciam diretamente na nota 

final dos estudantes, o que invalidaria o experimento proposto. 

Tabela 2. Distribuição da quantidade de fóruns por disciplina 
e período. 

Disciplina Período Quantidade de Fóruns (não-
avaliativo) 

  Metade Todos 

Fundamentos de 

Linguística 

2012.1 5 10 

Fundamentos de 

Linguística 

2012.2 5 11 

Pragmática da 

Língua Portuguesa 

2012.1 5 11 

Pragmática da 

Língua Portuguesa 

2012.2 6 13 

 

A próxima etapa tratou de integrar as redes dos fóruns, exportadas 

pelo SNAPP, em grafos que representassem todas as interações de 

metade dos fóruns e de todos os fóruns, para cada disciplina e 

período. O Gephi, ferramenta de visualização interativa para todos 

os tipos de redes e sistemas complexos, gráficos dinâmicos e 

hierárquicos, foi utilizado para esse fim. A Figura 2 mostra alguns 

fóruns agrupados em um único grafo no Gephi. 

 

Figura 2. Visualização de alguns fóruns agrupados na 
ferramenta Gephi. 

Por fim, selecionamos duas métricas de ARS, como dito 

anteriormente, para compor o último fator do projeto de 

experimento. Tal seleção foi escolhida a partir de um experimento 

prévio, onde foram executados os algoritmos Degree, PageRank, 

Eigenvector e Betweeness. Nele, foram utilizados apenas 4 e 8 

fóruns da disciplina Fundamentos de Linguística do período 

2012.1. Com os resultados revelados, selecionamos os algoritmos 

que apresentaram o maior e menor valor, respectivamente Degree 

e PageRank.  

Com isso, os fatores e níveis do projeto de experimento deste 

estudo foram definidos. Tais atributos do projeto estão resumidos 

na Tabela 3. 

Tabela 3. Fatores e níveis do projeto de experimento. 

Fatores Nível Mínimo (-1) Nível Máximo (1) 

Algoritmo PageRank Degree 

Quantidade 

de fóruns 

Metade Todos 

Disciplinas Fundamentos de 

Linguística 

Pragmática da Língua 

Portuguesa 

Período 2012.1 2012.2 

 

Após a definição dos níveis e fatores do projeto de experimento, 

foi preciso apenas definir uma variável resposta que 

correlacionasse, quantitativamente, as variações dos dados de 

entrada com o desempenho acadêmico dos alunos. Para isso, 

ordenamos as listas de alunos de cada variação de entrada 

decrescentemente de acordo com valor do algoritmo calculado 

pelo Gephi. Em seguida, calculamos, para cada lista ordenada, a 

média das notas finais da primeira metade de alunos (os primeiros 

50% da lista, que correspondem aos que mais interagiram nos 

fóruns segundo os algoritmos) e subtraímos esse valor pela média 

das notas finais dos estudantes da segunda metade de alunos da 

lista. 
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O resultado é um valor quantitativo que expressa, para cada 

combinação de níveis de entrada, a distância da média de notas 

dos alunos que mais interagiram em relação à média de notas dos 

alunos que menos interagiram. Buscamos, com isso, perceber se 

os alunos que estão nos primeiros lugares em cada medida têm, 

necessariamente, as melhores notas. 

Antes de prosseguir para a Seção 5, cabe mencionar que as médias 

finais dos alunos, extraídas das disciplinas do Moodle e citadas ao 

longo deste estudo, referem-se às notas dos estudantes antes de ser 

aplicada a prova final. O motivo desse cuidado foi evitar que a 

nota da prova final, que na UFPB Virtual consiste em prova 

escrita ou atividade extra, interferisse negativamente na relação 

entre participação nos fóruns e desempenho acadêmico. 

5. DESENVOLVIMENTO 
Com os fatores e níveis definidos, iniciamos os cálculos das 

variáveis resposta do experimento. Foi criada uma classe auxiliar 

na linguagem Java para minimizar o esforço relativo à ordenação 

de listas, comparação de alunos, cálculo de médias etc. A Tabela 4 

detalha os valores das variáveis resposta para cada variação dos 

dados de entrada, que foram obtidos calculando a diferença da 

média dos 50% primeiros lugares da lista com a média dos 50% 

últimos lugares, conforme descrito na seção anterior. 

Tabela 4. Fatores, níveis e variáveis resposta do projeto de 
experimento. MPM - Média da Primeira Metade  / MSM - 

Média da Segunda Metade / FL - Fundamentos de Linguística 
/ PLP - Pragmática da Língua Portuguesa. 

Disci- 

plina 

Perío-
do 

Fóruns Algo- 

ritmo 

M 

P 

M 

M 

S 

M 

Difer
ença 
(Vari
ável-
respo
sta) 

FL 2012.1 Metade PageRank 5,19 3,52 1,67 

FL 2012.1 Metade Degree 5,95 2,76 3,19 

FL 2012.1 Todos PageRank 5,29 3,41 1,88 

FL 2012.1 Todos Degree 6,01 2,70 3,31 

FL 2012.2 Metade PageRank 5,04 2,99 2,05 

FL 2012.2 Metade Degree 5,17 2,86 2,31 

FL 2012.2 Todos PageRank 5,27 2,76 2,51 

FL 2012.2 Todos Degree 5,87 2,16 3,71 

PLP 2012.1 Metade PageRank 6,91 5,28 1,63 

PLP 2012.1 Metade Degree 6,84 5,36 1,47 

PLP 2012.1 Todos PageRank 6,92 5,28 1,64 

PLP 2012.1 Todos Degree 6,88 5,32 1,56 

PLP 2012.2 Metade PageRank 6,17 4,63 1,54 

PLP 2012.2 Metade Degree 6,39 4,29 2,10 

PLP 2012.2 Todos PageRank 6,19 4,62 1,57 

PLP 2012.2 Todos Degree 6,31 4,37 1,94 

 

Com todos os dados obtidos, pudemos montar o projeto de 

experimento. Uma vez que este projeto não possui varições 

aleatórias ao longo de re-execuções, não foram feitas replicações 

para este experimento. Além disso, como existem vários fatores e 

cada um deles possui dois níveis, um mínimo e um máximo, o 

modelo do projeto de experimento é o 2k, mais especifcamente 

24, pois são quatro fatores. Com isso, montamos uma planilha de 

dados para executar o experimento, isto é, calcular as variações 

referentes aos efeitos de cada fator e as interações entre os fatores. 

A Figura 3 mostra a captura de tela da planilha do projeto de 

experimento. 

 

Figura 3. Captura de tela da planilha montada para o projeto 
de experimento. 

Na Figura 3, os fatores “Disciplina”, “Semestre”, “Quantidade de 

fóruns” e “Algoritmo” são atribuídos, respectivamente, às letras 

A, B, C e D. As variações explicadas pelos efeitos de cada fator, 

assim como os efeitos das interações entre os fatores, são 

mostradas abaixo, na Tabela 5. Por exemplo, SSA corresponde à 

parcela da variação explicada pelo efeito do fator A 

(“Disciplina”); SSAC corresponde à fração da variação relativa ao 

efeito da interação do fator A (“Disciplina”) com C (“Quantidade 

de fóruns”), e assim por diante. 

Tabela 5. Variações dos efeitos de cada fator e combinação de 
fatores. 

Fatores e combinações de 
fatores 

Variação do efeito 

SSA 43,43% 

SSB 1,60% 

SSC 3,93% 

SSD 21,91% 

SSAB 0,09% 

SSAC 4,15% 

SSAD 11,66% 

SSBC 1,42% 

SSBD 0,09% 

SSDC 0,46% 

SSABC 2,61% 

SSABD 5,96% 

SSACD 0,78% 

SSBCD 0,49% 

SSABCD 1,42% 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
As variáveis resposta do experimento, expressas na Tabela 4, 

expõem dados importantes a respeito da possibilidade 

inicialmente levantada de correlacionar grau de interação dos 

alunos nos fóruns de discussão com sucesso acadêmico deles nas 

disciplinas. Todos os valores das variáveis resposta situam-se 

acima de 1,5, número significantemente maior que um valor 

próximo a 0,0 que seria esperado em uma ordenação aleatória de 

alunos. O menor valor da variável é 1,54, referente à disciplina 

Pragmática da Língua Portuguesa do semestre 2012.2, 

considerando o algoritmo PageRank para metade dos fóruns. Isso 

significa que, no âmbito deste trabalho, a média final dos alunos 

que mais participaram nos fóruns foi, no mínimo, 1,54 mais 

elevada que a média final dos alunos que menos interagiram para 

cada disciplina.  

No caso da disciplina Fundamentos de Linguística do semestre 

2012.2, e utilizando o algoritmo Degree para todos os fóruns, a 

diferença entre as médias atinge 3,71 pontos, o maior valor da 

variável resposta deste estudo. Os resultados colhidos apenas 

ratificam a relação intrínsica existente entre a participação em 

fóruns de discussão e o rendimento escolar dos alunos nas 

disciplinas.  

Quanto às variações dos efeitos dos fatores ou combinações de 

fatores na execução do projeto de experimento 2k, os valores 

percentuais mostrados na Tabela 5 revelam uma forte influência 

do fator A (“Disciplina”), cujo SSA foi de 43,43%. Essa 

contribuição excessiva do fator A, correspondente a quase metade 

de todas as demais oscilações de fatores e combinações de fatores, 

destaca que cada disciplina possui particularidades bastante 

distintas, na forma de metodologia de ensino do professor, do seu 

grau de estímulo à utilização dos fóruns por seus estudantes etc. O 

fato de termos escolhido duas disciplinas bastante distantes uma 

da outra na grade curricular, sendo uma do primeiro período e a 

outra do sexto, pode ter contribuído para um valor percentual tão 

elevado. 

Outro fator cuja variação não pode ser desprezada foi o D 

(“Algoritmo”), cuja SSD foi de 21,91%. Em particular, é possível 

notar, a partir das variáveis resposta da Tabela 4, como a 

utilização do algoritmo Degree mostra-se mais promissora na 

identificação da diferença de médias dos alunos mais 

participativos e menos participativos, o que apenas confirma os 

resultados do experimento preliminar que realizamos.  

Os demais fatores B (“Semestre”) e C (“Quantidade de fóruns”), 

considerados isoladamente, possuem variações de 1,6% e 3,93%, 

respectivamente, bastante reduzidas em comparação com os dois 

primeiros fatores analisados, o que indica que o semestre da 

disciplina e a quantidade de fóruns abarcada não parecem 

influenciar os resultados do experimento.  

O valor percentual reduzido relativo à quantidade de fóruns, em 

particular, revela-se bastante promissor para pesquisadores e 

demais agentes da área de Educação que tenham interesse em 

antever tendências de rendimento escolar de estudantes. Uma vez 

que a análise de apenas metade dos fóruns (o que corresponde a 

aproximadamente 50% do andamento da disciplina) leva a 

números similares à análise de todos os fóruns de uma disciplina, 

a possibilidade de usar tais resultados para identificar alunos que 

interagem pouco – e que, portanto, têm mais chances de obter um 

rendimento escolar precário – mostra-se bastante animadora. 

O projeto de experimento proposto e detalhado neste trabalho é 

preliminar, no sentido de que apenas quatro fatores e dois níveis 

(modelo 24) foram considerados na sua execução. É desejável que 

mais experimentos sejam realizados, com uma restrição maior de 

fatores, como, por exemplo, a escolha de apenas disciplinas de um 

determinado período, e uma maior quantidade de níveis, para que 

o experimento aqui demonstrado seja devidamente embasado. 

Espera-se, contudo, que os resultados aqui apresentados definam 

uma linha de estudo para a realização de trabalhos futuros 

correlatos.  
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El Plan Nacional de Tecnologías de la
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media y superior que emplee las TIC co

fortalecer dicha cultura. 

 

En tal sentido el Sistema Nacional de Inn
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2010-2014descritas en laFigura 2-. 
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El Modelo que lo inspira, plantea desarr

en educación mediada por TIC destinada

de representación mental, enfoques ped

comunicacionales e informáticos y tecn

con procesos de formación, que brin

interactividad al componente educa

comunicativo y contexto al Informático. 

Figura 4. Fundamentación del Modelo Inf
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2.1.1. Las Formas de Organi

representaciones y ordenamientos que p

recoger y regular el conocimiento y l

maestría, las cuales se expresan a tra

conocimiento que cohesionan y dan se

componentes del currículo a través de nú

 

Campos de Conocimiento.Son un conj

prácticas en torno a los propósitos 

Magister.Para la  formación del estudian

han identificado 4  campos de conocimie

 

 Campo Educativo.  

 Campo Informático 

 Campo Comunicacional-Cognitivo. 

 Campo Administrativo-Investigativo

 

2.1.2. Las Formas de Articulación.Refie

y procesos que permiten enlazar, co

articular y distribuir los campos de 

Maestríaa través de Ciclos y Semestres. 

 

Ciclos de FormaciónUna organización 

ciclos surge, cuando de acogen los perfi

niveles de formación y el estudian

competencias que se establecen en cada 
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abstracción (instrumental-técnica, 

conceptual-compleja);dichas formas r

mismas -más a modo de espiral que de cí
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2.1.3. Las Formas de interacción. Refe
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Maestría, en donde, dichas interaccione
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ravés de campos de 
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njunto de saberes y 

s de formación del 
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iento 

 

o. 
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cohesionar, regular, 

e formación de la 
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rfiles asociados a los 

iante desarrolla las 

a uno de los campos 

ósitos de formación 

mite a dos ciclos: 

complementarios de 

estructural-lógica, 

regresan sobre sí 

 círculo cerrado- para 

n ésta propuesta.  

la Maestría en IE 

ción y distribución 

de las competencias 

n cuatro períodos. 
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uesta curricular de la 
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trabajo, estrategias y conteni
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núcleos.En la Figura 7. 

preguntas que movilizan esto

 

Figura 7.Núcleos Prob

 

Líneas de Investigación.So

centrales y conocimientos 

campos de saber que son

programa desde diversos en

Remiten a un conjunto de pr

campos de investigación en 

conocimiento mediante e

proyectos. Así en la Maestrí

líneas de investigación desar

 

 Formación con TIC   

 Tecnologías y Ambiente

 Comunicación  y Admin

 Sociedad, Educación y T

 

s.Son formas de articulación e 

para discutir y desarrollar entre 
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2.1.4. Las Formas de Materialización. 

la configuración del currículo y el modo

la propuesta formativa en el plan de estu

y posibilitan la flexibilidad curricul

visualizar la dinámica del programa. 

 

Figura 8.Plan de Estudios Maestría en 
 

Estructura de Acompañamiento Maestría

Corresponde a las dinámicas formativas

estructura curricular a través de la estra

flexibles y a la adecuación de los context

 

Estrategias de Formación. Actúan 
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que según las necesidades, se empleen di
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pedagógico tales como: 

 

Estrategias Pedagógicas. Se soportan 
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-Seminario de investigación.Abarcan lo
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entre loa núcleos, el plan de estudios re

grado y la línea de investigación. 

 

Estrategias de Acompañamiento.Tales

académicas, Recorridos Guiados,Activid
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studios (ver Figura 8) 

ular necesaria para 
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físicos, simuladores, 

Plataformasvirtuales, Biblio
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procesos de formación medi

Informática Educativa de la U
 

Figura 9.Estructura Acompa
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proyectos en instituciones y a la conformación de 

comunidades virtuales y redes para el desarrollo social. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 La informática educativa demanda fortalecer miradas 

multidimensionales de los problemas, fenómenos, 

situaciones, eventos, teorías y prácticas de los campos 

de conocimiento y de los contextos que enfrenta. 

 

 Un proceso contemporáneo de formación mediada por 

TIC requiere un enfoque a partir de niveles 

complementarios de abstracción (instrumental-técnica, 

estructural-lógica, conceptual-compleja):  

 
 Se requiere resignificar el sentido de las TIC en 

Educación que iniciaron como herramientas, continúan 

su papel como mediación y, requieren trascender a 

formas de representación del conocimiento con sentido 

formativo en la educación. 

 

 Es fundamental articular la educación, la cognición, la 

comunicación y la informática, entre otros, en la 

planeación y gestión de proyectos y ambientes 

formativos mediados por TIC.  

 

 Es prioritario fortalecer la concepción pedagógica de los 

docentes frente a la inserción de las TIC en el aula a 

través de una visión sistémica (integrada, ordenada y 

relacional) de las necesidades educativas, los objetos de 

estudio y las prácticas disciplinares mediadas por dichas 

tecnologías. 

 

 Es necesario reconocer que las TIC potencian procesos 

de interacción e interactividad entre los integrantes del 

proceso formativo, que generan movilidadesno solo en 

las formas de enseñanza-apendizajesino en las 

representaciones mentales y sociales que establecen los 

integrantes de los procesos de formación.   
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ABSTRACT  
This paper has the purpose to describe the development process of 

a problem-based educational software, considering in the system 

requirements the learning styles of nursing students. The software 

tool was designed following the main stages of the system 

lifecycle: requirements analysis, design and implementation. The 

PenSAE educational software has been structured in two modules: 

teacher and learner. The learner module is organized in three main 

sections: Organization of the nursing office, Case studies and 

Student evaluation. In the "Case Studies" section, students follow 

the steps of the Arch Method of Maguerez: viewing of the reality , 

key-points, theorizing, hipoteses of solution and application to the 

reality. In order to identify the main learning styles of nursing 

students was carried out a research at the undergraduate nursing 

school at the Federal University of Pernambuco. It was applied 

the Inventory of Learning Styles of David Kolb, second version, 

to 94 students. The findings revealed a higher proportion of 

nursing students with assimilator as their predominant learning 

style, followed by the styles of converger, diverger, 

accommodator and mixed (converger and accommodator). The 

cognitive and behavioral aspects highlighted in each learning style 

were used as a basis  for the design of the  PenSAE software, in 

order to make it more personalized and accessible to different user 

profiles. 

 

RESUMO 
O estudo objetiva descrever o desenvolvimento de um software 

educativo problematizador, agregando em seu escopo requisitos e 

especificações de sistema adequadas aos estilos de aprendizagem 

dos estudantes de Enfermagem. Para construção do software 

seguiram-se as fases do ciclo de vida do sistema: análise de 

requisitos, projeto e implementação. O software educativo 

PenSAE estruturou-se em dois módulos: professor e aprendiz. O 

módulo do aprendiz foi organizado em três seções principais: 

Organizar Ambulatório, Estudos de Casos e Avaliação. Em 

“Estudos de Caso” percorreram-se as etapas do Método do Arco 

de Maguerez: Observação da Realidade, Pontos-Chaves, 

Teorização, Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade. Para 

fundamentar a especificação do design instrucional realizou-se 

uma pesquisa sobre os estilos de aprendizagem predominantes dos 

estudantes de Enfermagem da Universidade Federal de 

Pernambuco. Para tal, aplicou-se o inventário de Estilos de 

Aprendizagem de David Kolb versão 2a a 94 estudantes. Os 

achados revelaram uma maior proporção de estudantes com estilo 

predominante assimilador, seguido dos estilos convergente, 

divergente, acomodador e misto (convergente e acomodador). Os 

aspectos cognitivos e comportamentais destacados em cada estilo 

contribuíram para o embasamento do processo de 

desenvolvimento do software PenSAE, de modo a torná-lo mais 

personalizado e acessível aos diferentes perfis de usuários. 

 

Palavras Chaves 
Educação em Enfermagem. Software. Resolução de Problemas. 

Aprendizagem. Informática em Enfermagem. 

 
Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

 

Termos Gerais 

Design, Theory. 

 

1. INTRODUÇÃO 
A utilização da tecnologia da informação e comunicação (TIC) se 

constitui em uma realidade permanente no cenário da educação. O 

uso de recursos digitais educativos permite que o aprendiz acesse 

e organize a informação de modo interativo e dinâmico, 

otimizando, assim, potenciais situações de aprendizagem [10, 

11,18].  

Os softwares educativos são aplicados de diferentes formas no 

contexto acadêmico. Estes podem nortear o saber discente, 

auxiliando na aprendizagem de conteúdos, como também podem 

ser instruídos pelos estudantes na solução de problemas e no 

manejo de informações. Neste caso, o aprendiz opera o sistema no 

modo como deseja [20-21]. 

Intencionalmente, a liberdade na execução de comandos para 

resolução de problemas associada a uma reflexão das ações 

reforça o caráter educativo dos sistemas computacionais de apoio 

ao processo de ensino-aprendizagem.  O uso destes sistemas 

dentro da perspectiva pedagógica problematizadora trás como 

benefício o aprendizado ativo do estudante, com vistas a uma 

maior autonomia e conscientização no processo de decisão.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de 

Graduação em Enfermagem o estudante que se prepara para 

assumir a assistência de Enfermagem deve adquirir habilidades e 

competências profissionais com capacidade para resolução de 

problemas e tomada de decisão em saúde de forma racional e 

ponderada [5]. 

A metodologia da problematização instiga o aprendiz a desvelar a 

realidade na qual está inserido, para conduzi-lo a uma reflexão 

crítica e a uma ação transformadora [2-4]. Neste sentido, os 
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estudantes aprendem a tomar decisões e a refletir sobre suas 

ações, numa troca dinâmica de experiências e saberes.  

Pode-se definir metodologia da problematização como uma 

técnica sistemática de ensino que associa às práticas educativas a 

identificação e estudo de um problema, com o fim de propor 

soluções pertinentes [2-3]. Entre as estratégias de ensino 

problematizadoras, o Método do Arco de Maguerez se destaca por 

ser um modelo que adota a leitura da realidade como princípio 

organizador da relação prática-teoria-prática. Este método 

estrutura-se em etapas, partindo da Observação da Realidade, 

levantamento dos Pontos-Chaves, Teorização, elaboração das 

Hipóteses de Solução, finalizando com a Aplicação à Realidade 

[2-4].  

Entende-se por observação da realidade o reconhecimento da 

problemática envolvida dentro de um contexto social. Nesta etapa 

são problematizados fatos ou situações pertinentes ao tema que 

ainda não foram resolvidos ou explorados. A identificação dos 

pontos-chaves, segunda etapa do arco, parte da reflexão sobre o 

problema na tentativa de entendê-lo melhor e assim encontrar 

soluções apropriadas. A terceira etapa, teorização, se constitui em 

um momento de produção intelectual, no qual se pesquisa e 

estuda os elementos dos pontos-chaves em fontes de informações 

técnico-científicas, tais como livros, artigos, anais de congressos 

entre outras. A quarta etapa é a apresentação das hipóteses de 
solução. Esta é alcançada quando se possui uma boa 

fundamentação teórica sobre o problema, a fim de propor 

possíveis soluções para o mesmo. A quinta etapa e fechamento do 

arco é a aplicação à realidade. Depois de todo o processo 

concluído, tem-se a oportunidade de colocar em prática o que se 

aprendeu, transformando a realidade através da implementação ou 

encaminhamento das soluções do problema [2-4].  

É possível afirmar que a metodologia da problematização 

desenvolve no aprendiz uma postura investigativa e reflexiva 

durante as etapas de identificação e explicação do problema, 

instigando-o também à elaboração de um raciocínio crítico para a 

seleção das soluções propostas. O processo de aprendizagem 

ocorre a partir de situações práticas, autênticas ou não, que 

remontem os aprendizes a experiências e conceitos prévios sobre 

a temática estudada [2-4].  

O ato de simular uma situação prática frente a uma abordagem 

problematizadora gera motivação nos estudantes que preferem 

aprender mediante a resolução de problemas contextualizados à 

realidade. As preferências de aprendizagem ocorrem porque 

estudantes têm diferentes estilos na forma de conceber e processar 

o conhecimento.  Neste sentido, o estilo de aprendizagem pode ser 

definido como o somatório das ações, habilidades e preferências 

que refletem o melhor modo de aprender face às características 

cognitivas e afetivas de cada indivíduo [1].  

O planejamento e desenvolvimento de soluções de ensino-

aprendizagem mediadas por computador devem levar em 

consideração os elementos que caracterizam os estilos de 

aprendizagem. Os aspectos cognitivos e comportamentais 

destacados em cada estilo contribuem para embasar a construção 

de softwares educativos, de modo a favorecer a proposição de 

ambientes de aprendizagem mais inclusivos.  

 

2. ESTILOS DE APRENDIZAGEM 
SEGUNDO A ABORDAGEM DE DAVID 
KOLB 

A abordagem dos estilos de aprendizagem de David Kolb parte da 

premissa de que o indivíduo aprende mediante experiências reais. 

A aprendizagem experiencial abrange em sua definição os 

pressupostos filosóficos orientados à Teoria da Experiência de 

Dewey [9] e os construtos relacionados ao desenvolvimento 

cognitivo e ao sistema de aprendizagem [13]. 

Mais do que um resultado final, a aprendizagem não é um 

processo acabado, que confere terminalidade ao aprendido. Pelo 

contrário, se constitui em um processo de (re)construção 

permanente, que se (re)estrutura a medida que novas experiências 

são vivenciadas,  sendo o conhecimento adquirido em função da 

transformação destas experiências [13].  

O ato de aprender exige competência para resolução de desordens 

oriundas de modos dialéticos entre o fazer-observar, sentir-pensar. 

David Kolb propôs um modelo conceitual que explica esta relação 

e mostra a aprendizagem como um processo que é alcançado 

partindo da experiência concreta (EC), perpassando pela 

observação reflexiva (OR), conceituação abstrata (CA) e 

experimentação ativa (EA). Kolb estebeleceu interações entre as 

dimensões concreta, ativa, reflexiva e abstrata e classificou as 

preferências de aprendizagem em quatro estilos: Assimilador, 

Acomodador, Divergente e Convergente [13-16].  

Segundo Kolb indivíduos assimiladores aprendem melhor através 

da observação dos fatos (observação reflexiva) e da idealização e 

pensamento coerente (conceituação abstrata). Normalmente são 

indutivos, lógicos e gostam de teorias e ideias com significado 

racional. Já os indivíduos acomodadores aprendem melhor por 

meio dos sentimentos (experiência concreta) e da ação 

(experimentação ativa). Gostam de perceber as experiências e 

demonstrar suas habilidades, colocando em prática conceitos e 

teorias [14,16].  

Os indivíduos divergentes aprendem melhor através dos sentidos, 

sentimentos (experiência concreta) e da observação (observação 

reflexiva). Geralmente são contemplativos, gostam de inquirir e de 

utilizar a criatividade. São bons em detectar problemas e pensar 

nas múltiplas alternativas de solução. Já os indivíduos 

convergentes aprendem melhor através do raciocínio lógico 

(conceituação abstrata) e da prática (experimentação ativa). 

Frequentemente são introspectivos e partem de hipóteses gerais 

para chegar a conclusões particulares [14,16].  

A consideração dos estilos de aprendizagem na modelagem 

customizada dos recursos tecnológicos educativos busca atender 

as demandas instrucionais do estudante, otimizando o 

desempenho acadêmico e potencializando situações favoráveis à 

aquisição de conhecimento. Neste contexto, o aprendiz consegue 

gerenciar melhor as tarefas, manipular informações de modo mais 

produtivo e se sentir mais motivado para autodirigir sua 

aprendizagem.  

Diante disto, o presente estudo teve por objetivo descrever o 

processo de desenvolvimento de um software educativo 

problematizador, considerando em seu escopo requisitos e 

especificações de sistema provenientes dos estilos de 

aprendizagem de estudantes de Enfermagem. 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

940

3. MÉTODO 
O software PenSAE foi inicialmente desenvolvido para auxiliar a 

aprendizagem do Processo de Enfermagem no cuidado à saúde da 

criança menor de dois anos, por meio da aquisição de 

competências e habilidades profissionais.  

O Processo de Enfermagem, importante atividade do enfermeiro, 

constitui-se em um conjunto de condutas direcionadas à solução 

de problemas, onde o profissional torna-se apto a administrar e 

implementar o cuidado, através da realização de julgamentos 

pertinentes e de ações com base na razão, seja no âmbito 

individual ou coletivo [19].  

O estudante de Enfermagem que se prepara para realizar a 

assistência integral à saúde da criança deve aprender a planejar, 

executar e avaliar suas ações com confiança e autonomia. Neste 

sentido, o software PenSAE foi arquitetado de modo a simular 

situações cotidianas, por meio de cenários educativos, com vistas 

a aproximar as interfaces entre a práxis do enfermeiro e a 

fundamentação teórica do cuidado. 

Ao todo três cenários educativos (estudos de casos) foram 

construídos com base nas diretrizes propostas por Luney [17]. 

Estas diretrizes referem-se ao processo de construção, validação e 

teste de estudos de casos escritos. A validação de conteúdo dos 

estudos foi realizada por quatro juízes da área de Enfermagem. A 

análise de congruência revelou índices de validação de conteúdo 

(IVC) com média de concordância entre os juízes superior a 90%.  

Objetivou-se com a construção dos cenários educativos 

contextualizar a aprendizagem para a realidade profissional do 

enfermeiro, abordando aspectos clínicos, éticos e sociais no 

âmbito do atendimento de Enfermagem à saúde da criança menor 

de dois anos.  

Para construção do software PenSAE seguiram-se as fases do 

ciclo de vida de um sistema: análise de requisitos, projeto, 

implementação e testes [6]. Para fins deste estudo, serão descritas 

apenas as fases relacionadas ao planejamento e desenvolvimento 

do software.      

Na fase de análise de requisitos realizou-se: 

• Planejamento do sistema; 

• Revisão atualizada da literatura e pesquisa de modelos 

correlatos; 

• Levantamento de requisitos organizacionais e funcionais; 

• Especificação da ferramenta à luz da metodologia da 

problematização, com aplicação do Método do Arco de 

Maguerez [2,4]: etapas de Observação da Realidade, Pontos-

Chaves, Teorização, Hipóteses de Solução e Aplicação à 

Realidade; 

• Definição da interface, estabelecimento de um padrão de fluxo 

de telas, produção do documento de especificação de 

requisitos e modelo de banco de dados.  

Na fase de projeto foi definido o arcabouço interno do sistema, 

sua diagramação e modelagem. Um protótipo foi desenvolvido e o 

modelo validado por especialistas na área de educação em 

Enfermagem. Utilizou-se para a fase de implementação o processo 

RUP (Rational Unified Process) e as tecnologias Java (linguagem 

de programação) e MySQL (gerenciador de banco de dados). Por 

estar disponível na WEB, o software agregou em si vantagens, tais 

como: independência de plataforma, interfaces padronizadas dos 

browsers (navegadores), emprego de diversas mídias em um 

mesmo ambiente, alta conectividade e cobertura de longo alcance. 

Isto facilita o acesso em diferentes ambientes e em tempos 

variados através de múltiplos dispositivos (multiplataforma). 

O layout da interface gráfica foi construído por uma empresa 

especializada, sendo posteriormente analisado por uma equipe 

multidisciplinar quanto ao cumprimento dos objetivos 

pedagógicos do software educativo. Reuniões periódicas foram 

realizadas com uma equipe multiprofissional durante as fases do 

ciclo de vida do sistema para validação de artefatos produzidos no 

levantamento de requisitos, construção de modelos e 

acompanhamento dos processos de produção do software. Em 

todo momento buscou-se aferir a adequação dos produtos ao 

modelo de ferramenta proposto. 

Para fundamentar o desenvolvimento do software educativo 

PenSAE e, de outras aplicações de ensino-aprendizagem mediadas 

por computador, foi realizada uma pesquisa descritiva, de 

natureza exploratória, com o objetivo de investigar os estilos de 

aprendizagem predominantes entre os estudantes do curso de 

graduação em Enfermagem da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). A proposta era realizar um levantamento 

preliminar dos elementos de design instrucional para uso em 

softwares educativos conforme as preferências individuais de 

aprendizagem.  

Esta pesquisa ocorreu entre os meses de março e abril de 2012. A 

amostragem se deu por conveniência. Considerou-se como critério 

de inclusão o estudante que estava regularmente matriculado entre 

o 1º e o 6º período. O questionário utilizado foi o Inventário de 

Estilos de Aprendizagem de David Kolb versão 2a [7,15]. Dos 

207 estudantes de Enfermagem elegíveis para a pesquisa, 104 

responderam ao questionário. Destes, 10 participantes foram 

excluídos da análise por apresentarem dados perdidos em seus 

questionários. A amostra final considerada para o estudo foi de 94 

estudantes. A pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco com CAAE de nº 

0074.0.172.000-11.    

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Inicialmente se fará a descrição do sistema à luz da metodologia 

da problematização, seguida da discussão sobre a caracterização 

dos estilos de aprendizagem dos estudantes de Enfermagem e sua 

aplicação no contexto do desenvolvimento dos artefatos 

instrucionais. 

O software PenSAE é um sistema educativo que oferece suporte 

para gerenciamento de vários cursos simultâneos. O programa está 

organizado em dois módulos: Aprendiz e Professor.  

O módulo do professor foi planejado de maneira a orientar as 

ações docentes no uso da ferramenta. Este ainda está em fase de 

construção, sendo, portanto, objeto de pesquisas futuras. 

Já o módulo do aprendiz estrutura-se em três seções principais: 

Organizar Ambulatório, Estudos de Casos e Avaliação. A seção 

“Estudos de Casos” foi organizada com base no Método do Arco 

de Maguerez, seguindo-se as etapas de Observação da Realidade, 

Levantamento dos Pontos-Chaves, Teorização, Hipóteses de 

Solução e Aplicação à Realidade. A seguir serão apresentadas as 

telas correspondentes às etapas do método: 
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Na tela de “Observação da Realidade” é apresentado um estudo de 

caso associado ao atendimento de Enfermagem à criança e 

conteúdos visuais relacionados (gráficos para avaliação 

antropométrica, tabelas e figuras ilustrativas). Neste ambiente, o 

estudante deverá identificar os problemas não resolvidos ou 

explorados no fato narrativo (Figura 1). 

 

Figura 1. Tela de observação da realidade. 

 

Na tela de “Pontos-Chaves”, tem-se a alternativa de acessar os 

objetos de aprendizagem (artigos científicos, livros, entre outros) 

por meio do menu ferramentas, opção “Material Pedagógico”. 

Estes materiais servirão para subsidiar a reflexão e escolha dos 

determinantes do problema (Figura 2). 

 

Figura 2. Tela de pontos-chaves. 

 

Ao final da fase de pontos-chaves, o professor/tutor realizará a 

regulação da aprendizagem, selecionando, por meio do módulo 

restrito ao seu perfil, uma lista comum de pontos-chaves. Estes 

deverão ser estudados pelos aprendizes na próxima etapa do 

método. 

Na tela de “Teorização”, obtém-se uma melhor compreensão da 

estrutura do problema e dos efeitos a ele associados. Têm-se a 

opção de acessar o menu ferramentas para consulta dos materiais 

pedagógicos disponíveis. Um documento com a teorização, ou 

seja, um resumo do conteúdo pesquisado e referências 

relacionadas deverão ser enviados (upload) através do sistema 

(Figura 3).  

A interface do software PenSAE oferece aplicativos auxiliares à 

execução das etapas do Método do Arco. O sub-menu “Busca” 

permite que o aprendiz realize uma investigação dirigida em sites 

de base de dados em saúde. Já o sub-menu “Glossário” 

disponibiliza para consulta uma lista de termos técnicos em saúde, 

permitindo também a inserção de palavras relacionadas ao caso 

estudado (Figura 3). Estas funcionalidades têm como proposta 

favorecer a aprendizagem discente, incentivando a formação de 

atitudes ativas e colaborativas. Ambas as funcionalidades ainda 

estão em fase de execução. 

 

Figura 3. Tela de teorização - Menu Ferramentas. 

 

O sub-menu “Fórum” oferece um espaço para discussões coletivas 

por meio da reflexão e análise do problema. No sub-menu 

“Construção Compartilhada”, o grupo de aprendizes tem a 

oportunidade de construir colaborativamente um texto de base 

científica sobre a temática estudada (Figura 4). Estas 

funcionalidades visam facilitar a construção do conhecimento em 

módulo não presencial (à distância) e estão em fase de 

implementação. 

 

Figura 4. Tela de teorização - Menu Comunicação. 

 

Na tela de “Hipóteses de Solução” é construído pelo estudante o 

Plano de Cuidados de Enfermagem a partir dos diagnósticos de 

maior acurácia, metas e intervenções de Enfermagem.  Neste 

sentido, o estudante é orientado a pensar de forma crítica e 

reflexiva nas possíveis soluções para o problema (Figura 5). 
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Figura 5. Tela de hipóteses de solução. 

 

Ao finalizar o planejamento da assistência de Enfermagem, o 

sistema avançará para a tela de “Aplicação à Realidade”. Esta 

compreende a implementação ou encaminhamento das soluções 

do problema, por meio de uma prática de Enfermagem autônoma 

e transformadora. Nesta tela, solicita-se ao aprendiz que crie uma 

situação hipotética, na qual houvesse a real necessidade de avaliar 

os resultados obtidos após aplicar o Plano de Cuidados de 

Enfermagem (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Tela de aplicação à realidade. 

 

Além das funcionalidades relacionadas ao Método do Arco de 

Maguerez, o software PenSAE também disponibiliza outros 

recursos de apoio à aprendizagem. Por exemplo, na seção 

“Organizar Ambulatório” é simulada a preparação do ambiente de 

consulta em puericultura. O aprendiz seleciona a mobília, 

equipamentos e materiais necessários para o cuidado da saúde da 

criança. 

A seção “Avaliação” apresenta aplicações relacionadas ao 

acompanhamento da aprendizagem discente e avaliação do 

método de ensino/ ferramenta informatizada. Na subseção 

“Feedback por Estudo de Caso” o estudante pode conhecer a 

avaliação do professor quanto ao seu desempenho ao final de cada 

etapa do arco no contexto do cenário educativo empregado. O 

aprendiz tem a oportunidade de acompanhar seu avanço nas 

etapas do método e visualizar os comentários e a menção inferida 

pelo professor. 

Durante todo o percurso de modelagem do software educativo 

PenSAE, buscou-se contemplar os requisitos e elementos do 

design instrucional julgados na investigação sobre os estilos de 

aprendizagem dos estudantes de Enfermagem, a fim de definir os 

componentes do projeto pedagógico do sistema.  

Os resultados da pesquisa sobre os estilos de aprendizagem 

revelaram maior proporção de estudantes de Enfermagem com 

estilo predominante de aprendizagem assimilador (58,5%; 

n=55,0), seguidos dos estilos convergente (30,9%; n=29,0), 

divergente (5,3%; n=5,0), acomodador (2,1%; n=2,0) e misto 

(3,2%; n=3,0). Este último foi inferido nas situações onde houve 

ocorrência simultânea dos estilos convergente e acomodador. 

Considerando que o estudante com predomínio do estilo de 

aprendizagem assimilador normalmente é detalhista, racional e 

metódico. Gosta de pensar indutivamente, partindo de premissas 

específicas para implicações abrangentes. Preferem estratégias 

pedagógicas práticas com elementos visuais, que permitam a 

interação do professor ou de profissionais especialistas para 

contextualização de conteúdos e acompanhamento discente 

[8,14,16]. O software PenSAE buscou atender este perfil 

específico de estudante, integrando elementos customizados de 

mídia (figuras, gráficos, textos) na tela de apresentação dos 

estudos de casos, bem como módulos de feedbacks para avaliação 

da aprendizagem e fórum para discussão dos casos com assessoria 

docente.  

Com relação ao estudante com estilo predominante de 

aprendizagem convergente que gosta de processos interativos e de 

raciocinar correlacionando conceitos e teorias na resolução de 

problemas. [8,14,16]. O software PenSAE possibilita percorrer as 

etapas do Método do Arco de Maguerez dentro de uma lógica 

problematizadora, que associa teorias e construtos para solução de 

conflitos. E oferece um ambiente com facilidade de comunicação 

mediada usuário-sistema e usuário-usuário.  

Pensando no estudante com estilo predominante de aprendizagem 

divergente que tem preferência por técnicas de discussão e 

sistematização de conteúdos. Valorizam resumos e roteiros de 

estudo [14,16]. O software PenSAE oferece espaços para 

discussão de processos teóricos durante as etapas do método de 

problematização. A disponibilidade no sistema de materiais 

multimídia de apoio pedagógico e de um módulo inteligente de 

recomendação em diferentes contextos para orientar os estudos e 

atividades acadêmicas também beneficia este tipo de usuário.  

No que concerne ao estudante com estilo predominante de 

aprendizagem acomodador que tem preferência por realizar 

investigação científica e exercitar simulações. Sente-se bem em 

participar de atividades práticas, interação em grupo e resolver 

problemas de modo colaborativo [14,16]. O software PenSAE 

procurou atender este perfil de estudante de Enfermagem, 

oferecendo-lhe situações-problemas que simulavam a prática do 

enfermeiro no atendimento em puericultura. Como também 

possibilitando sua participação em fóruns para as discussões 

coletivas e o uso de uma ferramenta para construção 

compartilhada (Wiki).  

Na fase atual de desenvolvimento, buscou-se disponibilizar no 

sistema elementos para atender de maneira geral os diversos 

estilos de aprendizagem identificados para o estudante de 

Enfermagem. No entanto, em pesquisa paralela, está sendo 
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desenvolvido um módulo inteligente de recomendação para o 

software PenSAE, permitindo a identificação automática dos 

estilos de aprendizagem e a personalização de diversos elementos 

instrucionais para adaptação do ambiente, considerando 

elementos contextuais, como localização, dispositivo, perfil do 

estudante, conteúdo de apoio, entre outros [12]. 

 

5. CONCLUSÕES 
O percurso empírico de desenvolvimento do software PenSAE 

permitiu a abordagem do método problematizador, com vistas ao 

apoio da aprendizagem do estudante de Enfermagem, na 

perspectiva da autonomia intelectual e uso do raciocínio crítico-

reflexivo para tomada de decisão em saúde. As etapas do Método 

do Arco integradas à ferramenta (Observação da Realidade, 

Pontos-Chaves, Teorização, Hipóteses de Solução e Aplicação à 

Realidade) buscaram possibilitar a práxis do Processo de 

Enfermagem, aproximando os campos dialéticos de teoria e 

prática. 

A interface simples, amigável, de fácil manuseio do software 

PenSAE contemplou artefatos de requisitos e elementos do design 

instrucional, tais como produtos customizados de multimídia, 

módulos de feedback, fórum, entre outros, que objetivaram 

atender os diversos perfis de estudantes, de modo a potencializar 

situações de ensino-aprendizagem.  

O software PenSAE foi desenhado a princípio para uso dos 

estudantes e professores de Enfermagem. No entanto, concluiu-se 

ao final do projeto, que com pequenas adaptações, o sistema de 

aplicação poderia ser utilizado em processos de problematização 

em qualquer área de conhecimento, com modelagem de recursos 

digitais conforme as diferentes preferências de aprendizagem dos 

estudantes.  
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ABSTRACT 
In this paper we report the main results obtained by the follow up 

to 3rd grade students and their respective teachers, that used the 

GREI software (generator of interactive educational resources), 

developed in the context of the project FONDEF D10i1229: 

“Methodology for the pedagogical work in mathematical 

education mediated by the use of Tic for teachers in basic 

education”. The main characteristics of the software and its 

performance, GREI, were described in a previous announcement 

in TISE 2013 [1] and are available at www.greimatematica.cl. The 

research allowed us to conclude that the students who used GREI, 

had better progress in their learning from those who didn’t use it.  

Regarding the teachers, we concluded that the quality in the 

teaching-learning process that used GREI was better from the 

process that didn’t use it. Finally it was established that one of the 

variables analysed influenced more in the quality of management 

in the classroom of the resources generated by the same teachers 

with GREI, it was the degree of use and adoption of the TIC of 

the teachers.   

 

RESUMEN 

En esta comunicación presentamos los principales resultados 

obtenidos del seguimiento realizado a alumnos de 3° básico y sus 

respectivos docentes que usaron el Software GREI (Generador de 

Recursos Educativos Interactivos), desarrollado en el contexto del 

proyecto FONDEF D10i1229:" Metodología para el trabajo 

pedagógico en Educación Matemática mediada por el uso de Tic  

para profesores de Enseñanza Básica”. Los aspectos principales 

del software y su funcionamiento  GREI fueron descritos en una 

comunicación anterior en el TISE 2013 [1] y pueden verse en 

www.greimatematica.cl. La investigación nos permitió concluir 

que aquellos estudiantes que usaron el GREI tuvieron mayores 

progresos en sus aprendizajes respecto de aquellos que no lo 

usaron. Por otro lado respecto a los docentes, pudimos concluir 

que la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

usaron el GREI fue mayor respecto de los procesos que no lo 

usaron. Finalmente se logró establecer qué una de las variables 

analizadas que influyó más en la calidad de la gestión en el aula 

de los recursos generados por los propios docentes con el GREI 

fue el grado de uso y adopción de las TIC de los docentes. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K3.1 

Terminos Generales 
Gestión Docente, Desempeño de estudiantes, Software Educativo, 

niveles de logro. 

Palabras Clave 
Software Educativo, Enseñanza de las Matemáticas, desarrollo de 

habilidades matemáticas, resolución de problemas, calidad de las 

prácticas docentes. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En trabajos anteriores se han descrito los resultados sobre el 

desarrollo del Software GREI, desarrollado en el contexto del 

proyecto FONDEF D10i1229:" Metodología para el trabajo 

pedagógico en Educación Matemática mediada por el uso de TIC  

para profesores de Enseñanza Básica”. En [1] se describe el 

software, sus componentes esenciales y sus objetivos. Se trata de 

un software que permite a los docentes crear sus propias 

secuencias de actividades interactivas para que sean realizadas por 

sus estudiantes en el contexto del estudio de Problemas Aditivos, 

gestionar su implementación on-line, monitorear y evaluar el 

desempeño de los estudiantes durante su realización y apropiarse 

de criterios didácticos que permiten mejorar la gestión de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje en torno al estudio de 

Problemas Aditivos. 

En [2] se reportó el modelo didáctico bajo el cual está 

estructurado el software. Dicho modelo incorpora aspectos 

esenciales de la didáctica de las matemáticas como son los Tipos 

de Situaciones de la Teoría de Situaciones Didáctica (TSD), y las 

nociones de Organización Matemática y Momentos del Estudio, 

de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD). Estas nociones 

permitieron definir los distintos tipos de perfiles de actividades y 

establecer parámetros de evaluación de calidad, completitud y 

coherencia de las secuencias elaboradas por los docentes. 

 

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. 
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En este trabajo presentamos los principales resultados obtenidos 

del seguimiento realizado a alumnos de 3° básico y de sus 

respectivos profesores que usaron el Software GREI, y del efecto 

que tuvo el uso del GREI en la mejora de la calidad de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje y en el grado de avance de los 

estudiantes que lo usaron. 

2. PROBLEMA Y OPORTUNIDAD 

 

El problema general en que se enmarca este proyecto es el bajo 

nivel de logro de aprendizaje que alcanza gran parte de los 

estudiantes de la educación básica en el subsector de matemática 

en Chile [3] y su estrecha vinculación con insuficiencias en las 

prácticas de enseñanza [4]. 

 El problema no sólo son los bajos niveles de logro alcanzados, 

sino el tipo de competencias matemáticas que la mayoría de niños 

y niñas alcanzan las que, además de ser escasas, son desarrolladas 

a niveles muy básicos y elementales. En efecto, los aprendizajes 

promovidos mayoritariamente en la básica, por lo general 

responden a problemáticas artificiales, no relacionadas con las 

vidas de los estudiantes. Los alumnos se encuentran sometidos a 

una enseñanza centrada principalmente en el uso rígido y 

mecanizado de algoritmos. Se promueve de esta forma estudiantes 

pasivos, poco creativos, escasamente involucrados en la 

explicación y argumentación de sus razonamientos, y raramente 

interesados por la matemática [5].  

Frente a esta problemática, se ha planteado en el ámbito 

académico, científico y político, que la incorporación de TIC a la 

enseñanza podría convertirse en un potente medio para contribuir 

a la solución de este problema [6]. También se ha considerado 

que la incorporación de TIC es una buena opción para reducir las 

brechas sociales en el acceso a la información contenida en la 

web. Sin embargo, la investigación sobre la incorporación de TIC 

a la enseñanza muestra hasta el momento que, para que exista 

impacto en el aprendizaje de los estudiantes, lo que se enseña y 

cómo se enseña debe ser sometido a cambios sustanciales [7, 8]. 

Reconociendo que la incorporación de TIC abre un mundo de 

posibilidades para enriquecer el medio de aprendizaje, la 

tecnología por sí misma no garantiza mejores resultados; su 

impacto dependerá radicalmente del tipo de actividad que se le 

proponga realizar a los estudiantes, mediada por tecnología [7]. 

Estudios recientes señalan que, por lo general, los diseños de los 

programas educativos que integran el uso de TIC, han solido 

anteponer la tecnología al uso pedagógico; han declarado basarse 

en teorías de aprendizaje y principios pedagógicos, pero en la 

práctica estos conocimientos no se han convertido en verdaderas 

herramientas que guíen el trabajo de desarrollo de software. Esto 

podría explicar parte importante del escaso impacto que ha 

mostrado el uso de TIC en el aprendizaje de los estudiantes [9 - 

13]. 

La oportunidad que se propuso abordar el proyecto FONDEF fue 

la de desarrollar un software cuyo uso por un lado lograra mejorar 

la calidad de las prácticas docentes, y la apropiación de ciertas 

nociones y criterios didácticos que les ayudaran a mejorar su 

gestión de la enseñanza. Por otro lado que, a través de su uso, los 

estudiantes-usuarios lograran mejoras significativas en sus niveles 

de logro.   

 

3. ANTECEDENTES 

La calidad de la enseñanza de las matemáticas depende 

fuertemente de la calidad de las oportunidades que se ofrece a los 

estudiantes para construir su aprendizaje. Estas oportunidades se 

relacionan fuertemente con el tipo de actividades y problemáticas 

que se les propone a los estudiantes, el rol que desempeñan en su 

resolución, y de tipo de gestión que realiza el profesor durante el 

estudio de dichas problemáticas. La calidad de las actividades 

puede establecerse en función de indicadores como la diversidad 

de competencias matemáticas que moviliza su resolución, el grado 

de autonomía que propicia en los estudiantes, el nivel de 

complejidad cognitiva que ellas exigen en su estudio, la mayor o 

menor riqueza de las herramientas matemáticas que ponen en 

juego, la variedad de dimensiones del trabajo matemático que se 

pretenda hacer vivir a los estudiantes con ellas, entre otras.  

Por otro lado el hecho proponer a los estudiantes una actividad 

que, al menos potencialmente,  posee indicadores considerados de 

calidad, no garantiza que finalmente dicha actividad 

efectivamente promueva el desarrollo de conocimientos y 

habilidades en los estudiantes. Ello dependerá también de la 

gestión que realice el docente en torno a esa actividad, el 

momento del estudio en que se propone su realización, así como 

el dominio del conjunto de conocimientos que involucra su 

resolución por parte de los estudiantes. Una actividad de 

aprendizaje puede ser de alta pertinencia para promover la 

exploración de los estudiantes y de escasa pertinencia para 

favorecer la sistematización y validación del conocimiento 

matemático involucrado.  

Una de las principales dificultades de los profesores a la hora de 

gestionar procesos de enseñanza/aprendizaje en la enseñanza de 

las matemáticas es justamente el elaborar secuencias de 

actividades que planteen problemáticas que por un lado permitan 

la emergencia de los conocimientos en estudio, promuevan el 

desarrollo de habilidades y otorguen un rol esencial en los 

estudiantes. Por lo general, utilizan las actividades que vienen 

propuestas en los textos escolares o las que encuentran en la web, 

sin analizar si son o no adecuadas a las necesidades de sus propios 

estudiantes, ni a la dimensión del proceso de enseñanza 

aprendizaje que pretenden hacerles vivir, tal y como establecimos 

en una investigación anterior [16].  Sumada a estas dificultades, 

los profesores deben atender a una diversidad de ritmos, estilos e 

intereses de aprendizaje dentro del aula lo que dificulta 

considerablemente la gestión en el aula.  

A su vez, una gran mayoría de docentes no posee ni criterios ni la 

expertiz necesaria para la elaboración de actividades que 

incorporen el uso de TIC. De esta forma, sin ayuda, difícilmente 

los profesores podrán revertir la situación descrita, la que hoy se 

considera más grave por las altas demandas que tienen los 

ciudadanos del siglo XXI para poder integrarse de manera activa 

y crítica, a una sociedad cada vez más tecnológica. Este contexto 

pone en serio riesgo la efectividad de las políticas que impulsan la 

integración de las TIC a los procesos educativos. 

El GREI está diseñado con el propósito de contribuir a fortalecer 

los conocimientos matemáticos y competencias profesionales de 

los docentes, en particular aspectos esenciales relativos a la 

planificación y gestión de procesos de enseñanza-aprendizaje en 

aula mediados por TIC. A su vez, se espera que los estudiantes 

que usen el GREI  mejoren sus aprendizajes matemáticos, se 

apropien de estrategias de resolución de problemas aritméticos y 

aumente su motivación e interés por estudiar matemáticas. 
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Entre los objetivos planteados en el desarrollo del software se 

busca que los docentes puedan: 

• Crear secuencias de actividades de aprendizaje interactivas 

que resulten coherentes con el currículo, adecuadas a las 

necesidades e intereses de los estudiantes y de sus 

comunidades educativas, y que atiendan a distintos ritmos y 

estilos de aprendizajes. 

• Gestionar la implementación de estas actividades con sus 

estudiantes de forma on-line, en la sala de clases o en el 

laboratorio de computación. 

• Monitorear y evaluar sistemáticamente el desempeño de cada 

estudiante al desarrollar las actividades, de modo de poder 

retroalimentarlos oportunamente. 

• Apropiarse de criterios y herramientas didácticas, matemáticas 

y tecnológicas que aseguren una enseñanza de las matemáticas 

de calidad.  

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN  

 

De manera articulada con el proceso de desarrollo del software, 

realizamos una investigación que abordó diversos aspectos sobre 

el eventual impacto que el GREI podría generar tanto en la 

enseñanza como en el aprendizaje de las matemáticas, pero no 

solo desde la perspectiva de la medida cuantitativa del impacto 

sino que, además, desde la perspectiva de la identificación y 

comprensión de los factores que podrían explicar dicho impacto. 

Asimismo, la investigación también abordó aspectos relacionados 

con la transferencia del software y su masificación a escala 

nacional.  De este modo, en esta investigación se realizaron 4 

tipos de Estudios: de Aprendizaje (APRE), de Desempeño 

Docente (DOCENTE); de Condiciones para una Implementación 

eficaz (Condiciones); de Transferencia (Transferencia). Aquí 

presentamos los resultados de los dos primeros, tratando de 

responder a las preguntas siguientes: El software GREI: ¿Aporta 

al aprendizaje matemático de estudiantes de Primer Ciclo Básico 

y al desarrollo de competencias matemáticas? y ¿Aporta al 

desempeño docente de profesores de Educación Básica? 

 

4.1. Marco teórico y Metodología  
 

La metodología de investigación utilizada es de corte cuali – 

cuantitativo, en la que se aplicaron técnicas y procedimientos de 

estadística descriptiva y de inferencia, así como técnicas de 

observación etnográficas. Los fundamentos teóricos que sirvieron 

de base para diseñar el proceso investigativo, incluyendo la 

recogida de información y los correspondientes análisis son: 

• Teoría Antropológica de lo Didáctico  [15]. Dentro de esta 

teoría se utilizaron particularmente la teoría de los 

momentos didácticos, la noción de praxeología didáctica del 

docente y del estudiante, praxeología matemática puntual, 

local y regional.  

• Teoría de Situaciones Didácticas [14]. Dentro de esta teoría 

se utilizaron especialmente los tipos de situaciones 

didácticas y la noción de contrato didáctico. 

• Reproducción de la desigualdad social en el aula de 

matemáticas [16,17]. En este marco utilizamos 

especialmente las nociones de enmarcamiento, y criterios de 

clasificación.  

De este modo, pudimos contar con fundamentos teóricos que 

provienen de tres teorías robustas y ampliamente difundidas en el 

ámbito de la Educación Matemática y Didáctica de las 

Matemáticas. En un artículo anterior [18] hicimos una integración 

local de esta teorías y mostramos su potencia para comprender 

fenómenos didácticos relativos a la enseñanza y el aprendizaje 

matemático, especialmente en aquellos procesos que incorporan 

TIC a la enseñanza. La potencia de esta integración radica 

precisamente en que ella permite modelizar la calidad de procesos 

de enseñanza aprendizaje matemático, al mismo tiempo que la 

equidad en el acceso a dicha actividad matemática por parte de los 

y las estudiantes. 

4.1.1 Construcción de la muestra para la 

investigación 

La población objetivo de esta investigación corresponde a las y 

los profesores de Educación General Básica, especialmente a 

quienes ejercen la docencia en Primer Ciclo Básico (1° a 4° 

básico). La investigación se focalizó en 3° básico, por cuestiones 

de viabilidad y porque de esta manera se podía controlar el factor 

relacionado con el contenido curricular. En efecto, para medir el 

impacto del software en el aprendizaje de los estudiantes, se 

compararon escuelas que utilizaron el GREI con escuelas que no 

lo utilizaron. Al fijar el mismo eje temático y el mismo nivel 

educativo, se podrían analizar variables claves para la 

investigación asociada al proyecto.  

Durante el año 2013, el software GREI se implementó en 20 

establecimientos educacionales de la Región Metropolitana; 8 

establecimientos particulares subvencionados y 12 

municipalizados. En total participaron 146 profesores de 1° a 4° 

básico, quienes elaboraron con el GREI 1.200 secuencias de 

actividades de aprendizaje interactivas en total. La muestra para la 

investigación,  al poner foco en 3° básico, quedó constituida por 

36 profesores y sus respectivos estudiantes (1.680 estudiantes). 

Para usar e implementar el GREI en aula, los docentes de estas 

escuelas realizaron previamente un curso de capacitación b-

learning que aborda el estudio matemático y didáctico del campo 

de problemas aditivo, junto con la usabilidad del software para 

crear secuencias de aprendizajes interactivas e implementarlas en 

el aula. 

Los docentes que conformaron la muestra de este estudio fueron 

seleccionados aleatoriamente dentro de la población objetivo, 

privilegiando diferentes perfiles de adopción de las TIC de 

manera balanceada. Estos perfiles se midieron y determinaron a 

través de un cuestionario que, luego de su aplicación y análisis de 

sus respuestas, obtuvimos una clasificación de los docentes en tres 

grupos:  

Grupo I: Docentes con nivel básico de Competencias TIC. 

Grupo II: Docentes con nivel intermedio de Competencias TIC. 

Grupo III: Docentes con nivel avanzado de Competencias TIC. 

Dado que parte de esta investigación se desarrolló a través de un 

estudio de corte experimental con pre y post test que mide el 

aporte del GREI a los aprendizajes matemáticos de los estudiantes 

y al desempeño de los docentes en la planificación e 

implementación de sus clases, se consideró un grupo control 

conformado por profesores que en un inicio debían contar con 

similares características a las del grupo tratamiento, considerando 

como variables de control, características de las escuelas a las que 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

947

pertenecen estos profesores: tipo de sostenedor, nivel 

socioeconómico, resultados SIMCE en 4º básico en los últimos 

tres años. Más adelante se indican las dificultades para incorporar 

a la investigación a docentes con condiciones similares.  

Se evaluaron los conocimientos matemáticos y didácticos del 

campo de problemas aditivo, así como competencias TIC, de 

todos los 42 docentes que conformaron el grupo tratamiento (G1: 

docentes que usaron el GREI con capacitación)  y los 10 del 

grupo control (G3: docentes que no usaron el GREI). Sin 

embargo, para efectos del estudio del Desempeño Docente, se 

escogió una sub-muestra de 10 profesores del G1 y 10 profesores 

del G3. Dado que su propósito era comprender y caracterizar el 

desempeño docente al usar el software GREI para enseñar 

matemática a sus estudiantes de Educación Básica, se requería de 

una comprensión amplia y profunda del quehacer pedagógico de 

cada profesor observado, en su particularidad temporal y local 

considerando las expresiones y actividades de las personas en sus 

contextos. Ello demandaba, además, identificar factores que 

contribuían a un desempeño docente exitoso al usar el GREI, y 

factores que lo dificultaban. De este modo, para este estudio de 

desempeño se requería de una investigación de corte cualitativo, 

basada en el estudio clínico de los sistemas didácticos [21]. 

 

4.2. Instrumentos 
 

Dentro del proceso de recogida de la información requerida para 

la investigación se construyeron diversos instrumentos que fueron 

sometidos a un proceso de validación previo a su aplicación. Los 

instrumentos en función de las preguntas de investigación que 

permitieron abordar son los siguientes: 

Estudio de Aprendizaje: pruebas de aprendizaje inicial y final 

(pre-post test) aplicadas a los 1640 estudiantes de 3°básico del 

grupo tratamiento (G1) y los 440estudiantes del grupo 

control(G3). 

Estudio de Desempeño Docente: cuestionario para determinar el 

Perfil de Adopción de TIC de docentes; Prueba (inicial y 

final) de conocimientos matemáticos y didácticos de docentes; 

pauta para la evaluación de la calidad de secuencias de 

aprendizaje interactivas elaboradas por los docentes usando 

GREI; pauta para la evaluación de la calidad de las 

planificaciones de clases de docentes; índice de participación 

de docentes (presencial y virtual) en el curso de capacitación;  

pauta de observación de clases con y sin GREI; pauta para 

grupos focales de docentes. 

 

5. PRINCIPALES RESULTADOS 

5.1. Estudio de Aprendizaje  

¿Aporta el GREI al aprendizaje matemático de estudiantes de 

Primer Ciclo de Enseñanza Básica? 

Como la participación en la investigación del Grupo Control (G3) 

era voluntaria, resultó complejo poder encontrar escuelas 

similares a las escuelas experimentales que aceptaran participar en 

la investigación. De este modo, las condiciones de entrada de los 

cursos de las escuelas que aceptaron ser controles, no fueron 

similares a las escuelas experimentales, tal como muestra la 

siguiente tabla:  

SIMCE SIMCE SIMCE
Lectura 2° Lectura 4° Matemática 4°

G1 249 260 256

G3 266  (+17) 271 (+11) 267 (+11)
 

Se observa que las escuelas controles logran 11 puntos más en 

promedio en la Prueba SIMCE de Matemática de 4° básico que 

las escuelas experimentales, lo que es una diferencia significativa 

estadísticamente. 

En el contexto socio-económico también son distintos. G1 tiene el 

71% de cursos en niveles bajo y medio bajo; mientras que G3 solo 

el 18%. Este es un indicador de los recursos educativos de los 

estudiantes en sus casas.  

Los resultados promedio en la Prueba Inicial y Final de los dos 

grupos son los siguientes: 

n cursos inicial final avance % avance
G1 42 41 66 25 61%

G3 11 58 73 15 26%
 

La diferencia de resultados se ratifica al efectuar un test de 

Kruskall-Wallis1, que rechaza con significancia 0,042, la hipótesis 

nula que los resultados de la prueba inicial provenga de la misma 

distribución para los distintos grupos.  

Al comparar los histogramas de los resultados obtenidos por el 

grupo tratamiento (G1) y el grupo control (G3) pudimos observar 

claramente varios aspectos. En primer lugar que el grupo 

tratamiento tuvo un desempeño considerablemente inferior al 

grupo control en la prueba de diagnóstico y que el avance del 

grupo tratamiento fue significativamente mayor que el avance 

mostrado por el control.  
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Observamos cómo los mayores avances los logró el grupo 

tratamiento, asimismo si consideramos que la brecha de la prueba 

inicial del grupo tratamiento con el grupo control era de 19%, la 

brecha de la prueba final se redujo a menos de la mitad siendo de 

7%. La brecha inicial del grupo tratamiento con respecto del 

grupo 2 desapareció en la prueba final. Concluyéndose que la 

distribución de resultados para el grupo tratamiento (que era 

                                                                 
1 Test no paramétrico dado el tamaño de los grupos. 
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inicialmente más deficitario) se logra llevar a la distribución de 

los grupos control que tenían mejor rendimiento inicial.  

5.2. Estudio de Desempeño Docente 

¿Aporta el GREI al desempeño de profesores de Primer Ciclo de 

Enseñanza Básica en matemática? 

Para responder esta interrogante, se consideraron las siguientes 

variables: 

• Perfil de adopción de TIC 

• Nivel conocimiento matemático y didáctico de 

docentes 

• Calidad de las secuencias de aprendizaje construidas 

• Edad 

• Tipo de sostenedor 

• Nivel socioeconómico 

• Condiciones de los Laboratorios de Computación en 

la escuela 

• Resultados SIMCE en 4º básico en los últimos tres 

años. 
 

En primer lugar se identifica el perfil de adopción de TIC de cada 

profesor de G1.  El curso de capacitación b-learning para docentes 

de G1 se dicta en 3 modalidades adecuadas a los perfiles: básico 

(presencial), intermedio (40% virtual, 60% presencial), avanzado 

(80% virtual, 20% presencial). 

 

En G1 cada profesor planificó, construyó e implementó 6 

secuencias de aprendizaje (6 clases; 1.200 secuencias totales; 169 

en 3° básico). 

 

Se evaluó la calidad de las secuencias de aprendizaje interactivas 

construidas por G1 utilizando el GREI. Los criterios para evaluar 

dicha calidad son: coherencia, completitud y progresión, según el 

fin de la enseñanza escogida por el docente para cada secuencia. 

Se observaron y grabaron 2 clases a cada profesor de los grupos 

G1 y G3 respectivamente. Se observaron y grabaron 40 clases en 

total provenientes de estos grupos. 

 

Luego del análisis del desempeño de cada profesor tanto dentro 

como fuera del aula, se caracterizaron esquemas de actuación de 

cada profesor en el aula, encontrando ciertas regularidades que 

definimos como Patrones Docentes. Un esquema recurrente en G1 

fue:  

• Una gestión del Momento de Inicio de la clase 

centrado en instrucciones sobre el GREI, dejando en 

manos del software la “problematización” de la clase. 

• Una gestión del Momento de Desarrollo de la clase 

basada en la interacción y monitoreo individualizado, 

abordando las dudas de los estudiantes de manera 

individual, y con escasos espacios intencionados para 

la interacción entre estudiantes. 

• Una gestión del Momento de Cierre de la clase de 

manera colectiva, con la participación de toda la clase, 

por lo general centrado en aspectos motivacionales 

sobre el uso del GREI, y dejando en manos del 

software la sistematización e institucionalización de 

los conocimientos matemáticos emergidos de la 

actividad matemática virtual. 

 

Los logros en términos del Desempeño docente observado son: 

 

• Hay avances significativos en la planificación de la 
enseñanza de G1 respecto de G3: la calidad en términos 

de coherencia, completitud y progresión de las actividades 

de aprendizaje propuestas a los estudiantes es mejor en 

aulas que utilizaron el GREI que en las aulas que no lo 

utilizaron. 

• Aparecen problemas matemáticos más ricos y 
complejos en las clases de docentes del grupo G1 que del 

G3. En G3 por lo general los problemas matemáticos son 

ejercicios disfrazados de problemas, en que el contexto es 

por lo general artificial. En G1, por el contrario, los 

problemas aparecen como verdaderas oportunidades para 

construir conocimiento matemático no conocido por los 

estudiantes. En este sentido son verdaderos problemas, y 

no meros ejercicios de aplicación de conocimientos 

previamente enseñados por el profesor o el software. Hay 

mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes 

de G1 que de G3. 

• Hay más variedad de tipos de problemas matemáticos en 

G1 que en G3. Por lo general en G3 aparece un mismo 

tipo de problemas en el que se varía levemente el 

contexto. En G1, por el contrario, los problemas recubren 

la diversidad de aristas que tiene el campo matemático en 

estudio por parte de los estudiantes. 

• Hay más variedad de fines para la enseñanza en G1 que 

en G3, aunque en G1 siguen siendo predominantes los 

fines de repasar y evaluar. En el grupo G1 se abrió espacio 

para el fin “enseñar por primera vez”, espacio que no fue 

observado en ninguna de las clases del grupo G3. Este fin 

da la oportunidad a los estudiantes de que exploren y 

construyan por sus propios medios el conocimiento 

matemático en estudio. 

• Se observó en todas las clases del grupo G1 un elevado 

interés y motivación de los estudiantes por estudiar 

matemáticas con GREI. Mientras que en el grupo G3, la 

motivación e interés de los estudiantes es claramente 

inferior. 

• En el grupo G1 se observaron, aunque no de manera 

generalizada en todas las clases, estudiantes explicando y 

argumentando su trabajo, gracias a actividades de 

formulación, argumentación y sistematización del GREI. 

Mientras que en G3 siempre este tipo de trabajo 

matemático fue realizado por el docente, en varios casos 

con la participación subsidiaria de los estudiantes. 

• Mientras mejor es el perfil de adopción de TIC del 

docente, tienden a ser mejor la calidad de las secuencias 

de aprendizaje, y la gestión en el aula. Si bien los 

profesores con alto perfil de adopción de TIC son todavía 

escasos en el sistema educativo chileno, y en particular en 

nuestra muestra, en estos casos se observaron mejores 

preguntas a los estudiantes que en el resto de aulas, mayor 

cantidad de momentos de gestión colectiva del 

aprendizaje y mejor calidad de la participación.  

Es importante señalar que para realizar este estudio de desempeño 

docente, nos encontramos con algunas dificultades. Entre las más 

importantes podemos citar: 
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• La dificultad para encontrar perfiles de adopción de TIC 

avanzado entre los docentes de la muestra.  

• Como para la investigación esta variable era considerada 

de peso, se buscaron profesores con perfil de adopción de 

TIC avanzado en otras escuelas de la Región. Igualmente 

tuvimos serias dificultades para encontrarlos. 

 

6. Principales Conclusiones 

Tal como señalamos antes, la investigación realizada consideró 

más aspectos de los que aquí estamos reportando. A partir de 

las preguntas que abordamos en el marco del presente trabajo, 

las principales conclusiones obtenidas son:  

- El software GREI logra aportes significativos al aprendizaje 

de las matemáticas de las y los estudiantes de Primer Ciclo de 

Enseñanza Básica. 

- El software GREI aporta a las y los docentes para planificar, 

diseñar y construir secuencias de actividades de aprendizaje 

que resulten de calidad, y que estimulen la participación y 

acceso equitativo de las y los estudiantes al conocimiento 

matemático.  

- Las mayores dificultades en el uso e implementación del 

GREI las presentaron profesores con perfil de adopción de 

TIC bajo. 

Finalmente, estudios nacionales e internacionales señalan que el 

incipiente impacto generalizado de las TIC a la enseñanza son 

debidos principalmente a tres aspectos centrales: Un diseño 

centrado más en lo informático que en lo didáctico pedagógico; 

una implementación con escasos apoyos a los docentes; y una 

evaluación de impacto que no comparte los mismos criterios para 

todos. En este sentido, y para concluir este trabajo, la 

investigación desarrollada nos permite afirmar que el GREI hace 

aportes en el aspecto de diseño, ya que integra una modelación 
didáctica del Campo Aditivo en la escuela básica. Asimismo, en 

este proyecto hemos acompañado a los docentes en la 

implementación del GREI en aula y hemos comprobado su 

necesidad en aquellos casos en que docentes tienen bajo perfil de 

adopción de tecnología. 
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ABSTRACT 

This article aims to propose the use of integrate tool to aid the 

process of teaching and learning in the discipline of Project 

Management. This aid includes both academic and professional 

environment, through the use of the tool to the case studies. 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo propor a utilização da ferramenta 

Gestão Integrada para o auxílio ao processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina de Gerência de Projetos.  Este auxílio 

contempla tanto o ambiente acadêmico como o profissional, 

através do uso da ferramenta para os estudos de caso. 
 

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Computer-assisted 

instruction (CAI) 
 

Termos Gerais 

Management, Measurement, Human Factors 

Palavras Chaves 

Gestão Integrada, Gerência de Projetos, Ensino-Aprendizagem 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente os conceitos e práticas da Gerência de Projetos têm 

sido abordados em diversos cursos de graduação, especialização, 

mestrado e doutorado, tais como cursos de engenharia, sistemas 

de informação, administração, entre outros. Além dos próprios 

cursos de pós-graduação intitulados com o tema. Também são 

ofertados diversos cursos de extensão e preparatórios para as 

certificações na área de Gerência de Projetos. 

Embora sejam ofertados diversos cursos em diversas áreas e 

modalidades, na maioria deles o processo tradicional de ensino 

consiste na apresentação de conceitos, que embora sejam 

essenciais ao aprendizado do aluno não são suficientes para a 

preparação para o mercado de trabalho, principalmente com 

relação à tomada de decisões. A aula teórica e os trabalhos 

abordados em sala de aula, na maioria das vezes, não condizem 

com a realidade do mercado profissional, com isso os alunos 

podem apresentar dificuldades em compreender a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos na academia no ambiente 

organizacional. 

Devido a estas dificuldades apresentadas pelos alunos, não 

somente na área de gerência de projetos como em diversas outras 

áreas, o processo de ensino e aprendizagem tem sido facilitado, 

tanto na área acadêmica como na organizacional, por muitos 

métodos e instrumentos [1]. A utilização de softwares, simulações 

e jogos educativos tem sido abordada em muitos trabalhos na 

literatura [2]. O envolvimento emocional do aluno aumenta 

conforme o entretenimento, podendo ocorrer uma variação de 
estímulos, o que ajuda ao aluno reter novos conhecimentos [3].  

Com objetivo de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem dos 

conceitos e práticas relacionados a gerência de projetos, este 

artigo propõe a utilização da ferramenta Gestão Integrada como 

um facilitador  na aplicação dos conceitos nos estudos de caso 

práticos, seja no ambiente acadêmico e no profissional.  

Partindo desta Introdução, o restante do artigo está organizado da 

seguinte forma: a Seção 2 aborda alguns conceitos básicos de 

gerência de projetos; a Seção 3 apresenta a ferramenta Gestão 

Integrada; a Seção 4 apresenta como esta ferramenta pode auxiliar 

no processo de ensino-aprendizagem; e a Seção 5 apresenta as 
conclusões deste artigo. 

  

2. GERÊNCIA DE PROJETOS  

De acordo com o Guia Geral do MPS.Br (Melhoria do Processo 

de Software Brasileiro), o propósito do processo Gerência de 

Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, 

recursos e responsabilidades do projeto [4].  

A Gerência de Projetos é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 

de alcançar seus objetivos. As melhores práticas são abordadas 

através do Guia PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge), onde a gerência de projetos se divide em cinco 

grupos de processos (iniciação; planejamento; execução; 

monitoramento e controle; e encerramento) e contempla as dez 

áreas de conhecimento (Figura 1): integração, escopo, tempo, 

custos, qualidade, recursos humanos, riscos, comunicação, 

aquisições e partes interessadas [5]. 

Figura 1 – Áreas de conhecimento do Guia PMBOK 
 

A elaboração dos documentos necessários às áreas de 

conhecimentos, assim como a elaboração do plano de 

gerenciamento de projetos tornam, muitas vezes, o processo 
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bastante burocrático. Para que os documentos essenciais aos 

projetos possam ser elaborados de forma mais produtiva e 

interativa entre os envolvidos, surgem então novos modelos. 

Foi criado um modelo com o objetivo principal de simplificar e 

desburocratizar o plano de gerenciamento do projeto, o chamado 

Project Model Canvas. Este modelo é uma forma ágil e visual de 

elaborar um plano de projeto, seu uso é para conceber a lógica do 

projeto e permite montar um modelo mental do mesmo. A 

principal motivação do modelo é fornecer às partes interessadas o 

entendimento das relações entre os conceitos do projeto. Através 

de um canvas no formato de papel A1, são colados post-its com 

frases curtas e objetivas, nas treze áreas que dividem o modelo 
[6], conforme mostra a Figura 2.  

Figura 2 – Project Model Canvas 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

Diversas ferramentas, tanto as desenvolvidas com fins comerciais 

e disponibilizadas no mercado quanto às desenvolvidas através de 

projetos acadêmicos e de pesquisa, podem ser utilizadas para 

apoio ao ensino-aprendizagem da disciplina de Gerência de 

Projetos. 

A simulação de modelos em computador pode ser utilizada com 

diferentes objetivos: produzir dados e situações que conduzam a 

tomada de decisões reais imediatas, visando solucionar diferentes 

problemas; e capacitar e treinar pessoas de maneira mais rápida, 

de forma que estas se tornem mais aptas a realizarem 

determinadas funções e resolverem possíveis problemas que 

encontrarem em um cenário real [7]. Pesquisas na área de 

treinamento e educação sugerem o uso de jogos no ensino, pois 

estes podem engajar o estudante, reforçando conceitos através da 

prática, e aprofundando os conhecimentos [8].  

Diversos trabalhos foram realizados para analisar o uso de 

ferramentas (comerciais e acadêmicas) para apoio ao ensino-

aprendizagem da Gerência de Projetos, podendo-se citar algumas 

delas, tais como: eGroupware e GPAC [9], DotProject [10], Case 

Gemetrics [11] [12]. 

Pode-se citar alguns trabalhos que utilizam simulação/jogos como 

auxílio no processo de ensino e aprendizagem em gestão de 

projetos: SESAM é um ambiente baseado em jogos para a 

construção de modelos complexos, destinando-se mais a 

profissionais do que estudantes [13]; Credibilize Manager [14] e 

Virtual Team [15] são jogos baseados em dinâmica de sistemas 

para o aprendizado, onde o objetivo é a capacitação de gerentes de 

projeto; SimSE permite o usuário assumir papel de gerente de 

projetos e desempenhar atividades como alocar tarefas, monitorar 

prazo e custo [16]; SPARSE é um jogo onde o  modelo de 

simulação é baseado em regras, permitindo que o sistema 

armazene um histórico das transações e visualize o 

comportamento das variáveis (prazo, custo e qualidade) [17]; 

Kallango é um jogo para o uso de tecnologias móveis para 

consultoria e treinamento de metodologias de gerenciamento. É 

multiusuário e utiliza o processo do Scrum para gerenciar a equipe 

virtual [18]. 

4. A FERRAMENTA GESTÃO INTEGRADA 

A ferramenta é capaz de agregar em único local todas as 

informações dos projetos de uma organização. Suas 

funcionalidades contemplam os seguintes métodos e guias: as 

áreas do conhecimento do Guia PMBOK através de plugins e 

templates [5]; resultados esperados para o processo Gerência de 

Projetos do MPS.Br no nível G [4]; ambiente para o Project 

Model Canvas [6]; gerência de requisitos e tarefas através do 

método Lean-Kanban [19]; modelagem de processos através do 
BPMN (Business Process Modeling Notation) [20].   

A ferramenta Gestão Integrada é desenvolvida pelo Núcleo de 

Engenharia de Sotware do Instituto Federal Fluminense 

(IFFluminense). A ferramenta se baseia em framework eletrônico 

cuja à plataforma inicial Redmine é desenvolvida em Ruby on 

Rails, possuindo características como código aberto, facilidade de 

extensão e configurações personalizadas. A ferramenta é 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 [21], [22].  A ferramenta recebeu o prêmio de melhor 

projeto inovador em 2013, pela revista “Mundo Project 

Management”, e a metodologia utilizada para sua concepção pode 
ser observada na Figura 3. 

Figura 3 - Metodologia utilizada para concepção da 
ferramenta Gestão Integrada 
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4.1. Ensino da Gerência de Projetos com apoio 
da ferramenta Gestão Integrada  

Atualmente a ferramenta também é utilizada no ambiente 

acadêmico para facilitar o processo de ensino-aprendizagem nas 

disciplinas e monografias relacionados à gerência de projetos nos 

cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação e Pós-

Graduação em Análise e Gestão de Sistemas de Informação do 

IFFluminense. Este processo ocorre através do uso da ferramenta 

para elaborar os projetos que são utilizados como estudos de caso 

nas disciplinas e nas monografias. O objetivo é facilitar o 

aprendizado de diversos métodos e guias utilizados para gerência 

de projetos através das informações reais dos projetos cadastrados 

na ferramenta.  

O método utilizado é semelhante para graduação e pós-graduação, 

onde para cada turma é elaborado um estudo de caso o mais 

próximo possível da realidade das organizações. Para cada aula 

teórica encontra-se associada uma aula prática, onde os conceitos 

aprendidos são aplicados na ferramenta, elaborando-se um projeto 

passo a passo.  

As aulas práticas com uso da ferramenta são divididas nas 

seguintes ações:  

• Divisão da turma em grupos, onde cada grupo seleciona 

um aluno para o perfil de gerente do projeto e define os demais 

membros da equipe interna do projeto; 

• A ferramenta é apresentada aos alunos, então são 

criados os projetos, stakeholders e perfis; 

• Elaboração de um plano de gerenciamento de projeto 

com o Project Model Canvas (esta ação é dividida em três etapas: 

o processo manual usando a folha A1 e post-its, o resultado é 

então cadastrado na ferramenta e depois apresentado na 
ferramenta com a versão para quadro inteligente); 

• Elaboração dos documentos necessários ás áreas de 

conhecimento do Guia PMBOK, tais como: Termo de Abertura de 

Projeto (TAP), Estrutura Analítica do Projeto (EAP), cronograma, 

orçamento, matriz de responsabilidades e gestão das partes 

interessadas, plano de comunicação, plano de riscos e de 

mitigação, controle das tarefas através de diversas formas e 

métodos, tratamento das aquisições, plano de qualidade do 

projeto, lições aprendidas e problemas encontrados; 

• Avaliação do uso da ferramenta pelos alunos. 

Na turma da pós-graduação com início em 2010 não foi utilizada a 

ferramenta em sala de aula, a mesma foi inserida a partir da turma 

com início em 2012.  

Em relação às monografias defendidas pela turma de 2010, de 7 

trabalhos apenas 2 foram relacionados a disciplina de Gerência de 

Projetos. Em relação às monografias em desenvolvimento pela 

turma de 2012, de 11 trabalhos foram apontados 6 relacionados a 

disciplina. Pode-se perceber que o percentual de 28,57% referente 

ao ano de 2010 subiu para 54,55% em relação ao ano de 2012 

[23]. 

As Figuras 4, 5 e 6 mostram as ações acima utilizadas na turma 

2014 de Pós-Graduação em Análise e Gestão de Sistemas de 

Informação do IFFluminense 

.

Figura 4- Uso da ferramenta para elaboração de uma EAP 
(Estrutura Analítica do Projeto)  

 

Figura 5 - Elaboração de um plano de projeto através do 
Project Model Canvas (modo manual) 

 

 

 

 

 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

953

Figura 6 - Uso da ferramenta para elaboração de um plano de 
projeto através do Project Model Canvas  

Na turma de 2014 foi realizado um estudo sobre o uso da 

ferramenta e sua relação com o processo de ensino-aprendizagem. 

Participaram da pesquisa 20 alunos, onde 89% possui graduação 

na área de TI, 89% cursa especializações e em relação a atuação 

profissional  38% trabalha ou já trabalhou com Gerência de 

Projetos. Em relação ao ensino-aprendizagem a amostra 

apresentou os seguintes resultados:  

• Todos já cursaram a disciplina de gerência de projetos 

em curso anterior, a maioria em curso de graduação;  

• Os tipos de recursos mais utilizados nos curso anteriores 

ao curso atual foram: primeiramente, a escrita manual e 

editores de texto, e em segundo lugar as planilhas 

eletrônicas e menos de 20% utilizou outro software de 

gerência de projetos (nestes casos o software utilizado 

foi Microsoft Project); 

• Os benefícios relatados, pela maioria, em relação ao 

processo de escrita manual, editores de texto e planilhas 

eletrônicas foram: rapidez, armazenamento das 

informações, integração das informações e utilização de 

formulários já definidos pela ferramenta; 

• Os benefícios relatados, pela maioria, em relação ao uso 

de outros softwares (no caso Microsoft Project) foram: 

facilidade de uso, integração das informações, facilidade 

para documentar todas as áreas de conhecimento; 

• 92% consideram que o uso da ferramenta Gestão 

Integrada proporcionou um melhor aprendizado da 

disciplina;  

• 85% dos que trabalham com gerência de projetos 

adotaria a ferramenta Gestão Integrada para uso no seu 

ambiente de trabalho. 

5. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que o uso da ferramenta como facilitador do 

ensino e aprendizagem das disciplinas de Gerência de Projetos 

(tanto no curso de graduação como no curso de pós-graduação) 

agregou valores às aulas e gerou um aumento no número de 

monografias relacionadas ao tema, além de uma maior satisfação 

e aprendizado por partes dos alunos.  

Encontra-se em desenvolvimento um Simulador 3D para esta 

ferramenta, com o intuito de simular cenários reais, gerando 

melhoria contínua do aprendizado.  
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UNA ALTERNATIVAPARALA ENSEÑANZADEFÍSICA 
UTILIZANDO LABORATORIOSREMOTOS 

 

  
 
 

 
ABSTRACT 
The internet development (web 2. 0)  has generated a favorable 

expectation for the actors of the education. In this context, with 

the intention of strengthen ing the educational process, it  (he, she) 

is that one designs and shapes an alternative of the education of 

the Physics (Science Technology and Environment)  in which 

(whom) remote laboratories are in use for developing experiences 

on the topics considered in the National Curriculum development 

for it (he, she) proposes to use equipments (teams) of the 

laboratory of UNSA's Applied (Hardworking) Physics, Using 

royal (real) information obtained of the experiences, also the y are 

considered to be simulations, both using the virtual platform of 

learning based on free software, hereby the student will have 

much more significant activities for his (her,  your) learning and 

the teacher the possibility of developing contents theoretically 

practical applied. The    advantages of    this offer are betwe en 

(among) the i. E. ofthe urbanandruralzonesofthewhole region. 

 

RESUMEN 
El desarrollo de Internet  (web 2. 0)  ha generado una expectativa 

favorable para los actores de la educación.  En este contexto,  con 

el propósito de fortalecer el proceso educativo,  es que se diseña  y  

modela una alternativa de la enseñanza de la Física  (Ciencia 

Tecnología  y  Ambiente)  en la cual se utilizan laboratorios 

remotos para desarrollar experiencias sobre los temas 

considerados en el Diseño Curricular Nacional para ello se 

propone utilizar equipos del laboratorio de Física aplicada de la 

UNSA,  empleando datos reales obtenidos de las experiencias,  

también se consideran simulaciones,  ambas utilizando la 

plataforma virtual de aprendizaje basadas en software libre,  de 

esta manera el estudiante tendrá actividades mucho más 

significativas para su aprendizaje  y  el docente la posibilidad de 

desarrollar contenidos teórico prácticos aplicados.  Las ventajas 

de esta propuesta son entre muchas el ahorro de tiempo,  dinero,  

cantidad de estudiantes que pueden acceder a la plataforma, 

además de permitir convenios interinstitucionales entre las I. E.  

de las zonas urbanas y rurales de toda la región. 

 

 

 

Categories and Subject Descriptors 

H.5.3 Group and Organization Interfaces 

-Web-based interaction.  

K.3.1 Computer Uses in Education 

-Computer-assisted instruction (CAI) 

General Terms 

Experimentation, Human Factors, Design 

Keywords 

Nationalcurriculum development, VirtualPlatform, remote 

laboratories, web2.0 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Los avances científico tecnológicos, la exagerada teorización de 

los contenidos en aula  y  la tarea pendiente demostrar al 

estudiante el camino del trabajo científico, en este caso como 

parte fundamental, la experimentación,  impulsan la necesidad de 

equipamientos para los laboratorios de prácticas de Ciencia 

Tecnología y Ambiente, específicamente Física,  

Tenemos experiencias de instituciones que invierten en 

equipamiento, pero los costos son altos, así lo es también el 

mantenimiento.  

Esta dificultad se presenta con más frecuencia en las I.E. rurales o 

urbanas del sector estatal, a este inconveniente tendríamos que 

agregarle la predisposición del docente de esta área frente a la 

preparación de las condiciones necesarias para la experimentación 

con el implícito desarrollo de  la capacidad de indagación y 

Experimentación.  

Frente a ese contexto surge la necesidad de utilizar otro tipo de 

estrategias que sean sostenibles y que aporten significativamente 

al logro de las capacidades requeridas para esta área (comprensión 

de la información, indagación y   experimentación) , nos referimos 

a las TIC’s como una de las formas alternativas de erradicar esta 

debilidad, consideramos al software libre entre ellos Java,  y el 

Data Studio para obtener los datos, Easy Java Simulations y  

Comsol 
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Multyphysics para la parte de simulación y l

PHIWE para el desarrollo de la experiencia;

aplicaciones se encontraran dentro de la pl

tiene PHP, M Y SQL y MO ODLE. 

Consideramos suficientes estas herramientas

de la Plataforma Virtual de aprendizaje para 

remota las experiencias de Física vía internet

acceder desde cualquier lugar de la región, e

por conveniente, existen 16 experiencias 

utilizadas por nuestros potenciales usuarios. 

de las 889 I.E.  que tienen Internet a niv

pertenecen a nuestra región) [1] y pod

enun85%de I.E. de la región cuentan con un 

las Pc (Aulas de innovación o de Cómpu

Plataforma Virtual facilita al estudiante utiliz

caro al que habitualmente no tiene acceso y 

datos reales  y simulados personalizados  y ap

Una vez más las Tic, van a hacer  de

(enseñanza aprendizaje) mucho más signi

interactivo con los materiales como si el est

de manera física en el laboratorio. 

2. DESARROLLO 

2.1. Enseñanza de lafísica en el área curr
tecnología y ambiente  
El área curricular de Ciencia Tecnología y A

al desarrollo integral del ser humano, desd

naturaleza de la cual forma parte, con 

medioambiente, en el marco de una cultu

área, de acuerdo al DCN 2009 tiene 

Comprensión de información, Indagación y E

centraremos en la indagación y Experimenta

esta capacidad se deben desarrollar capacida

como: observar, explorar, registrar, cla

formular hipótesis, analizar, inferir, gen

descubrir, proyectar, diseñar, construir, ut

Estas se pueden lograr mediante estrate

impliquen procesos que ejerciten en  el dis

proyectos  que consoliden sus experiencias 

aplicación de sus conocimientos. En otras pa

estas capacidades y básicamente la 

Experimentación a través del aprender hac

experimental, que implica un equipamiento a

I.E. La Física se encuentra dentro de e

tradicionalmente la enseñanza de la Física ha

manera conductista dejando de lado la parte

área, es decir que todo el desarrollo de los t

parte conceptual, posteriormente la presen

modelo y el entrenamiento de los estudiantes

de ejercicios proporcionada por el docente, 

que en un porcentaje reducido de docentes 

adicionales a la mencionada anteriormente

materialdesechable para desarrollar exp

simulaciones gratuitas que se encuentran en

mencionar por ejemplo: 
 

y los equipos PASCO y 

ia; asimismo, estas dos 

plataforma virtual que 

tas Tic para la creación 

a desarrollar de manera 

net,  y sobre todo poder 

, en el horario que vea 

s elaboradas para ser 

s. Cabe mencionar que 

ivel nacional, el 18% 

odríamos afirmar que 

n ambiente destinado a 

puto) . Asimismo esta 

lizar equipamiento muy 

y sobre todo manipular 

 aplicados.  

del proceso educativo 

nificativo y sobretodo 

studiante se encontrará 

ricular de ciencia 

y Ambiente, contribuye 

sde su relación con la 

n la tecnología y su 

ltura científica[2]. Esta 

e dos  capacidades: 

 Experimentación. Nos 

tación, para efectivizar 

idades específicas tales 

clasificar, seleccionar, 

eneralizar, interpretar, 

utilizar y evaluar [3]. 

ategias didácticas que 

iseño,  y ejecución de 

s prácticas mediante la 

 palabras se debe lograr 

a de indagación y 

aciendo o aprendizaje 

 adecuado a nivel de la 

 esta área curricular, 

 ha sido desarrollada de 

te experimental de esta 

s temas, han tenido una 

entación de ejercicios 

tes a través de la batería 

e, es también conocido 

es incorpora estrategias 

te,  ya sea utilizando 

xperiencias o utiliza 

en Internet, podríamos 

Figura 1: Web 

Daniel A. Kolb (1994) el m

experimental propuso un model

el proceso de aprendizaje. 

experiencia concreta, seguido 

reflexión se asimila com

conceptualización abstracta par

nueva o reformulada en una nue

Ante una variedad de enfoques

aprendizaje significativo en n

existencia de conocimientos p

conceptuales, las posibilidades

experimentación aunque sea

efectividad de la práctica de eje

las potencialidades del uso de la

Los esfuerzos desplegados 

implementar solamente a las I.E

solamente a ellas al equipo PA

alejadas y sin posibilidades de i

2.2. Laboratoriosremotos 
Un Laboratorio Remoto es el c

reales, que se pueden operar y

una interfaz específica.  En

instituciones que poseen dent

aplicación, de las cuales ning

Internet encontramos experien

manera aislada a la enseñanz

universidades que cuentan c

diversidad de experiencias resi

tecnológica, por ejemplo la pla

Santiago de Cuba interconectad

a internet y sobretodo a la web

Protocolo FTP/IP de internet pa

Esta posibilidad como alternati

laboratorios remotos y las T

disponibilidad de los equipos d

o prácticas de laboratorio, dis

equipamiento, comparación teó

metodologías de trabajo, ma

estudiantes, repetición de los

experimentos simultáneos, mejo

laboratorios remotos no es un t

de interés actual,  para muchas 

aquellas que tienen plataforma

estudiantes a nivel de preg

tecnológico,  y como es el caso

 
b gratuita de internet 

 

 mayor exponente del aprendizaje 

elo de cuatro etapas para representar 

. El proceso empieza con una 

o de una observación reflexiva. La 

omo una teoría mediante la 

ara finalmente probar una hipótesis 

ueva situación.  

es de aprendizaje que posibilitan un 

 nuestros estudiantes tenemos: la 

 previos, la persistencia de errores 

es de conceptualizar a partir de la 

ea con material desechable, la 

jercicios relacionados con la teoría y 

 las Tic.  

s por el gobierno regional de 

 I.E. emblemáticas, permiten acceder 

PASCO, obviándose a las otras I.E. 

e implementación. 

l conjunto de equipos e instrumentos 

 y controlar remotamente utilizando 

n la actualidad son diversas las 

ntro de su plataforma virtual esta 

nguna esta orientada a la EBR, en 

iencias colombianas orientadas de 

anza de la Física, a cargo de las 

con este tipo de tecnología, la 

esiden ennivel superior para la parte 

plataforma de Barcelona, Manaos y 

tadas[4], todo esto es posible gracias 

eb 2. 0, en todos los casos utilizan el 

para tal fin.  

ativa de la enseñanza a través de los 

 Tic, posibilitan enormemente: la 

 de laboratorio, el número de tare as 

disminución del uso incorrecto del 

eórica con la experimental, formar en 

manejo de Tic de parte de los 

los experimentos, multiplicidad de 

ejora el proceso de aprendizaje; lo de 

 tema nuevo, sino más bien un tema 

as instituciones educativas, sobretodo 

mas virtuales para la formación de 

regrado, postgrado y de carácter 

so de la UNSA y su compromiso con 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

957

la sociedad el de proyectarse a la com

convenios interinstitucionales con el Mini

para iniciar con esta etapa el aprendizaje de

de la EBR.  

Este proyecto consiste en un sistema de s

interconectados al laboratorio de Física ap

Arequipa, que permite la supervisión de v

equipo o proceso y su control vía internet a t

remota cargada en Internet, a través del c

locales o de provincias a las exper

(cinemática, dinámica, fricción, calorimetría,

 

 

 

Figura 2: Etapas del Proyecto Laboratorios

 

Figura 3: Experiencia 1 Estática: Primera Co

 

munidad a través de 

inisterio de educación, 

de nuestros estudiantes 

e software y hardware 

aplicada de la UNSA 

 variables propi as del 

a través de una interfaz 

 cual acceden las I.E. 

eriencias planificadas 

ía, …) . 

 
os Remotos de Física 

 
ondición de equilibrio 

Figura 4: Arqu

Cabe mencionar que los datos 

procesar pueden ser simulados 

simulaciones en E as y Jav

Multyphysics, para la introduc

plataforma Moodle para accede

constituye al experimento, s

propuestas para el proyecto ya

tengan dominio  en cuanto al

procesamiento, tratamiento 

experiencias de Laboratorio. 

 

2.2.1. Características de l
Las prácticas remotas de Fí

Plataforma, para ello las I.E

convenio tendrán acceso a una 

esta puede estar hecha en 

ComsolMultyphysics.  

 

Figura5. Experiencia 8: Simu

energía en el Sis

 

Figura6. Experiencia 9: Simu

 

 
quitectura Propuesta 

s que el estudiante va a manipular o 

s o re ales, es decir que se mostraran 

Java Simulation so en COMSOL 

ucción e inmersión al tema,  y  la 

der al equipo PASCO y PHIWE que 

 se deben considerar las etapas 

ya que se necesita que los docentes 

al  manejo  de la Plataforma y al 

 e interpretación de Datos en 

 los equipos 
Física se realizan a través de la 

I.E. que se encuentren dentro del 

a simulación previa a la experiencia, 

en Easy Java Simulation so en 

 
mulación de la Conservación de la 

Sistema Masa Resorte 

 
mulación de transferencia de calor 
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Luego de haber simulado la experiencia el estudiante (s) , puede 

acceder a la experiencia de física, en todas las experiencias se 

utiliza equipo PASCO y PHIWE, la adquisición de datos se 

realiza a través de la interfaz ScienceWorkshop 750 de PASCO 

que entrega los datos al browser (hecho en Java y /o Lab VIEW) , 

el cual se muestra al estudiante para la manipulación respectiva y 

tratamiento de los datos obtenidos. Para esto el docente 

responsable que accede a la Plataforma Virtual de aprendizaje ha 

realizado previamente la coordinación con el administrador de la 

plataforma. Respecto a la comunicación se utilizará los protocolos 

TCP/IP para la transferencia de los datos el protocolo 

decomunicaciónRS232, a través del cual se enviaran los datos al 

equipo automatizado  y a la interfaz750 de PASCO para la 

adquisición de datos, cabe mencionar que las estudiantes al 

accesar al browser pueden modificar los parámetros de 

configuración de la experiencia. El comportamiento del 

MOODLE permitirá administrar la base de datos y proporcionar 

conocimientos previos a la realización de la experiencia, haciendo 

el rol de complemento al aprendizaje proporcionado por el 

docente. 

2.2.2. Implementación de los sistemas  
Cada una de las partes de la arquitectura del proyecto puede re 

alizar manipulaciones de manera local o remota, podríamos 

clasificarlo de la siguiente manera:  

Aplicaciones Locales: son aquellas que se conectan directamente 

con el equipo, es decir que manipulan directamente a los 

componentes de la experiencia, también deben de intercambiar y 

entregar datos a los estudiantes que accedan a la experiencia.  

Aplicaciones Remotas: son suministradas a través de internet,  y 

cada una de ellas realiza distinta s funciones tenemos la del lado 

cliente observadores decir del estudiante, solo pueden observar y 

puede ser un número grande en ese momento, del lado del cliente 

de manejo (administrador con restricciones), quien manipula 

indirectamente el equipo y en la plataforma es el único en ese rol 

en ese momento. 

2.2.3. Modelos de interconexión 
El funcionamiento del sistema permite que de manera local se 

pueda manipular el equipo y a través de conexiones remotas se 

pueda se permita el acceso de    forma mono usuaria al    cliente 

de manejo y de forma multiusuario al cliente de observación. La 

incorporación de los equipos se debe lograr a través de la 

elaboración de aplicaciones en Java, LabVIEW y Java, todo debe 

estar integrado en la Plataforma Virtual de aprendizaje basada en 

Moodle, la necesidad de utilizar PHP, P Y SQL y  APACHE, son 

de lo más adecuados para desarrollar ambientes multiusuario, 

multitarea y multiproceso. En la aplicación remota para acceder a 

estos recursos se debe descargar los drivers de la cámara.  

Finalmente la forma de acceder a la Plataforma es participando en 

el convenio, en primer lugar, posteriormente logearse en la 

plataforma en la qu e deben mostrarse las 16 experiencias 

planificadas para Física y separar el turno correspondiente hasta 

optimizar el sistema de separación de turnos, que podría hacerse 

utilizando inteligencia artificial. 

 

3. APLICACIONES EDUCATIVAS EN RA 

Existe un gran número de estudios de Psicología Cognitiva que 

demuestran que las personas adquieren mejor el conocimiento 

haciendo cosas y reflexionando sobre las consecuencias de sus 

acciones que mirando o escuchando a alguien que les cuenta lo 

que deben aprender (Dormido 2004). Además entre otras ventajas 

la experimentación obliga a los alumnos a implicarse en el 

aprendizaje convirtiéndose en una parte esencial del aprendizaje 

de la mayoría de las ramas científicas   y técnicas.  

El Proyecto propuesto implica una variedad de dominios respecto 

a las Tic, experimentos de laboratorio, en la UNAS se tiene ya la 

experiencia del manejo de este tipo de aplicaciones y a que el 

precedente se refi ere al de automatización industrial.  

Desarrollar este proyecto va a implicar muchos cambios desde las 

autoridades del sector educación hasta las del interior de la I.E. , 

dependiendo del éxito de este proyecto, podría replicarse la 

enseñanza remota, para las otras áreas curriculares, mediado por 

las Tic. 

4. CONCLUSIONES 

El empleo de laboratorios remotos permite desarrollar la 

capacidad específica de indagación y Experimentación del Área 

Curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente.  

 

Utilizando la Plataforma Virtual de aprendizaje se modifica el 

modelo de tradicional de enseñanza haciéndolo mucho más 

significativo e interactivo para el estudiante.  

Es posible a través de convenios interinstitucionales accesar a la 

Plataforma para que el estudiante utilice las simulaciones y utilice 

equipos adecuados para complementar la formación teórica y 

lograr el desarrollo de la experimentación tan importante en esta 

área curricular. De esta manera el docente ya no podría excusarse 

frente a esta posibilidad de utilización de laboratorios remotos.  

Las Tic posibilitan la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje, constituyéndose de esta manera en recursos 

didácticos eficientes y eficaces. Para ello el docente y el 

estudiante necesitan fortalecer sus habilidades informáticas.  
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ABSTRACT 

The advances in Neurosciences revealed the educational 

phenomenon under new aspects. This paper is part of researches 

on Computational Neuropedagogy. This interdisciplinary area 

interlinks Neurosciences to Biological and Human Sciences and 

Tecnology for the benefit of Education, departing from studies 

with neurophycopedagogical games in concrete material towards 

the digital implementation of intelligent games which can analyze 

the player’s path to promote cognitive jumps along his learning 

process. It brings an ongoing study about innate brain-mind pre-

formations used in the construction of human thought, inferred 

and graphically represented in diagrams called mind-brain 

templates. These templates suggest mathematical patterns applied 

by brain areas and psychic functions to optimally operate and 

structure actions and interpretations that may be the basis for the 

construction of computational sieves to analyze the player’s step-

by-step along a digital game. The paper presents the firstfruits of 

this study, the experience of a research group with some 

neurophycopedagogical games and the templates for the 

elaboration of an experimental sieve, and the application of this 

sieve in an experiment with one of these games in elementary 

school students, which attested a preliminary result with the 

incidence of brain-mind templates on the participants’ solutions. 

RESUMO 

O avanço das Neurociências revelou o fenômeno educativo sob 

novos aspectos. Este trabalho se insere nas pesquisas de 

Neuropedagogia Computacional. Esta área interdisciplinar 

entrelaça as Neurociências às Ciências Biológicas e Humanas e à 

Tecnologia em prol da Educação, partindo de estudos com jogos 

neuropsicopedagógicos manipuláveis, rumo à implementação 

digital de games inteligentes, capazes de analisar o percurso do 

jogador para promover saltos cognitivos em seu processo de 

aprendizagem. Trata-se de um estudo em andamento acerca de 

pré-formações inatas utilizadas na construção do pensamento 

humano, inferidas e representadas graficamente em diagramas, 

aqui denominados templates cérebro-mente. Esses templates 

sugerem padrões matemáticos aplicados pelas áreas cerebrais e 

funções psíquicas para operar e estruturar ações e interpretações 

de forma otimizada, que podem ser a base para a construção de 

crivos computacionais para análise do passo a passo de um 

jogador em um jogo digital. Apresenta-se neste trabalho as 

primícias deste estudo, a experiência de um grupo de 

pesquisadores com alguns jogos neuropsicopedagógicos e os 

templates para elaboração de um crivo experimental, e a aplicação 

deste crivo em um experimento com um dos jogos em crianças do 

Ensino Fundamental, cujo resultado preliminar evidenciou a 

incidência dos templates cérebro-mente nas soluções apresentadas 

pelos participantes. 

General Terms 

Experimentation, Human Factors, Theory. 

Keywords 

Templates cérebro-mente, jogos neuropsicopedagógicos, crivo. 

1. INTRODUÇÃO 
Cientistas afirmam que o conhecimento é construído a partir de 

estruturas cognitivas inatas [4, 5, 11, 14, 15, 10], que são pré-

instaladas ao longo do processo evolutivo filogenético e 

ontogenético humano. Essas estruturas cognitivas são 

responsáveis por operações de alta complexidade matemática que 

um bebê já é capaz de realizar por si só ainda nos primeiros meses 

e/ou anos de seu desenvolvimento: ver em 3 dimensões, calcular a 

distância dos objetos para alcançá-los, aprender a linguagem 

falada, dentre outras.  

Essa linha de teóricos tenta provar que de alguma forma a 

Ontogênese (desenvolvimento do indivíduo) se relaciona com a 

Filogênese (história da evolução da espécie), defendendo que 

operações complexas como essas levaram milhões de anos para se 

desenvolver na espécie humana ao longo da evolução. Dessa 

forma, seria impossível ao ser humano desenvolvê-las em tão 

poucos meses/anos a contar do nascimento [4, 13]; elas devem vir 

pré-instaladas. A ciência, no entanto, ainda não pode comprovar 

essa teoria porque essas estruturas mentais inatas não podem ser 

detectadas por observação experimental diretamente observável, 

deixando em aberto questões, como: Como são essas estruturas? 

Como se formam? Que padrões elas apresentam? 
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O atendimento psicológico a crianças vítimas de abandono e 

violência [12] por cerca de 20 anos na Associação Brasileira de 

Problemas de Aprendizagem (ABRAPA), conduziu a um banco 

de dados na área de neuropsicologia cognitiva. Foi assim possível 

a inferência de certos padrões de raciocínio utilizados pelas 

crianças para estruturar e operar dados, informações e 

interpretações, representando-os graficamente por meio de 

diagramas. Estes diagramas de representação do raciocínio, 

denominados aqui templates cérebro-mente, fazem parte desse 

repertório inato de formação por trazerem em si regras universais 

de construção do pensamento humano. 

O pensamento diagramático, ou seja, o raciocínio por meio de 

diagramas, utilizando os templates cérebro-mente tornou-se, 

então, a diretriz para uma metodologia de intervenção lúdica e 

metacognitiva, por meio da qual se obteve sucesso na habilitação 

cognitiva de crianças em situação de risco social em tratamento na 

ABRAPA. Essa metodologia vem sendo aplicada por meio de um 

acervo de cerca de 1000 jogos neuropsicopedagógicos 

manipuláveis inspirados nesses templates [10, 11, 2, 8] e 

utilizados para promover saltos cognitivos por ativação da 

metacognição [17]. 
Essa bem sucedida experiência intuitiva e pragmática e os avanços 

das Neurociências deram origem às pesquisas em Neuropedagogia 

Computacional no Mestrado de Informática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, vislumbrando os benefícios de sua 

aplicação na Educação. A Neuropedagogia Computacional é uma 

área interdisciplinar que entrelaça as Neurociências às Ciências 

Biológicas e Humanas e à Tecnologia em prol da Educação. A 

partir de estudos com jogos neuropsicopedagógicos manipuláveis, 

desenvolvidos para o estudo dos esquemas cerebrais de 

organização do raciocínio, procede à implementação digital de 

jogos inteligentes, ou games inteligentes, capazes de analisar o 

percurso do jogador a fim de promover saltos cognitivos em seu 

processo de aprendizagem. O estudo acerca dos templates 

cérebro-mente faz parte dessa linha de pesquisa. 

O trabalho está organizado nas seguintes seções: a seção 2 aborda 

a fundamentação teórica relacionada a templates e raciocínio 

diagramático; a seção 3 apresenta os jogos neuropsicopedagógicos 

e os games inteligentes; a seção 4 apresenta o Jogo de Vygotsky; a 

seção 5 relata a experiência do grupo de pesquisadores com esse 

jogo; a seção 6, o experimento; e a seção 7 apresenta as 

considerações finais acerca do trabalho e trabalhos futuros. 

2. TEMPLATES E O PENSAMENTO 
DIAGRAMÁTICO 

Template é um modelo ou padrão de apresentação visual de 

conteúdo cuja representação gráfica possui regras implícitas que 

tornam mais rápido e fácil o entendimento dos dados que serão 

inseridos nos espaços a eles destinados. Há templates para 

diversas aplicações: para edição de documento, elaboração de 

apresentações e trabalhos acadêmicos, formatação de arquivos, 

confecção de trabalhos manuais (como bordado, moldes de 

costura, etc.), construção de websites e blogs, etc. 

Na engenharia, a tradução do termo em inglês template é gabarito, 

uma técnica de representação precisa e detalhada dos elementos 

constituintes de um engenho utilizada para assegurar a construção 

otimizada de soluções da área [18]. Nas palavras do autor: "a 

utilização de representações chamadas de gabaritos (ou templates) 

mostraram-se convenientes, uma vez que permitiram a criação de 

verdadeiros jogos de montar ou quebra-cabeças" [18, p. 22], ao 

ponto dessa precisão e detalhamento tornarem possível a 

construção até mesmo de uma fábrica a partir de um só gabarito. 

Os diagramas são utilizados desde a Grécia Antiga como 

ferramentas para demonstrar teoremas e formular heurísticas para 

descobertas matemáticas. Nos últimos séculos, porém, a lógica 

formal se superpôs aos diagramas como prova formal de 

referência. No entanto, C. S. Peirce inaugurou um raciocínio 

diagramático utilizando diagramas lógicos [3] “de suporte teórico 

e prático... para integrar a matemática formal com a semântica e 

semiótica” [6, p. 223, tradução nossa] para fins científicos.  

Para Peirce, “as relações lógicas expressas em quase todos os 

gráficos mais simples excedem qualquer leitura única e definitiva” 

[6, p. 235, tradução nossa]. Gangle [7] ratifica elecando três 

vantagens do raciocínio diagramático: a) é icônico, pois as 

relações representadas nos diagramas podem ser percebidas a 

partir das próprias relações entre os elementos do diagrama; b) é 

eficiente, já que os diagramas são capazes de condensar 

informações e múltiplas relações e níveis relacionais; e c) é 

multilateral, válido para qualquer contexto.  

Desde os anos 90, o potencial gráfico computacional vem 

impulsionando a redescoberta dos diagramas como ferramentas 

visuais de grande valor matemático. Allwein et al [1] lançaram 

um programa computacional, chamado Hyperproof, que ensinava 

alunos a resolução de problemas pelo raciocínio dedutivo a partir 

da combinação de sentenças e diagramas, com base nas teorias de 

Venn, Euler e Peirce. A Faculdade de Educação da Universidade 

da Carolina do Norte1 desde 2008 aponta a utilização de 

diagramas de Venn e Euler como uma técnica de mais alta ordem 

de pensamento para os professores ensinarem seus alunos a 

compreender e construir relações cada vez mais complexas nas 

áreas de conhecimento estudadas. 

Os templates ou diagramas cérebro-mente utilizam tanto a 

representação em diagramas de Venn, Euler, como também de 

modelos computacionais de estruturas de dados (Figura 1). Eles 

representam possíveis padrões cognitivos de operação e 

organização de dados, cujas regras são conteúdo-processos 

provavelmente instalados no psiquismo e utilizados 

inconscientemente nas operações do cotidiano.  

 

Figura 1. Exemplos de templates cérebro-mente em 
implementação digital disponível aos usuários da 

Plataforma ActivUFRJ2. 
                                                                 

1 “Higher order thinking with Venn diagrams”. Disponível em: 

http://www.learnnc.org/lp/pages/2646 

2 http://activufrj.nce.ufrj.br/homepage  
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Portanto, os diagramas cérebro-mente fornecem regras universais 

ou generativas, que podem ser reaplicadas na resolução de 

problemas de conhecimento variados em sua natureza, mas 

originalmente de forma inconsciente, ou seja, por Metacognição 

Fraca. Entretanto, a tomada de consciência desses padrões 

diagramáticos promove a construção otimizada do pensamento 

capaz de provocar saltos cognitivos e conduzir o indivíduo à 

Metacognição Forte [18]. 

3. DOS JOGOS 
NEUROPSICOPEDAGÓGICOS AOS 
GAMES INTELIGENTES 

Os jogos neuropsicopedagógicos são jogos manipuláveis, a 

maioria em madeira, utilizados na metodologia lúdica-terapêutica 

de Marques [10] foram desenvolvidos com base nos templates 

cérebro-mente para investigar os esquemas cerebrais na 

organização do raciocínio. O propósito inicial é identificar na 

criança as possibilidades de templates cérebro-mente que ela 

conhece/possui (área de força) e os que ela não conhece/possui 

(área de fraqueza). Partindo do pressuposto que os templates 

cérebro-mente representam regras universais para construção do 

pensamento, a ausência de alguns deles deixará lacunas que 

podem impedir o desenrolar natural do processo de aprendizagem 

do indivíduo porque existe uma classe de problemas relacionados 

a esses templates que a criança não conseguirá dar conta de 

resolver. 

Por isso, a partir desse mapeamento dos pontos de força e de 

fraqueza da criança, procede-se à recuperação dos últimos a partir 

dos primeiros, com vistas aos saltos cognitivos necessários à 

habilitação cognitiva global. Ao contrário do foco tradicional nas 

dificuldades, foca-se nas possibilidades da criança para, a partir da 

identificação do seu potencial, levá-la à superação de suas 

dificuldades pela inovação de seus esquemas mentais. 

Para oportunizar inovação, os jogos neuropsicopedagógigos 

oferecem infinitas possibilidades de solução. Nenhuma regra é 

explicitamente comunicada ao jogador, porque o que importa é o 

percurso de suas próprias possibilidades e tomadas de decisão 

com vistas à descoberta da(s) regra(s), que é registrado como a 

sua “assinatura cognitiva”. Nesse sentido, esses jogos permitem 

construções ilimitadas deixando ao sujeito a decisão de parar de 

jogar… algo infinito, não saturado... onde nunca se ganha ou 

perde, contudo há ganho até onde se construiu” [9, pp. 9-10]. 

Os jogos neuropsicopedagógicos em versão digital são 

denominados games inteligentes porque são dotados de crivos 

científicos computacionais que orientam a coleta e a análise dos 

dados para possibilitar “a captura refinada da cognição” [2], e as 

ações sequentes para conduzir o indivíduo à inovação dos 

esquemas mentais e à metacognição de forma otimizada e 

automatizada. O formato digital dos games inteligentes torna 

possível sua distribuição em rede3 e a coleta em larga escala de 

forma síncrona ou assíncrona.  

 

                                                                 

3 Os games inteligentes implementados e disponíveis no link 

http://activufrj.nce.ufrj.br/api/ coletam dados em rede desde 2012 

[2]. 

4. JOGO DE VYGOTSKY 

4.1. Descrição do jogo conceitual 

O jogo de Vygotsky possui um design metacognitivo e 

manipulável que dispensa regras pré-determinadas e possibilita à 

criança a liberdade de manusear as peças do jogo segundo sua 

imaginação e seu raciocínio, podendo criar suas próprias regras. 

Vygotsky [19] assinala que “sempre que há uma situação 

imaginária no brinquedo, há regras – não as regras previamente 

formuladas... mas aquelas que têm sua origem na própria 

situação imaginária”. Nesse sentido, a imaginação no jogo, 

segundo o teórico, é um meio para desenvolver o pensamento 

abstrato. 

4.2. Descrição do jogo material 

Para corresponder à fundamentação teórica, o jogo foi 

desenvolvido a partir de peças móveis. O jogo metacognitivo e 

manipulável denominado “Jogo do Vygotsky” possui as seguintes 

peças (Figura 2): 1 Peça Central circular cinza (Tabuleiro ou 

Ringue de Sumô), 4 Peças cinzas iguais (Setas), 1 Círculo Laranja 

com furo no meio, 23 peças com formas e quantidades diferentes, 

que podem ser agrupadas por cor: vermelhas (5), azuis (4), 

amarelas (6); verdes (4) e brancas (4). As formas das peças variam 

entre: círculos, semicírculos, triângulos, quadrados, trapézios e 

hexágonos. O tamanho e a espessura das peças não são uniformes. 

 

 

Figura 2. Peças do Jogo de Vygotsky. 

Todas as peças do jogo podem ou não ser utilizada pela criança 

durante o jogo. Ela é quem vai determinar quais peças utilizar, 

quer sejam as partes do tabuleiro, ou as peças menores. Essa 

liberdade fará toda a diferença na escolha dos templates para a 

construção do percurso individual e soluções de cada criança. 

5. EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE 
PESQUISADORES COM O JOGO DE 
VYGOSTSKY E OS TEMPLATES MENTE-
CÉREBRO 

Deparar-se com um jogo sem regras pré-estabelecidas é uma 

experiência no mínimo intrigante. A experiência com o Jogo de 

Vygotsky pelo grupo de pesquisadores pode ser narrada em 4 

fases. Primeiramente, a resistência ao novo paradigma proposto 

pelo jogo. O grupo ficou admirado diante da infinitude de suas 

possibilidades mas, por outro lado, frustrado por não saber o que 

fazer nem por onde começar. 

A 2ª fase se deu quando houve a iniciativa de começar a explorar 

os componentes do jogo, analisando o material, as formas, as 

cores, as peças, etc. Nessa análise, o grupo sentiu-se instigado 

pelas próprias peças do jogo a descobrir como jogar: o design 

metacognitivo do tabuleiro remete a um alvo; as setas convidam à 

classificação em grupos; a variedade de cores, formas e formatos 

(espesso e fino, grande e pequeno) das peças trazem à mente 
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noções geométricas (lados, ângulos, formas, etc.) e da teoria dos 

conjuntos. 

 

As primeiras tentativas de jogada iniciaram a 3ª fase, na qual 

forma registradas algumas soluções. A última fase teve início 

quando se pensava ter esgotado as possibilidades do jogo. Iniciou-

se, então, um processo reflexivo sobre os percursos percorridos, 

os templates cérebro-mente utilizados e o aparecimento das 

descobertas (Quadro 1).  

Quadro 1. Alguns dos templates cérebro-mente 
identificados a partir das tentativas de solução dos 

integrantes do grupo de pesquisadores. 

 

A partir dos registros dos pesquisadores ao longo dessa 

experiência, elaborou-se um crivo experimental para análise das 

soluções propostas para o jogo segundo o uso das possibilidades 

dos templates cérebro-mente. Esse crivo foi testado em um 

experimento narrado na seção a seguir. 

6. EXPERIMENTO 

Visando aprofundar as descobertas de aspectos relevantes acerca 

dos templates cérebro-mente nas possíveis soluções do jogo do 

Vygotsky, foi realizado um estudo experimental em um instituto 

de educação da cidade do Duque de Caxias - RJ. Essa instituição 

permitiu o acesso a suas instalações e a um grupo de estudantes 

formado por três meninas entre dez e onze anos. 

O objetivo do experimento foi capturar as regras generativas, 

implícitas nas soluções dadas em cada tentativa de jogada dos 

participantes. Foi feito o registro da percepção tanto dos 

registradores quanto dos participantes, a fim de se identificarem as 

ações, regras e templates cérebro-mente relacionados a cada 

solução, para posteriormente proceder-se à elaboração do crivo 

computacional a ser aplicado na versão digital do Jogo de 

Vygotsky. 

6.1. Metodologia 

O experimento que compõe esta pesquisa foi estruturado em três 

etapas: 1) preparação do experimento; 2) realização do 

experimento; e 3) análise de resultados. Durante as etapas, foram 

usados instrumentos de coleta de dados, como diários de campo e 

gravações audiovisuais, devidamente autorizados pelos 

responsáveis das crianças participantes. 

A aplicação do jogo seguiu a técnica do Fio Condutor, elaborada 

por Marques et al (2009) para aplicação dos games inteligentes 

com o propósito de promover avanços cognitivos. Em pesquisa 

mais avançada, Lemos et al [8], em seu Modelo Teórico Fractal 

Microgenético, relatam que a “técnica do Fio Condutor ativa o 

processamento evolutivo-reflexivo da cognição provocando a 

metacognição” (p. 3). 

Esta técnica possui sete fases de aplicação, alternando entre ação e 

interpretação, para levar o indivíduo da metacognição fraca 

(inconsciente), pela qual se faz uso de regras sem o conhecimento 

das mesmas, para a metacognição forte [Seminério, 1999], na qual 

o indivíduo é capaz de reconhecer e expressar as regras utilizadas. 

No entanto, neste experimento, que priorizava o registro de 

soluções, foram aplicadas somente as três primeiras fases da 

técnica, com a finalidade de sustentar a motivação dos 

participantes ao longo da manipulação do jogo. Dessa forma, 

garantiu-se que os jogadores fossem além da exploração inicial e 

da primeira solução encontrada. 

6.2. Descrição das Etapas 

Na preparação do experimento, foram elaborados diários de 

campo para serem usados na aplicação, estruturando-os em duas 

seções. 
A primeira sessão contempla as informações básicas do 

participante, do aplicador e do registrador. A segunda se destina 

ao registro das fases da aplicação do jogo. 

A realização do experimento foi direcionada pela aplicação das 

três primeiras fases do Fio Condutor [Marques et al, 2009; Lemos 

et al, 2012; 2014], a saber:   

● Fase 1: início do jogo, no qual o jogador tem seu 

primeiro contato com o jogo e é solicitado a manipular 

o jogo livremente, sem explicitação de regras; 

● Fase 2: o aplicador solicita ao jogador que explique o 

que fez na Fase 1. 

● Fase 3: divide-se em dois momentos: 

 Fase 3a: o jogo volta à configuração de peças inicial 

e é solicitado ao jogador que jogue o jogo de uma forma 

diferente da jogada na Fase 1. 

 Fase 3b: o aplicador solicita ao jogador que explique 

o que fez na Fase 3a.  

A Fase 1 e a Fase 3a foram designadas para oportunizar ao 

registrador o registro de sua percepção de pelo menos duas 

tentativas de jogada. Já a Fase 2 e a Fase 3b serviram à coleta dos 

registros da percepção dos próprios participantes nas suas 

tentativas de jogada. Esta etapa foi realizada em três tempos 

diferentes, um para cada participante, a fim de evitar o contato 

entre eles. Foi também indicado um aplicador diferente para a 

aplicação de cada participante, mas com a colaboração dos outros 

aplicadores.  
Na primeira aplicação do jogo, a aluna forneceu três soluções. 

Dessa forma, o diário de campo teve que ser adequado, sendo 

registradas na Fase 3b as percepções da aluna na sua segunda 

tentativa, e as percepções tanto do registrador quanto da aluna na 

sua terceira tentativa.  

Já nas aplicações seguintes foram registradas apenas as duas 

tentativas de solução previstas. O registro que consta na Fase 3b 

é, portanto, a solução final proposta pelo participante, com a qual 

se deu por satisfeito. 
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Os diários de campo foram gerados pelos aplicadores e 

registradores a partir de relatórios das soluções apresentadas por 

cada participante, número de tentativas, gravação audiovisual e 

fotos (geradas a partir do print de imagens escolhidas na 

filmagem) das interações das alunas com o jogo. Todo esse 

material foi utilizado na etapa de análise. 

6.3. Análise do experimento 

Com base nas observações e registros, observou-se que no 

experimento 01 (Quadro 2), a aluna expôs três soluções para o 

problema apresentado, que em princípio parecem diferentes, mas 

verifica-se que os templates cérebro-mente seguem uma mesma 

linha de construção. 

 
Quadro 2: Análise do Experimento 01. 

 

Iniciando sua construção pelo centro do tabuleiro, o participante 

amplia a montagem de forma bidimensional, utilizando as formas 

geométricas, em direção à extremidade do círculo.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Análise do experimento 02. 

 

No experimento 02 (Quadro 3), o aluno realiza agrupamentos 

(conjuntos) nas duas tentativas. Em ambas, o conjunto de peças é 

separado em grupos por algum critério (quantidade ou cor). As 

demais peças que sobraram, e que poderiam pertencer a um dos 

grupos existente, o aluno nega as características das peças e as 

agrupas em outro grupo, abdicando dos critérios anteriores. Já no 

experimento 03 (Quadro 4), observa-se que o aluno utilizou parte 

do tabuleiro e aplicou a noção de conjunto nas duas tentativas. Os 

grupos foram formados com peças com algum tipo de associação 

(cor, forma ou complemento por semelhança). 

Quadro 4. Análise do experimento 03. 

 

Os resultados encontrados mostram que o crivo de avaliação 

experimental evidenciou a identificação dos templates cérebro-

mente utilizados por cada participante em suas jogadas a partir 

das regras generativas das operações realizadas pelo mesmo. Isso 

torna possível não só o registro do passo a passo da solução, mas 

também revelam seu percurso particular na construção de seu 

raciocínio para cada tentativa de solução.  

As regras generativas contidas e representadas graficamente 

nesses templates (conjunto, negação, associação, enumeração, 

etc.) permitem identificar os padrões de raciocínio utilizados para 

análise do raciocínio diagramático apresentado pelos 

participantes. Esses templates podem ser, portanto, a base para a 

criação de crivos computacionais de análise das jogadas de um 

jogador em um jogo em sua versão digital (game inteligente). 

A versão digital do jogo de Vygotsky a ser implementada pode 

utilizar, por exemplo, as tags cor, largura altura e forma em cada 

peça. O crivo computacional pode avaliar as combinações das 

tags presentes em cada grupamento de peças e pontuar a 
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probabilidade de cada template ter sido usado na construção do 

grupo. Por exemplo, se todos em um grupo têm a cor vermelha 

então o template intercessão é 100%. Se nenhuma tag é repetida 

num grupo, o template enumeração é 100%. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 

Apresentou-se neste artigo um estudo sobre possíveis padrões 

cérebro-mente inatos, utilizados pelo indivíduo para construção 

do pensamento humano aplicados a jogos neuropsicopedagógicos 

manipuláveis, dotados de uma inteligência metacognitiva, bem 

como a experiência de um grupo de pesquisadores com um desses 

jogos – o Jogo do Vygotsky – e os templates cérebro-mente, além 

de um experimento com esse mesmo jogo.  

Os templates são modelos lógicos genéricos que podem ser 

representados por modelos matemáticos. Estes modelos podem ser 

a base para a criação de crivos computacionais de análise das 

jogadas no jogo em versão digital. Um possível crivo 

computacional pode avaliar as combinações de tags presentes em 

cada grupamento de peças e pontuar a probabilidade de cada 

template ter sido usado na construção do grupo.  

Como trabalhos futuros, o aprofundamento desta pesquisa requer 

implementação computacional do jogo manipulável utilizado, 

bem como experimentos com populações diversas e ampliação de 

fundamentação teórica interdisciplinar.  Desta forma, almeja-se 

tornar explícitas muitas operações cognitivo-linguísticas não 

diretamente observáveis no comportamento, para inferir 

conhecimentos novos extraídos de informações emergentes e 

passíveis de serem interpretadas quando submetidas ao 

entendimento do paradigma proposto pela ciência dos sistemas 

complexos. 
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ABSTRACT 
This paper presents the progress of doctoral research that seeks to 
answer whether a computational tool to support regulation in AVA 
- through / summative formative assessment - can improve the 
process of individual monitoring and communication in blended 
learning mode. Then, provide the autonomous development of 
students and improvement of learning. The methodological 
process shall be based on: Activity Theory, Grounded Theory and 
User Centered Design. It is hoped that the created tool can assist 
teachers to reflect about their practice, in the search for 
comprehensive training and in the overcoming of the difficulties 
of their students. As for students, contribute to making them 
autonomous, actives, responsible for their own learning and 
encourage them to pursuit of knowledge. It's important to 
remember that the review of the literature about the theme 
indicates that in despite of the existence of assessment / 
monitoring tools, there is a gap in communication, regarding the 
social regulation and individual monitoring. 

RESUMO 
Este trabalho apresenta o andamento de pesquisa de doutorado 
que busca responder se uma ferramenta computacional que apoie 
a regulação em AVA – por meio da avaliação formativa/somativa – 
pode melhorar o processo de acompanhamento individual e a 
comunicação na modalidade blended learning. E, deste modo, 
proporcionar o desenvolvimento autônomo do discente e a 
melhoria da aprendizagem. O processo metodológico 
fundamentar-se-á: Teoria da Atividade, Grounded Theory e no 
Design Centrado no Usuário. Espera-se que a ferramenta criada 
auxilie o docente na reflexão de sua prática, na busca pela 
formação integral e superação das dificuldades dos discentes. 
Quanto aos discentes, que contribua para os tornar autônomos, 
ativos, responsáveis pela sua aprendizagem e incentivar a busca 
do conhecimento. Importa salientar que a revisão da literatura 
acerca do tema indica que apesar da existência de ferramentas de 
avaliação/acompanhamento, observa-se uma lacuna quanto à 
comunicação, no que tange à regulação social e acompanhamento 

individual. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
–  Collaborative Learning, Distance Learning. 
K.3.2 [Computers and Education]: Computer and Information 
Science Education –  Information Systems Education. 

Termos Gerais 
Design, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Individual monitoring of student, Feedback, Social Regulation, 
Formative Assessment. 

1. INTRODUÇÃO 
A nova economia baseada no conhecimento requer indivíduos 
detentores de habilidades de “alto nível”, o que resulta na 
necessidade da transformação dos tradicionais modelos de ensino 
[1]. Neste sentido, importa destacar que a transformação da 
sociedade e da economia ao longo da história tem gerado a 
necessidade de adequação da educação e de seus valores, de modo 
a atender as necessidades da economia e da sociedade vigente. 
Ressalte-se que o debate sobre “educação de qualidade” está 
vinculado à história da própria educação, se, anteriormente, o 
intuito era educar para manter o "status quo" [2], atualmente, 
atualmente, diversas pesquisas apontam que a “educação de 
qualidade” deve estar amparada pelo desenvolvimento do 
pensamento crítico do sujeito social, proporcionando a autonomia 
necessária para reflexão e sua mudança de ação. 

Essa nova dinâmica requer uma escola mais ágil e adaptativa às 
necessidades e expectativas vigentes. Nesse contexto, “Os 
professores encontram-se no centro da mudança para o ensino 
personalizado nas escolas, criando salas de aula onde as 
experiências dos alunos são adaptadas às suas necessidades, 
habilidades e interesses individuais. Conteúdos e ferramentas que 
dão suporte ao ensino híbrido são recursos valiosos para 
alcançar esse objetivo” [3, p. 1] – vale lembrar que o ensino 
híbrido é uma tradução para blended learning. Sendo assim, 
considerando o atual cenário de mudanças, a tecnologia tem sido 
incorporada ao ambiente de ensino e aprendizagem praticamente 
em todos os países. Tanto assim o foi que, hoje, no Brasil, cerca 
89% das escolas possuem computadores com acesso à internet, e 
esse número vem aumentando ano após ano segundo dados do 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Observa-se 
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também, que a maioria dos discentes de escolas públicas do país 
(62%) possui computador em casa. 

Assim, a percepção das necessidades de mudanças na educação, 
diante das exigências da sociedade do conhecimento, impacta na 
conscientização do docente que, assumindo sua real importância e 
responsabilidade, torna-se crítico e exigente quanto à tecnologia 
que o auxilie no processo de ensino e aprendizagem. Conforme 
[4], os docentes apontam que as tecnologias auxiliam no 
diagnóstico da aprendizagem de cada discente, possibilitando que 
as lições sejam adaptadas de forma a atender as demandas 
individuais. Por essa razão, torna-se relevante o desenvolvimento 
de ferramentas capazes de auxiliar o docente no processo de 
acompanhamento individual do discente e, consequentemente, em 
sua reflexão, de modo a alcançar os resultados de aprendizagem 
esperados. 

No ensejo de contribuir com a melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem, há mais de três décadas, várias pesquisas têm sido 
realizadas com vistas a integrar a tecnologia à sala de aula de 
forma significativa. Muito tem sido discutido pelos educadores e 
inúmeras estratégias de integração têm sido recomendadas [5]. 
Vale ressaltar que o debate em questão ultrapassa o simples uso 
de sistemas de gestão acadêmica, sistemas de gestão da 
aprendizagem ou de recursos tecnológicos que reproduzem a 
prática tradicional de ensino. A questão atual volta-se para como a 
tecnologia pode auxiliar o docente na formação do discente de 
forma a atender as necessidades da sociedade vigente. 

Neste sentido, faz-se necessário garantir o desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes para o exercício de todo e 
qualquer tipo de trabalho, mas também preparar o jovem para 
enfrentar os problemas cotidianos, bem como, para aprender 
continuamente e autonomamente, de modo a promover o 
aperfeiçoamento dos valores humanos e das relações pessoais e 
comunitárias [6]. 

Sendo assim, [6] sugere que a educação precisa se adequar para 
formar indivíduos com habilidades e competências que 
ultrapassem as habilidades cognitivas, de modo a atender o 
mercado de trabalho contemporâneo. Porém, observa-se a 
ausência de ferramentas que auxiliem o docente na tarefa de 
acompanhamento e verificação do aprendizado das competências 
e habilidades exigidas pelo mercado.  

De forma geral, na modalidade blended learning, os cursos 
adotam abordagens de avaliação tradicionais quando atribuem 
peso maior aos exames presenciais em detrimento de qualquer 
outra forma de avaliação. Acrescente-se a isso, o modelo de 
acompanhamento do discente que não propicia um canal simples e 
eficiente de comunicação entre docente-discente que auxilie o 
discente a superar suas dificuldades e ao docente rever sua prática. 
Tal comportamento tão presente em nossa realidade suscita o 
desafio de buscar novas práticas que contribuam com a formação 
integral do discente, o que leva a crer que o dilema não está mais 
em criar novas ferramentas de avaliação do processo de ensino e 
aprendizagem, mas, sim, na criação de instrumentos de 
acompanhamento individual e avaliação adequados. 

Assim, o problema tratado nesta pesquisa refere-se à dificuldade 
de o docente realizar o acompanhamento individual do discente e 
seu impacto nos fenômenos de ensino e aprendizagem. Dentre os 
aspectos que envolvem o acompanhamento do discente, ressalte-
se a importância da comunicação, uma vez que há indícios de que 
a relação docente-discente mediada por uma comunicação 
objetiva, clara, motivadora e que valorize a autoestima pode 

estimular o discente em seu processo de aprendizagem [7]. Neste 
sentido a comunicação assume o papel de mediador do processo 
de ensino e aprendizagem, podendo auxiliar o docente a 
acompanhar e avaliar para prover feedback personalizado a todos 
os discentes, contribuindo para o aprimoramento do aprendizado. 
Vale lembrar que os processos: regulação e feedback, são vistos 
como muito importantes para a prática de avaliação pelos 
investigadores da tradição francófona e anglo-saxônica, 
respectivamente, conforme [8]. 

Visto o exposto, a questão central é: Como uma ferramenta 
computacional que apoie a regulação em AVA – por meio da 
avaliação formativa e somativa – pode melhorar o processo de 
acompanhamento individual e a comunicação na modalidade 
blended learning. E, deste modo, proporcionar o desenvolvimento 
autônomo do discente e a melhoria da aprendizagem. 

2. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E 
TECNOLOGIAS DE 
ACOMPANHAMENTO DO DISCENTE 

Observa-se que ao longo da história da educação, o desempenho 
do discente vem sendo medido por meio da avaliação, contudo, 
considerando o contexto escolar atual, em que a tecnologia está 
presente na prática pedagógica, e mediante as exigências de 
adequação da escola às necessidades da sociedade vigente, torna-
se fundamental desenvolver novos mecanismos que além de 
avaliar, acompanhem individualmente o desenvolvimento do 
discente. De acordo com [9, p. 1]: “Os professores são produtores 
ao elaborarem as propostas de cursos; conselheiros ao 
acompanharem os alunos; parceiros, ao construírem, junto com 
os especialistas em tecnologia, abordagens inovadoras de 
aprendizagens. Novos tempos, novas tecnologias e nova cultura 
com a presença de educadores”.   

Importa salientar as ideias trabalhadas por [10], para quem a 
avaliação objetiva ajudar o discente a aprender e, o docente a 
ensinar. Essa visão da avaliação como instrumento colaborador do 
desenvolvimento da relação docente-discente, baseia-se numa 
abordagem de avaliação que possibilita, ao discente, o controle e 
acompanhamento do seu processo de aprendizagem, e, ao 
docente, realizar o seu trabalho com qualidade, acompanhando o 
desempenho dos discentes, ao longo da disciplina, e assim, ser 
capaz de refletir e aprimorar sua prática.  

Destarte, fica evidente que o docente precisa estar constantemente 
atento ao desempenho e evolução individual de seus discentes, de 
forma a contribuir com a superação das dificuldades e com a 
melhoria da aprendizagem. Deste modo, a avaliação, quando bem 
planejada, torna-se instrumento facilitador da reflexão docente 
que possibilita a melhoria da qualidade do ensino e, por 
conseguinte, a aprendizagem dos discentes, uma vez que, por 
meio da avaliação, o docente pode replanejar sua prática de ensino 
e alcançar os objetivos propostos. Para tanto, faz-se necessário 
que o docente acompanhe de forma constante o discente, o que 
exige o aperfeiçoamento dos instrumentos de comunicação entre 
ambos.  

Para este trabalho, considerou-se que o acompanhamento 
adequado do discente dever ser realizado a partir da “abordagem 
de ensino centrada na pessoa” a qual define que o uso da 
tecnologia pode auxiliar e melhorar a comunicação e a 
aprendizagem na modalidade “blended learning” [11]. Impende 
destacar, que esta pesquisa respalda-se nos novos “paradigmas 
pedagógicos”, os quais discutem o paradigma do professor 
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reflexivo e o uso da tecnologia voltado para educação, não como 
um fim, mas como um meio. 

Importa salientar que o uso das tecnologias educacionais na sala 
de aula, desde o lápis até os recursos de TIC – Tecnologia da 
Informação e Comunicação – na prática docente têm sido objeto 
de estudo e pesquisa desde os primórdios da educação. 

Nesse sentido, surgem os AVAs – Ambientes Virtuais da 
Aprendizagem, cujo principal foco são as funcionalidades de 
gerenciamento e organização de conteúdo, e avaliação. Contudo, 
funcionalidades de ordem administrativa vêm sendo incorporadas 
ao ambiente, de modo a auxiliar no processo de acompanhamento 
e avaliação do discente. De forma geral, dentre as funcionalidades 
presentes nesse tipo de ambiente podem ser citadas: 
gerenciamento do conteúdo, registro da frequência, produção do 
discente, data e hora de acessos ao ambiente, bem como, data e 
hora de acessos as demais funcionalidades e ferramentas presentes 
no ambiente. Bem como, acesso a dados cadastrais, resultados das 
avaliações, calendário das atividades, prazos de atividades 
solicitadas, e, as mensagens trocadas entre os discentes, docente e 
tutores de um curso. 

É fato que há uma preocupação genuína em adequar e utilizar os 
novos recursos tecnológicos de forma eficaz em favor do ensino. 
Afinal, os novos meios de comunicação e as mais variadas mídias 
desafiam os que fazem a educação a inserir-se no contexto 
tecnológico atual, de forma a prover educação formal ou informal 
de qualidade que desperte o interesse dos aprendizes em meio a 
tantos estímulos tecnológicos e de comunicação. Dessa forma, não 
se pode negar que o desenvolvimento tecnológico impactou, e, 
continua impactando a Educação, bem como as mais diversas 
áreas de conhecimento humano.  [12, p.98] ressaltam que: “O 
rápido desenvolvimento destas tecnologias combinadas com o 
acesso a conteúdo em diversos contextos permite os alunos 
experimentarem novas situações de aprendizagem para além da 
sala de aula. Aprendizagem Cross-contextual pode permitir uma 
experiência de aprendizagem contínua através de diferentes 
contextos, como casa-escola ou local de trabalho-faculdade” 
(nossa tradução). 

Nesse cenário em que a comunicação entre docente e discente 
torna-se fundamental para melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem, podendo contribuir tanto para o desenvolvimento 
cognitivo como para o pessoal, é de destacar que diversas 
pesquisas e orientações vêm sendo realizadas nesse sentido [7]; 
[6].  

Desta forma, muitas ferramentas têm sido criadas com o intuito de 
auxiliar o acompanhamento e avaliação do discente, por exemplo: 

a) interROODA – foi desenvolvida com o intuito de auxiliar no 
processo de avaliação da aprendizagem a distância. Foi 
modelada de forma a possibilitar a visualização das interações 
que ocorrem no ambiente virtual de aprendizagem ROODA. 
Conforme [13], nessa ferramenta, a avaliação da 
aprendizagem no plano individual centra-se nas ações e 
resultados do sujeito que está sendo avaliado. E, o 
conhecimento é uma construção individual que decorre da 
interação do sujeito com o seu meio. Por sua vez, o meio se 
constitui a partir da interação entre sujeitos, objetos e regras. 

[13] relatam que a avaliação da aprendizagem em AVA, 
compreende: a) avaliação por meio de testes online; b) avaliação 
da produção individual dos estudantes; e c) análise das interações 
entre alunos, a partir de mensagens postadas/trocadas por meio 
das diversas ferramentas de comunicação. Contudo, ressaltam a 

preocupação da avaliação ser limitada a tais aspectos, e propõem 
que a avaliação vá além dos testes online, que se limitam ao 
âmbito individual, e sugerem que se observe, também, o âmbito 
das interações coletivas, considerando aspectos quantitativos e 
qualitativos. 

b) SeeAll – “um sistema interativo de autoria baseado em 
competências, com a finalidade de apoiar o planejamento do 
professor e acompanhar a aprendizagem individual dos 
alunos” [14, p. 2]. Nessa ferramenta, os usuários ao se 
cadastrarem, o sistema se encarrega de organizar e armazenar 
os registros, que podem ser relacionados aos seguintes 
aspectos: As Habilidades que são descritas pelos docentes e 
estão relacionadas às competências e às atitudes pretendidas. 
As Atitudes que estão associadas ao como agir em situações 
diferenciadas do cotidiano. As Vivências de Aprendizagem 
que compreendem as atividades, pesquisas, visitas, jogos, 
entre outros; e, por fim, as Competências que estão 
relacionadas ao desempenho do discente no sentido de que o 
seu conhecimento foi construído, ou pode está em 
desenvolvimento ou ainda não foi construído. 

Os autores [14] acreditam que o discente deve ser acompanhado a 
qualquer tempo e espaço, no progresso de suas habilidades 
específicas para o desenvolvimento de competências, por meio 
das vivências de aprendizagem e das atitudes que elas acarretam. 
E que se faz necessário a existência de ferramentas que 
contribuam para o planejamento e acompanhamento da 
aprendizagem. 

c) GENOME – “uma ferramenta elaborada com fins de 
avaliação na ótica da participação virtual e gerenciamento de 
notas para o ambiente virtual MOODLE utilizado pelo 
Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Esta ferramenta surgiu da 
necessidade de um padrão avaliativo da participação dos 
alunos, de forma a estimular a interação entre alunos e 
tutores e quantificar esta participação” [15, p. 1]. 

Para os autores [15], a participação mais ativa no AVA é um 
requisito desejável, que pode aumentar o interesse do discente, e, 
em consequência, melhorar os seus resultados no curso. Deste 
modo, acreditam que o estabelecimento de mecanismos de 
avaliação que contemplem a participação online é deveras 
importante para a compreensão do processo de aprendizagem na 
construção do conhecimento. 

Vale ressaltar que independente de qual seja a tecnologia 
direcionada ao acompanhamento e avaliação da aprendizagem, 
[12] ressaltam que esta deve ser capaz de proporcionar ao discente 
a capacidade de explorar a aprendizagem contínua, de ir além da 
execução das tarefas solicitadas pelos docentes, bem como, a 
capacidade de autorregular sua aprendizagem. Que os discentes 
sejam capazes de aproveitar as inúmeras possibilidades de 
aprendizagem, não se limitando as metas estabelecidas pelos 
docentes, ou mesmo pelos recursos disponíveis. Quanto ao 
docente, que o possibilite refletir e rever sua prática 
continuamente, além de auxiliá-lo no acompanhamento individual 
e avaliação do discente. 

Sendo assim, apesar dos esforços na concepção de ferramentas 
que auxiliem o acompanhamento e avaliação do discente, a 
exemplo das ferramentas supracitadas [13]; [14]; [15]. Observa-se 
uma lacuna quanto à comunicação entre docente-discente no que 
tange a regulação, ao acompanhamento individual e a avaliação da 
aprendizagem. Faz-se necessário, portanto, a existência de um 
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mecanismo capaz de reduzir a distância entre docente-discente, 
que provenha um feedback efetivo e estimule a regulação. 

3. A PROPOSTA 
Segundo [7], há um consenso crescente de que a natureza e a 
qualidade da relação dos discentes com seus docentes 
desempenham um papel fundamental e central na motivação e 
engajamento dos discentes para o aprendizado. Docentes eficazes 
são geralmente descritos como aqueles que desenvolvem com 
seus discentes relações emocionalmente próximas, seguras e de 
confiança, capazes de fornecer ajuda instrumental e promover o 
senso de comunidade e cuidados nas salas de aula.  

Neste sentido, o autor supracitado defende que a melhoria da 
qualidade do relacionamento entre docente e discente, 
intermediada pela atenção aos processos de comunicação, apoia a 
motivação e o desenvolvimento dos discentes em direção aos 
resultados sociais e acadêmicos pretendidos.  

Assim, há indícios que o processo de comunicação entre docente-
discente inserido nos fenômenos de ensino e aprendizagem pode 
ser visto como um desafio a ser superado.   

Observa-se, neste contexto, que muito tem sido discutido acerca 
de como incentivar o discente a participar ativamente do processo 
de regulação social. Segundo [16], a regulação social geralmente é 
usada para explicar o fenômeno da participação em atividades de 
aprendizagem, sua dinâmica e natureza relacional. Nesta direção 
[7] evidencia que discentes valorizam e, consequentemente, 
buscam alcançar os objetivos acadêmicos e sociais demandados 
pelos docentes, quando percebem suas relações e interações e 
quando os objetivos e expectativas são bem definidos, 
oportunidade em que se torna imprescindível o auxílio emocional 
e intelectual do docente. 

[17] reforça a necessidade de valorizar a comunicação entre 
docente e discente, de forma que o acompanhamento do discente 
contribua para o sucesso do processo de ensino aprendizagem. 
Sendo assim, observa-se o quão importante é a comunicação 
docente-discente para o processo de ensino aprendizagem. 

Por essa razão, torna-se relevante o desenvolvimento de uma 
ferramenta capaz de auxiliar o docente no processo de 
acompanhamento individual do discente, reduzindo a distância 
entre docente-discente, que provenha um feedback efetivo e 
estimule a regulação social.  

Para ilustrar o descrito acima é importante compreender que a 
“regulação social” aqui tratada está relacionada ao 
“acompanhamento individual do discente” pelo docente; ciclo que 
compreende: a avaliação como instrumento de comunicação entre 
docente e discente, porque é capaz de gerar feedback para o 
discente, impactando diretamente no processo de ensino e 
aprendizagem, e de proporcionar a reflexão do docente sobre sua 
prática, vide Figura 1.  

Desta forma, a comunicação assume papel importante no sucesso 
da relação docente-discente e, consequentemente, no desempenho 
de ambos. 

 
Figura 1. Modelo de acompanhamento individual do discente 

 
Sendo assim, o tema desta tese aborda o “acompanhamento 
individual”, considerando a dificuldade de o docente em 
acompanhar, avaliar e se comunicar com o discente ao longo do 
processo de ensino e aprendizagem, em direção a formação 
integral. 

3.1. Objetivo geral, hipóteses e método 

Admitindo que a comunicação entre docente e discente não é 
inexistente, bem como, não se encontra em estado de excelência. 
E, que o acompanhamento individual do discente – inserido nos 
fenômenos de ensino e aprendizagem – que pode contribuir para a 
aprendizagem, é um processo difícil de ser realizado. Esta 
pesquisa tem como objetivo geral conceber uma ferramenta 
computacional de acompanhamento individual do discente que 
apoie a regulação em AVA, na modalidade blended learning. 

As hipóteses iniciais são: (a) h1: a avaliação formativa/somativa 
apoiada por uma ferramenta computacional de acompanhamento 
do discente em AVA – que valoriza e apoia a comunicação entre 
docente-discente – impacta na aprendizagem discente; (b) h2: a 
avaliação formativa/somativa apoiada por uma ferramenta 
computacional de acompanhamento do discente em AVA – 
estimula e melhora a comunicação; (c) h3: a avaliação 
formativa/somativa apoiada por uma ferramenta computacional de 
acompanhamento do discente em AVA – estimula a autonomia. 

O método a ser adotado fundamentar-se-á na: (a)Teoria da 
Atividade, especificamente no Modelo Sistêmico Engeström; (b) 
Na Grounded Theory; (c) No design centrado no usuário. 
Inicialmente, sugere-se que o experimento seja realizado em 2 
turmas que possuam históricos semelhantes em disciplina pré-
requisito da disciplina na qual o experimento será realizado. Em 
uma será aplicado a ferramenta computacional para o 
acompanhamento individual do discente e a outra transcorrerá 
normalmente segundo a prática corrente do docente.  As aulas da 
turma que não fará uso da ferramenta desenvolvida deverão ser 
observadas pelo pesquisador. O objetivo é verificar o impacto 
causado pelo uso da ferramenta na aprendizagem e na autonomia 
do discente. O método proposto incluirá as etapas e fases 
apresentadas a seguir: 

• Etapa 1 – Identificar a complexidade, vulnerabilidade e 
as soluções para comunicação e acompanhamento individual 
do discente na prática de avaliação na modalidade blended 
learning. 

o Fase 1 – Estudo etnográfico com docentes, tutores 
e discentes do ensino técnico para identificar 
necessidades e expectativas quanto ao 
acompanhamento individual do discente; 

o Fase 2 – Selecionar e categorizar as necessidades 
identificadas; 
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o Fase 3 – Validar as necessidades e expectativas 
identificadas com os participantes da fase 1. 

• Etapa 2 – Estabelecer os requisitos de funcionalidade, bem 
como, definir os cenários do desenvolvimento da 
investigação. 

o Fase 1 – Estabelecer requisitos funcionais baseado 
nas necessidades identificadas na Etapa 01; 

o Fase 2 – Definir cenário em relação ao Contexto 
de Acompanhamento Individual do Discente. 

• Etapa 3 – Conceber a Ferramenta Computacional para o 
Acompanhamento Individual do Discente na modalidade 
blended learning. 

• Etapa 4 – Avaliar a Ferramenta Computacional para o 
Acompanhamento Individual do Discente na modalidade 
blended learning e responder as questões de pesquisas 
propostas. 

3.2. Resultados esperados 

Espera-se que a ferramenta a ser proposta estimule a regulação 
social, influencie no resultado da aprendizagem e reduza a 
dificuldade e imprecisão das práticas avaliativas na modalidade 
blended learning.  

Com relação ao docente, espera-se que o auxilie na reflexão de 
sua prática, na busca pela formação integral e na superação das 
dificuldades de seus discentes e consequente êxito da 
aprendizagem. No que concerne aos discentes, a expectativa é de 
que contribua para os tornar autônomos, ativos e responsáveis 
pela sua aprendizagem, além de incentivar a busca do 
conhecimento que ultrapasse a execução das tarefas solicitadas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta pesquisa – em andamento – baseia-se no paradigma do 
professor reflexivo, centrado no discente e que valoriza a 
comunicação docente-discente.  Para tanto, considera importante a 
prática do feedback efetivo como forma de auxiliar o discente a 
superar suas dificuldades, incentivá-lo a tornar-se autônomo e a 
praticar a aprendizagem contínua em diversos contextos. 

A novidade e o desafio – apresentados neste trabalho – estão 
relacionados a necessidade do aprimoramento da comunicação 
entre docente-discente no âmbito das relações de ensino e 
aprendizagem. Faz-se necessário encontrar meios para que o 
docente acompanhe o desenvolvimento do discente, de forma 
aproximada e contínua, com o objetivo de garantir intervenções 
qualitativas ao longo do processo e não apenas ao final, em 
direção a formação integral. 

Nesse sentido, visa contribuir no preenchimento da lacuna 
existente nas ferramentas evidenciadas na literatura e aqui 
apresentadas, quanto ao acompanhamento individual do discente e 
da comunicação. O diferencial da ferramenta a ser criada refere-se 
a importância que é dada a comunicação, ao acompanhamento 
individual e a avaliação que passam a ser contínuos, envolvendo 
aspectos não cognitivos.  

Como evidenciado, diversas questões podem ser abordadas. 
Contudo, este trabalho delimita-se em verificar como a avaliação 
formativa e/ou somativa, apoiada por uma ferramenta 
computacional de acompanhamento individual do discente em um 
AVA, na modalidade blended learning, impacta na aprendizagem 
e estimula a comunicação e autonomia do discente. Sendo assim, 

convida-se essa comunidade a discutir o que aqui foi apresentado, 
principalmente, na reflexão sobre as alternativas no 
desenvolvimento desta pesquisa. 
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ABSTRACT 
This article aims to present the conclusion of the study of 
literature and open space for reflection with the scientific 
community about the limitations and difficulties in the literature 
on Learning Management System (LMS) in relation to Personal 
Learning Environment (PLE). The present review confirms the 
existing limitations in the LMS, and signaling that the research on 
formative accompaniment the activities of learners in e-learning 
related this possible integration are nonexistent. The difficulties of 
integrating these educational contexts are presented and three (03) 
integration scenarios have been identified and are presented. From 
this scenario is presented a social mechanism for formative 
accompaniment in E-learning. Finally, two questions for 
discussion as the community that are part of the next phase of this 
research are presented. 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo apresentar a conclusão do estudo da 
literatura e abrir o espaço para reflexão com a comunidade 
científica sobre as limitações e dificuldades existentes na literatura 
sobre Learning Management System (LMS) frente aos Personal 
Learning Environment (PLE). A revisão realizada confirma as 
limitações existentes nos LMS, além de sinalizar que as pesquisas 
relacionadas ao acompanhamento formativo das atividades dos 
aprendizes no e-learning orinundas desta possível integração são 
inexistentes. As dificuldades para integração desses contextos 
educacionais são apresentadas e 03 (três) cenários de integração 
foram identificados e são apresentados. A partir deste cenário é 
apresentado um mecanismo social para o acompanhamento 
formativo no E-learning. E, por fim, são apresentadas duas 
questões para discussão como a comunidade que fazem parte da 

próxima fase desta investigação. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
–  Collaborative Learning, Distance Learning. 
K.3.2 [Computers and Education]: Computer and Information 
Science Education –  Information Systems Education. 

Termos Gerais 
Design, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Social Mechanism, Formative Accompaniment, LMS, PLE. 

1. INTRODUÇÃO 
Para [1] e [2] os processos de aprendizagem são elementos 
mutáveis e, portanto, estes vem mudando continuamente. Este 
fenômeno tem sido e  pode estar sendo motivada pelas novas 
tendências no campo sociológico, tecnológico ou pedagógico. 

O E-learning tem sido uma dessas evoluções, e atualmente é 
quase completamente assimilados nos ambientes institucionais. 
Muitas vantagens estão associadas ao E-learning [3], dentre elas, 
destacam-se: a flexibilidade, podendo ser utilizada 
convenientemente a  qualquer hora e em a qualquer lugar, possui 
um custo efetivo baixo permitindo o fornecimento de treinamento 
em organizações, bem como, sua implementação no campo 
educacional, procura apresentar aos aprendizes o progresso de sua 
aprendizagem nas atividades realizadas, além de permitir que os 
mesmos aprendam em seu próprio ritmo, faz com que suas 
habilidades com uso do computador sejam aprimoradas, 
viabilizando a autonomia dos aprendizes de modo que  estes 
possam facilmente fazer suas escolhas, atualizações e alterações 
personalizando assim, o seu ambiente de trabalho. Este modelo de 
aprendizagem tem contado com a tecnologia sem obter, em 
muitos casos, o benefício esperado, como se tem em outras áreas 
como no ensino tradicional.  

Uma das mais representativas ferramentas no campo do E-
learning são os LMS – Learning Management System [4]. De 
acordo com [5], os LMS são controlados e gerenciados por 
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instituições de ensino, os mesmos podem ser encontrados em 
quase todas as instituições e, consequentemente, estudantes, 
tutores e professores fazem uso deles. Para [6] os LMS são 
ferramentas plenamente estabelecidas e devem permanecer no 
campo de aprendizagem. Isto sugere que, seja em qualquer 
modalidade de ensino, esta ferramenta se encontra completamente 
consolidada no âmbito educacional. Entretanto, para [7], apesar da 
sua larga aceitação destacam que os mesmos não tem alcançado as 
melhorias esperadas. Para [4] as razões  fundamentais para este 
panorama estão relacionadas a: a) A aprendizagem deveria ser 
focada no aprendiz e não na instituição ou no curso [8]. b) Na 
necessidade de fornecer suporte aos aprendizes suporte à 
aprendizagem ao longo vida [9]. c) É essencial considerar a 
aprendizagem informal e o suporte as ferramentas 2.0 que 
promovem este modelo de aprendizado [10]. d) Os sistemas de 
aprendizagem devem ser capazes de evoluir com novas 
tecnologias [11]. 

Os LMS começaram a surgir há cerca de vinte anos, tendo em 
vista o uso generalizado da World Wide Web [12] Segundo os 
autores, as tecnologias que são adotadas pelos LMS possuem uma 
especificação padrão sejam elas comerciais ou não, a exemplo do 
WebCT e Blackborad, Moodle, REDU, LMS Amadeus e ATutor, 
entre outros. Seja qual for a perspectiva, basicamente todas 
apresentam funcionalidades similares e uma série e abordagens 
pedagógicas podem ser implementadas. 

Esses ambientes possuem intrinsecamente a característica de 
fornecer uma série de benefícios aos estudantes e funcionários 
dentro de uma instituição. Para quem coordena um ambiente 
LMS, é permitido fornecer um conjunto de ferramentas que 
possibilitam a inserção de novos conteúdos, cortes de conteúdos 
em de cursos existentes para geração de novos cursos. O aluno 
passa a ser gerido de forma eficiente, além de fornecer um único 
ponto de integração com sistemas de registros do estudante. 

Entretanto, os LMS são considerados uma tecnologia 
conservadora, isto se deve ao fato de que mesmos são idealizados 
para serem uma solução para um conjunto de problemas de ordem 
institucional. Sejam no gerenciamento dos aprendizes, seja no 
provimento de ferramentas ou entrega de conteúdos. Sob este 
ponto de vista, os LMS servem eficientemente as necessidades das 
instituições, por outro lado, de acordo com [12] eles são 
frequentemente mal adaptados às necessidades dos aprendizes.  

É indispensável refletir, evidenciam [1];[4] que o E-learning não 
termina ou está confinado a um LMS.  Existem uma infinidade de 
ferramentas que podem ser utilizadas para complementá-lo e 
melhorá-lo. Inclusive, de acordo com [13] novas aplicações 
decorrentes de web 2.0 devem ser levados em conta, como as 
aplicações de busca, aplicativos de notícias, aplicativos 
habilitados para localização, repositórios de conteúdo, fóruns, 
blogs, calendários, jogos online, mundos virtuais, entre outros.  

Na tentativa de resolver estes problemas surgem os PLE. Estes 
espaços de aprendizagem são idealizados para serem capazes de 
satisfazer as novas necessidades, Entretanto é preciso considerar 
como integrar tendências formais, informais e não formais da 
aprendizagem. É afirmado por [4] que os PLE representam uma 
oportunidade para gestão, buscando maior eficácia no processo de 
aprendizagem.  

Muitas soluções PLE nas mais diversas áreas têm sido concebidas 
para o apoio a aprendizagem. Entretanto, a grande maioria estão 
focadas em prover independência aos aprendizes, sem manter 

nenhuma relação ao acompanhamento de suas atividades fora dos 
LMS. 

Em sua pesquisa [14] apresenta as potencialidades associadas aos 
PLE e expõe que este tipo de tecnologia se trata de um fenômeno 
em crescimento, e vem atraindo o interesse no domínio do E-
learning por sua característica multidimensional. Até 2006, a 
definição para o termo PLE permanecia indefinida, assegura [15]. 
O autor aponta que a concepção sobre o que deve constituir um 
PLE depende do ponto de vista que quem faz seu uso. Isto sugere 
que as prioridades para um PLE propõem-se em ser diferentes 
para um estudante do ensino superior, de nível técnico, para um 
coordenador de universidade, para um docente, para um trabalho 
específico, ou ainda para um indivíduo que procura um caminho 
alternativo de aprendizagem ao longo da sua vida. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a conclusão do estudo da 
literatura e abrir o espaço para reflexão sobre as limitações e 
dificuldades existentes na literatura sobre o papel Learning 
Management System (LMS) frente aos Personal Learning 
Environments (PLE). Os resultados permitem compreender a 
existência de uma lacuna entre estes contextos educacionais. 
Além disso, são discutidas e apresentadas às possibilidades de 
integração e a importância dessas no acompanhamento formativo 
dos aprendizes. Este cenário permitiu a concepção de um 
mecanismo social, que encontra-se em desenvolvimento, para o 
acompanhamento formativo dos aprendizes no E-learning. 

Esta artigo encontra-se organizado da seguinte forma: a seção 2 
descreve as limitações e traz as perspectivas de Integração entre 
os LMS e PLE. A seção 3 apresenta o mecanismo social para o 
acompanhamento formativo no E-learning e os estágios que o 
compõe. E, por se tratar de um trabalho em andamento, a seção 4 
traz as perspectivas associadas ao tema que estão em 
desenvolvimento. 

2. LMS e PLE: Limitações e Perspectivas de 
Integração 

As limitações características os LMS vem sendo discutida desde 
2001 quando [16] evidenciaram que arquiteturas baseadas em 
LMS não atende completamente às necessidades de aprendizagem 
dos alunos ao longo da vida, impedindo-os de gerir sua própria 
aprendizagem. Além disso, estas arquiteturas não se mostram 
adequadas em fornecer aos aprendizes a continuidade, mesmo que 
temporária, quando os mesmos encontram-se desconectados 
desses ambientes. Ainda sobre os LMS, [17] ainda reforça que os 
LMS são, principalmente, ferramentas para entregar e organizar o 
conteúdo “fabricado” pelo professor para um curso, posicionando 
os alunos em um papel passivo, como seguidores de módulos de 
um curso em um ritmo pré-determinado. 

Entretanto, os LMS são considerados uma tecnologia 
conservadora, isto se deve ao fato de que mesmos são idealizados 
para ser uma solução para um conjunto de problemas de ordem 
institucional. Sejam no gerenciamento dos aprendizes, seja no 
provimento de ferramentas ou entrega de conteúdos. Sob este 
ponto de vista, os LMS servem eficientemente as necessidades das 
instituições, por outro lado, de acordo com [12] eles são 
frequentemente mal adaptados às necessidades dos aprendizes.  

Esses ambientes possuem intrinsecamente a característica de 
fornecer uma gama de benefícios aos estudantes e funcionários 
dentro de uma instituição. Para quem administra um ambiente 
LMS, é permitido fornecer um conjunto de ferramentas que 
possibilitam a inserção de novos conteúdos, cortes de conteúdos 
em de cursos existentes para geração de novos cursos. O aprendiz 
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passa a ser gerido de forma eficiente, além de fornecer um único 
ponto de integração com sistemas de registros do estudante. 

Para [6] os LMS são ferramentas plenamente estabelecidas e 
devem permanecer no campo de aprendizagem. Isto quer dizer 
que, seja em qualquer modalidade de ensino, esta ferramenta se 
encontra completamente consolidada no âmbito educacional. 
Entretanto, apesar da sua larga aceitação,  [7]  destaca que os 
mesmos não em alcançado as melhorias esperadas.  

Na tentativa de resolver as limitações intrínsecas dos LMS, 
surgem os PLE. Estes espaços de aprendizagem são idealizados 
para serem capazes de satisfazer as novas necessidades dos 
aprendizes. É afirmado por [4] que os PLE representam uma 
oportunidade para gestão, buscando maior eficácia no processo de 
aprendizagem dos envolvidos. 

Para [1] a cada dia se torna essencial que o desenvolvimento da 
aprendizagem esteja associado às tendências relacionadas da web. 
Neste contexto, segundo os autores, 04 quatro tendências se fazem 
necessárias para este alinhamento: 

• Mudanças na forma de interagir e socializar a aprendizagem;  

• Acesso a ferramentas seja considerado todos os participantes, 
sejam eles nativos ou  imigrantes digitais;  

• Apoio às tendências educacionais, como a aprendizagem ao 
longo da vida ou a aprendizagem informal;  

• A aprendizagem centrada no aluno.  

As tecnologias individuais que incorporam o espírito dos PLE têm 
surgido nos últimos anos. Dentre elas, destacam-se: wikis, blogs, 
ferramentas de comunicação, aplicativos para smartphones e 
tablets, entre outras. Estas permitem e facilitam o 
compartilhamento  de recursos através de redes sociais. Ou seja, 
nos PLE os aprendizes podem utilizar desde uma simples a um 
conjunto de ferramentas, estas podem ser customizadas para suas 
próprias necessidades e preferências em um único ambiente. 

Em consonância com [7] e [8], os autores complementam que os 
PLE estão no caminho de quebrar dos muros institucionais, 
tornando-se essencial soluções  para integrar os mundos 
institucionais e não institucionais, ou seja, o formal, não formal e 
na aprendizagem informal. Contudo, determinadas tarefas 
precisam ser feitas, isto devido a algumas dificuldades – 
apresentadas no Quadro 1 – permanecem presentes nesta relação. 

Quadro 1. Relação das Difiuldades de Integração LMS e PLE 
[4]. 

Dificuldades Descrição 

Interoperabilidade Os LMS possuem dificuldades para 
incluir padrões de interoperabilidade [6]. 

Integração de 
atividades 

A integração das atividades de formação 
entre LMS e PLE não são adequadas, 
visto que os PLE são concebidos para 
representação, classificação e 
acompanhamento em outras plataformas 
[18]. 

Rastreabilidade 

Dificuldade na rastreabilidade das 
atividades do usuário nos PLE e, 
portanto, gera problemas nas atividades 
consideradas no ambiente formal [19]. 

Execução de A dificuldade de estabelecer um único 
ponto de entrada entre os sistemas 

single-sign-on envolvidos [20]. 

Segurança 
Dificuldades em garantir a segurança da 
informação devido ausência da 
interoperabilidade [21].  

Diante da diversidade de recursos, soluções e dispositivos 
existentes, viabilizar a coexistência entre os PLE e LMS de modo 
a promover a sua integração tem se tornado um desafio continuo 
na comunidade científica. Para [5] trazer flexibilidade e 
extensibilidade para os LMS é crucial, isto porque fornece aos 
professores e aprendizes uma livre escolha de tecnologias e 
materiais educativos que desejam usar para seus cursos. Inclusive, 
de acordo com [4] existem várias iniciativas, mas nenhuma deles 
está fornecendo métodos eficientes para garantir a completa 
integração e interação entre os LMS e PLE. Neste sentido [22] 
propuseram 03 (três) cenários para esta coexistência: Cenário 01: 
Existência paralela dos LMS e PLE. Sendo o PLE um tipo de 
concepção dominante em espaços de aprendizagem informal ou 
em aprendizagem baseadas em competências. Enquanto que o 
LMS permaneceria como a tecnologia chave dos sistemas de 
ensino formal. Cenário 02: Os LMS disponibilizariam suas 
estruturas, estabelecendo um meio de interoperabilidade com os 
PLE. Cenário 03: Agregar as características dos PLE aos LMS, 
permitindo assim, incorporar o poder transformador existente nos 
PLE. 

Baseado nas proposições de [4] e [22] é possível identificar que o 
Cenário 01 não considera a integração, apenas a convivência 
simultânea. O Cenário 02 se refere à abertura dos LMS através de 
Web Services e iniciativas de interoperabilidade tais como: 
iniciativas baseadas no iGoogle1, redes sociais conectadas aos 
LMS, possibilidade do LMS oferecer suporte a implementações 
de especificações de interoperabilidade, a exemplo do IMS2, os 
PLE poderiam ser concebidos com protocolo específico de 
comunicação [14] ou que a integração possa ser baseada em SOA 
(Service Oriented Architecture)3. Por fim, o Cenário 03 [4] 
ressalta que este considera a integração de ferramentas externas 
dentro do LMS. Desta maneira os aprendizes não poderiam 
decidir quais ferramentas seriam utilizadas, sendo eles limitados a 
decisões institucionais. 

Baseado nas limitações intrínsecas identificadas na literatura a 
respeito dos LMS, principalmente relacionadas a ausência de 
informações sistematizadas para professores e tutores das 
atividades que são realizadas pelos aprendizes fora destes 
ambientes. E, considerando ainda que os PLE, apesar de poderem 
captar/coletar informações, estes não tem sido  ou  não são 
concebidos com a finalidade de acompanhar formativamente as 
atividades dos aprendizes no E-learning.  

Diante das evidências apresentadas, esta pesquisa considera que a 
inserção de um mecanismo entre estes contextos educacionais 
contribuirá para que o acompanhamento formativo das atividades 
dos aprendizes possam ser executadas pelos professores e tutores, 
permitindo que estes possam tomar ações  adequadas durante a 
realização de uma ou mais formações. Esta inserção possui a 
intenção de qualificar os  PLE como instrumentos colaborativos e 
                                                                    
1 iGoogle – é uma página web inicial personalizável do Google.  
2 IMS – Padrão responsável por especificar a interoperabilidade das 

tecnologias de aprendizagem  que incluem: metadados, gestão de 
conteúdos e acessibilidade. 

3  SOA (Service Oriented Architecture)  –  é uma abordagem arquitetural 
corporativa que permite a criação de serviços de negócio interoperáveis 
que podem facilmente ser reutilizados e compartilhados entre aplicações 
e empresas. 
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sociais capazes de sondar e/ou captar inform
acompanhamento formativo dos aprendiz
relacionadas aos LMS ou fora deles. 

3. Mecanismo Social 
Acompanhamento Formativo

Esta pesquisa considera que o acompanhamen
integrante para que a avaliação formativa do 
De acordo com [23], a avaliação é uma prátic
os domínios da atividade humana. Estas 
processos conscientes, intencionais, organiz
temporalmente, mas também, por meio de 
pouco estruturados e visíveis, na pluralidade d
das ações diárias das pessoas. Esta p
relacionadas ao aprendizado, nos faz perceb
existentes para que a avaliação, principalmen
formativo necessitam ser revistas, de modo 
aprendizes, tutores, professores e instituições
atuações. 

De acordo com [24], a avaliação formativa oc
processo de ensino-aprendizagem, e visa id
quanto o discente dominou de um determi
quanto e o que não foi dominado. Para [25] 
na medida em que a evidência sobre o dese
estimulada, interpretada e utilizada por prof
seus pares, para tomar decisões sobre os p
aprendizagem. E, para [26], a avaliação 
informações sobre o processo de aprendizagem
podem usar em suas decisões de ensino e os d
para melhorar seu desempenho. 

O termo “acompanhamento formativo” utiliz
difere do termo “monitoring learning“ encon
Apesar de quase sinônimas, o termo “monitor
a observação de um determinado fenômeno
tempo com o objetivo de verificar se cond
estão dentro dos padrões almejados [
“acompanhamento formativo”, aqui tratado, 
[29];[30];[31];[32]  e tem como propósito traze
com o fenômeno a ser observado, no sentido
fornecer assistência, de orientar, dar direção, 
apoio durante toda a execução do processo. 

A noção de “Mecanismo Social“ tem or
Sociais. De acordo com [33], trata-se uma es
que por algum acontecimento ou mudança
variáveis de entrada, faz com que uma mud
variável ou evento de saída ocorra. O aut
mecanismo social é um instrumento que medi
e efeito em um processo. 
Neste sentido, o mecanismo social em forma
de um LMS com um PLE tem como prop
fenômenos decorrentes de sua inserção e
computacionais LMS e PLE através do
formativo. Para tanto, a ideia central do mecan
estratégia não-intrusiva para coletar e registra
os eventos relacionados às atividades de 
aprendizes em seus PLE. De modo que perm
agirem individualmente, bem como, compart
conteúdos de aprendizagem, possam auxiliar
por grupos em atividades. E, principalmente,
professores e tutores subsídios para qu
acompanhamento formativo destas atividades s

informações relevantes ao 
rendizes em atividades 

l para o 
ativo 
hamento formativo é parte 
va do aprendizado ocorra. 

tica presente em todos 
stas podem ocorrer em 

rganizados e delimitados 
io de processos difusos, 

idade de tempos e espaços 
sta pluralidade quando 
perceber que as práticas 
almente do ponto de vista 
modo que, permitam aos 
uições a repensarem suas 

tiva ocorre durante todo o 
visa identificar: o quê e 
eterminado conteúdo e o 

 este fenômeno ocorre 
 desempenho do aluno é 
r professores, alunos, ou 
 os próximos passos na 

liação formativa fornece 
izagem que os professores 
 e os discentes podem usar 

 utilizado nesta pesquisa 
 encontrado na literatura. 

itoring learning“ sugere 
ômeno, num período de 

e condições estabelecidas 
os [27];[28]. O termo 
tado, está consoante com 
to trazer mais proximidade 
sentido de estar junto, de 
eção, de personalizar este 

m origem nas Ciências 
ma estrutura ou processo 
dança de uma ou mais 
a mudança no estado de 
O autor destaca que um 
 media a relação de causa 

 forma de uma integração 
o propósito averiguar os 
rção entre os contextos 
és do acompanhamento 
 mecanismo é utilizar uma 
egistrar informações sobre 
s de aprendizagem dos 
e permita aos aprendizes 
mpartilhar experiências e 
xiliar e serem auxiliados 

mente, possa fornecer aos 
ra que o sentido do 

dades seja efetivo. 

O mecanismo social para o 
aprendizagem proposto nesta pes
1 – agrega em seu desenvolvime
de [33], bem como, as operacion
2” quando se refere à abertura 
implementações de especificaçõ
PLE. O cenário representado pel
a saber: 

Figura 1. Mecanismo Social par
no E-learning –  Adap

As indicações “1” e “3 referem
PLE e LMS. A indicação “1” tr
ensino, ou também denominados
cenário proposto, o mecanism
instituição possa ter um ou m
indicação “3“ refere-se ao conte
inseridos. Nesse caso, são repres
pelos mobile devices. E, a indica
social para o acompanhamento 
(quarto) estágios a saber:  

• Estágio 01 – Seleção e Co
como objetivo permitir ao 
configurar adequadamente 
atividades dos aprendizes são

• Estágio 02 – Cenário Learn
(seis) elementos cujo propós
ser considerado, sondar 
relacionadas as atividades
informações baseadas nas de
de predizer possíveis futu
aprendizes, refinar as inform
resultados refinados.  

• Estágio 03 – Cenários PLE
quais elementos e/ou tecno
PLE do ponto de vista do me

• Estágio 04 – Indicador de 
propósito fornecer de 
acompanhamento, baseado n
Estágio 01, de modo que 
formativo dos aprendizes pos

4. Perspectivas sobre 
Estudos anteriores de [34]; [35
que, nos dias atuais, além da int
é preciso considerar também o a
de modo a prover diferentes poss
deve ser contínua, do mesmo mo

ra o acompanhamento formativo da 
sta pesquisa e representado pela Figura 
olvimento as características conceituais 
racionais descritas por [22] no “Cenário 
rtura dos LMS na oferta de suporte a 

ificações de interoperabilidade com os 
do pela Figura 1 possui três indicações 

 
ial para o Acompanhamento Formativo 

Adaptado de [30];[31];[32].  
referem-se aos contextos educacionais 
 “1” trata-se dos ambientes formais de 
inados de ambientes institucionais. No 
canismo social considera que uma 
ou mais LMS em funcionamento. A 
 contexto no qual os PLE podem estar 
 representados pelos recursos da web e 
 indicação “2” representa o mecanismo 
ento formativo que é composto por 4 

 e Configuração => este estágio tem 
ir ao professor ou tutor selecionar e 
ente quais eventos relacionados às 
es são relevantes serem percebidas.  

arning Analitycs => composto por 6 
propósito é: selecionar o cenário PLE a 
ndar e capturar as informações 
idades dos aprendizes, agregar as 
nas definições do Estágio 01, ser capaz 
s futuras ações das atividades dos 
informações obtidas e compartilhar os 

PLE => refere-se a definição sobre 
 tecnologias serão consideradas como 
do mecanismo social.  

or de acompanhamento => tem como 
de forma os indicadores de 

eado nas seleções prévias definidas no 
 que o suporte ao acompanhamento 
es possa ser diligenciado. 

obre a pesquisa 
35] e [36] reforçam da necessidade 

da interação do aluno com os recursos, 
m o ambiente no qual ele está inserido 
s possibilidades de interação. Esta ação 
o modo que deve adequar-se de forma 
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transparente ao contexto no qual o aluno está inserido. Isto se 
vincula ao fato de que com os avanços da tecnologia, a 
disseminação do aprendizado a distância nos mais diferentes 
níveis, o acesso à informação podendo ser realizado sob diversas 
formas e em qualquer lugar através de diversos dispositivos e de 
maneira imediata. Desta forma, ao considerar estes aspectos, os 
elementos ou mecanismos envolvidos podem ser utilizados como 
instrumentos que viabilizem a sua aprendizagem. 

É sabido que as instituições formais de ensino praticam em seus 
cursos um modelo de avaliação tradicional onde no final de cada 
modulo ou ao final curso são atribuídas notas. Dentro da literatura 
pesquisada, não foi identificada nenhum aspecto relacionado 
diretamente ao acompanhamento formativo dos aprendizes com 
atividades executadas quando estes estão fora dos seus ambientes 
formais de aprendizagem. Nesta pesquisa, entende-se por 
acompanhamento formativo a possibilidade em que o professor ou 
tutor possa dispor informações sobre seus aprendizes referentes a 
atividades realizadas fora dos LMS. 

Esse contexto nos faz perceber a importância do elo que os LMS 
necessitam ter com os PLE. Prover condições que permitam seja 
ao professor ou tutor de acompanhar os aprendizes ao longo de 
sua trajetória, principalmente em atividades fora dos LMS e que 
estejam relacionadas às atividades em seus cursos formais. 

Em virtude das inúmeras possibilidades que podem ser criadas 
fazendo-se uso de PLE, o seu processo de análise, 
acompanhamento e avaliação, tanto do ponto de vista operacional 
sobre quais ferramentas serão selecionadas e utilizadas, bem 
como, no acompanhamento dos aprendizes sobre quais as 
atividades em seus PLE que estão sendo realizadas e que possuem 
ligação com as atividades presentes nos LMS. 

Sendo assim, várias questões que podem ser levantadas sobre as 
possibilidades de integração desses contextos educacionais, visto 
que, este tema não finaliza nesta pesquisa. Todavia, este trabalho 
delimita-se a lançar duas questões para discussão com esta 
comunidade: Até que ponto integração dos contextos educacionais 
entre LMS e PLE permitiria ao professor/tutor o acompanhamento 
formativo adequado das atividades de alunos fora dos LMS em 
cursos de formação profissional? E, do mesmo modo, ser também 
um elemento que contribua como elo para promover aos alunos a 
organização das suas atividades de aprendizagem? 

Neste momento, a pesquisa está direcionada na identificação das 
necessidades existentes no E-learning no que tange o 
acompanhamento formativo de atividades para o detalhamento de 
cada estágio que compõe do mecanismo social proposto. Para 
tanto, um estudo etnográfico com professores, tutores e alunos do 
ensino profissional encontra-se em desenvolvimento. A partir 
deste estudo, serão categorizadas as necessidades identificadas e 
averiguadas quais estágios e seus elementos serão inseridos, 
modificados ou excluídos, permitindo assim, a geração dos 
protótipos iniciais do mecanismo. 
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ABSTRACT 
This paper discusses collaborative practices with mobile devices 
in schools participating in Project One Computer per Student in 
Ceará. The methodology used in this study is qualitative in nature. 
The data consisted of notebook records and materials prepared by 
teachers and students in times of training, as well as materials 
produced by students during the classes with laptops. Among the 
results, we can see the motivation for the use of mobile devices 
and the search for new ways of working are constant, since 
teachers do not conceive the school without the support of these 
devices, because communication is mediated by technology in the 
classroom and beyond. 

RESUMO 
O presente trabalho discute práticas colaborativas com uso de 
dispositivos móveis em escolas participantes do Projeto Um 
Computador por Aluno no Ceará. A metodologia utilizada neste 
trabalho é de natureza qualitativa. Os dados constaram de caderno 
de registros e materiais elaborados pelos professores e alunos nos 
momentos de formação, bem como os materiais produzidos pelos 
estudantes durante as aulas com os laptops. Dentre os resultados, 
percebe-se a motivação para o uso de dispositivos móveis e a 
procura por novas formas de trabalhar são constantes, uma vez 
que os professores não concebem mais a escola sem o suporte 
destes dispositivos, pois a comunicação mediada pela tecnologia  
se encontra na sala de aula e fora dela. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
H.3.4 [Social networking]: mobile learning, collaborative 
learning, dispositivos móveis.   

Termos Gerais 
Theory, Verification. 

Palavras Chaves 
Mobile Learning – Aprendizagem Colaborativa com Suporte 
Computacional – Projeto Um Computador por Aluno. 

1. INTRODUÇÃO 
A disseminação global dos dispositivos móveis está visivelmente 
integrada e tomando conta da vida em sociedade. As 
funcionalidades e serviços do smartphone e tablet admitem o 
acesso a conteúdos e favorecem interações em qualquer hora e 

lugar, transformando o tempo e o espaço de comunicação. 

Nos dias atuais, o acesso à informação não está mais limitado a 
um computador de mesa (desktop), pois se estendeu também às 
tecnologias móveis, o que originou uma área de estudos chamada 
de mobile learning (m-learning) ou aprendizagem móvel. Na 
Educação, a aprendizagem pode acontecer na própria casa, em um 
ônibus, em uma aula de campo, pois a mobilidade é tão 
importante quanto à capacidade do indivíduo de se conectar, 
comunicar e criar usando recursos que estão à mão [14].  

As tecnologias móveis têm o potencial de integração com outras 
atividades, materiais e ambientes, cuja produção do conhecimento 
pode acontecer de forma colaborativa, possibilitando uma 
múltipla autoria e o compartilhamento de recursos para fora dos 
limites da escola. Para tornar o processo de aprendizagem 
interativo em uma experiência colaborativa é necessário planejar e 
identificar os recursos apropriados para tal, visto que a 
aprendizagem só ocorrerá se a tecnologia for concebida para se 
adequar ao contexto de uso na qual ela é pretendida [14] [15]. 

Apesar disso, ainda há relativamente pouco entendimento acerca 
das formas como as tecnologias móveis podem ser projetadas e 
usadas para dar suporte à atividades colaborativas na escola. [21] 
sugerem que a mobilidade destes dispositivos possibilita o 
trabalho colaborativo entre alunos, a fim de estabelecer o 
movimento e interação com outros em ambientes diferentes, ao 
invés de limitar a atividade com um parceiro alocado em um 
computador de mesa dentro de um laboratório.  

A mobilidade e a conectividade beneficiam o desenvolvimento de 
práticas colaborativas aproximando estudantes de realidades 
distintas. Esses elementos estão alinhados ao Projeto Um 
Computador por Aluno – UCA – que ofereceu dimensões 
pedagógicas e curriculares diferentes da situação um-para-muitos 
trabalhados na maioria dos laboratórios de informática das escolas 
brasileiras [3]. 

O presente estudo apresenta algumas experiências de atividades e 
projetos colaborativos considerando o estudo da aprendizagem 
móvel e aprendizagem colaborativa com suporte computacional – 
CSCL desenvolvidas em escolas contempladas com o Projeto 
UCA no Ceará. 

Algumas questões que permearam o estudo são: durante o 
desenvolvimento das atividades colaborativas no Projeto UCA, 
quais características da aprendizagem móvel foram evidenciadas? 
Quais aplicativos colaborativos para aprendizagem móvel foram 
utilizados? 

Neste artigo, buscou-se investigar práticas colaborativas com uso 
de dispositivos móveis entre alunos e professores, cujas 
experiências de aprendizagem móvel foram além das paredes da 
escola. Ao mesmo tempo, procurou-se identificar o potencial de 
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aplicativos para construir representações do conhecimento através 
da colaboração e produção.  

O texto está estruturado da seguinte forma: na seção 2, discute-se 
o referencial teórico e pesquisas com mobile learning, a seção 3 
faz o mesmo com a aprendizagem colaborativa com suporte 
computacional, a seção 4 apresenta o contexto da pesquisa. Em 
seguida, discute-se os resultados e por último as conclusões do 
trabalho. 

2. MOBILE LEARNING 
A difusão das tecnologias móveis deu origem ao termo Mobile 
Learning ou m-learning. Sua definição e características são 
analisadas por vários estudiosos, dentre eles: [10], [16], [14], [15] 
e [20].   

Segundo [20], o m-learning é visto tanto como uma extensão do 
e-learning (modelo de aprendizagem não presencial suportado por 
tecnologia) quanto um modelo novo que permite aprender em 
qualquer lugar e hora. Para 13], m-learning é “qualquer tipo de 
aprendizado que acontece quando o aluno não está em local fixo, 
ou aprendizagem que acontece quando o aluno aproveita as 
oportunidades oferecidas pelas tecnologias móveis”.  

Com uma variedade de recursos disponíveis na internet, a m-
learning oferece opções que ampliam o processo de ensino e 
aprendizagem, tanto no acesso quanto na produção de conteúdos a 
qualquer hora e lugar, oportunizando aprendizagem formal e 
informal dentro ou fora da sala de aula [7]. Todavia, o futuro da 
aprendizagem móvel depende muito do nível de aceitação social 
que recebe. [7] reforça quatro características de aprendizagem 
com dispositivos móveis: são usadas em todos os lugares; 
possuem aplicativos amigáveis e pessoais, são baratos e fáceis de 
usar; e, podem ser usadas em todas as esferas da vida. 

Segundo [10], é o aspecto móvel do m-learning que sobressai dos 
outros tipos de aprendizagem, pois explora oportunidades que a 
mobilidade pode oferecer. Em contrapartida, [16] apresentam a 
necessidade de redefinir a aprendizagem na era móvel e 
reconhecer o papel essencial da mobilidade e da comunicação no 
processo de aprendizagem. Com isso, é necessário indicar o 
contexto em que se aprende e o efeito transformador das redes em 
apoio às comunidades virtuais que transcendem as barreiras de 
idade, socioeconômicas e culturais. 

Com base nos estudos de [10], nos últimos dez anos, a 
aprendizagem móvel cresceu com a realização de pesquisas sobre 
projetos significativos em escolas, locais de trabalho, museus, 
cidades e áreas rurais em todo o mundo. Entretanto, para os 
autores, a comunidade de m-learning ainda é fragmentada com 
várias perspectivas nacionais e possui concepções diferentes entre 
a escola e os demais setores de aprendizagem ao longo da vida. 

Há estudos focados na mobilidade do aluno, outros na 
aprendizagem em contextos formais e outros ainda no 
desenvolvimento de aplicações de aprendizagem móvel 
sustentadas por diferentes teorias de aprendizagem.  

No Brasil algumas pesquisas com dispositivos móveis estão sendo 
realizadas na educação. Experiências com a aprendizagem 
apoiada por dispositivos móveis têm sido realizadas. No entanto, 
poucos trabalhos empíricos trazem a perspectiva da aprendizagem 
colaborativa móvel. Um levantamento feito com os termos m-
learning, dispositivos móveis e aprendizagem colaborativa na 
busca dos resumos no banco de teses da CAPES, revelou somente 
16 trabalhos: Doutorado (3), Mestrado Acadêmico (12) Mestrado 

Profissional (1). Desses somente dois se referem a utilização de 
dispositivos móveis para auxiliar práticas colaborativas, cujas 
experiências de aprendizagem móvel foram também 
desenvolvidas. 

A próxima seção discute os pressupostos da aprendizagem 
colaborativa com suporte do computador - CSCL, além de 
pesquisas realizadas. 

3. APRENDIZAGEM COLABORATIVA 
COM SUPORTE COMPUTACIONAL  

A aprendizagem colaborativa delineia práticas educacionais em 
que as interações entre pares constituem elementos importantes na 
aprendizagem. O termo “com suporte do computador” não se 
refere apenas a conexão remota entre pares, mas também procura 
estabelecer e acomodar as interações face a face através das 
tecnologias [5]. 

Essa proposta de aprendizagem é fundamentada na teoria 
sociocultural de Vygotsky. Segundo [19], a interação social é 
fundamental para a formação psicológica do indivíduo. O 
desenvolvimento das funções superiores ocorre a partir da 
internalização de sistemas simbólicos compartilhados por um 
determinado grupo social [19]. A ideia de mediação está 
compreendida na relação entre o desenvolvimento humano e o 
processo sócio-histórico, ou seja, o conhecimento se efetiva pela 
mediação feita por outros sujeitos ou por meio de objetos do 
mundo que rodeia o indivíduo. É nessa mediação simbólica e na 
interação que o conhecimento se torna fruto de um processo 
sociocultural [19]. 

Para [9] existem duas interpretações da linha de pensamento de 
Vygotsky que balizam a CSCL: o aprender com o outro e o 
engajamento mútuo. A primeira está diretamente relacionada ao 
indivíduo que não sabe algo, mas aprende com o outro por meio 
da colaboração, assim: “as pessoas adquirem conhecimento e 
praticam novas competências, como resultados da internalização 
da aprendizagem colaborativa.” Ou seja, “a colaboração é 
interpretada como facilitadora do desenvolvimento cognitivo 
individual” [9]. 

A segunda interpretação está relacionada ao engajamento mútuo e 
à produção do conhecimento, cujo conhecimento se dá mais 
através da “participação em um processo social de construção do 
conhecimento do que em um esforço individual. Esse 
conhecimento emerge através da rede de interações e é distribuída 
e mediada entre aqueles que interagem” [9]. 

Para tanto, a teoria de Vygotsky pode ser tomada como referência, 
a fim de entender os processos de aprendizagem do aluno, bem 
como a formação de conceitos a partir da interação com o outro e 
das interações na aprendizagem, especialmente da dinâmica dos 
processos mediados pelos dispositivos móveis e a aprendizagem 
móvel e colaborativa favorecendo o acesso às informações e a 
produção do conhecimento. 

Para [17], a CSCL pressupõe o trabalho colaborativo entre 
estudantes, ao invés do uso de materiais de forma isolada. A 
aprendizagem acontece através da interação entre alunos, os quais 
levantam perguntas, realizam investigações e ensinam uns aos 
outros tanto de forma presencial quanto usando ambientes 
computacionais. Segundo os autores, algumas das vantagens 
disponibilizadas pela tecnologia para auxiliar a aprendizagem 
colaborativa são: a facilidade com que a tecnologia de informação 
e comunicação permite criar, mover, compartilhar informações na 
forma de textos, imagens e vídeos, e a capacidade de interagir e de 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

980

produzir colaborativamente, fornecendo novas formas de 
aprendizagem. Segundo o autor, a interação entre alunos e 
professores desperta processos internos de desenvolvimento que 
levam os alunos a operarem em níveis mais avançados do que no 
trabalho individual. Tais processos são gradativamente 
internalizados, tornando-se parte essencial dos indivíduos. 

Para [6], as tecnologias estão se tornando onipresente, a fronteira 
entre a colaboração apoiada por computador e outras formas de 
colaboração está desaparecendo. Para o autor, as atividades na 
perspectiva CSCL ocorrem dentro de ambientes de aprendizagem 
mais amplos que ocorrem em vários níveis sociais, em diferentes 
contextos e meios de comunicação. A aprendizagem colaborativa 
pode ser geralmente definida como atividades de aprendizagem 
expressamente concebidas e realizadas por pares ou em pequenos 
grupos interativos alocados em ambientes distintos. Do mesmo 
modo, promove a interação entre os alunos e favorece o 
compartilhamento de ideias e experiências entre eles. De acordo 
com [14], é na comunicação que se estabelece uma interação 
social na qual uma estrutura de esforços colaborativos pode ser 
compartilhada. Esta estrutura abrange as relações e a coesão do 
grupo, as quais contribuem para abrir o pensamento crítico, a 
interação solidária e negociação social. 

Essa aprendizagem colaborativa difere consideravelmente da 
abordagem tradicional da Educação que enfatiza a mera transmissão 
de informações pelo professor e o trabalho individual dos alunos. O 
papel do professor numa visão de aprendizagem colaborativa muda 
de um simples provedor de conhecimento para um mediador 
especialista, que discute juntamente com seus alunos [8]. 

Estudos sobre aprendizagem colaborativa suportada pelo 
computador – CSCL – são discutidos por [5], [6], [7], [9], e [14], 
[16]. Esses estudos investigam como a colaboração e a tecnologia 
facilitam o compartilhamento e a disseminação de conhecimentos e 
experiências entre membros de uma comunidade.  

A proposta da aprendizagem colaborativa faz referência às 
oportunidades que o ambiente proporciona para a emancipação 
dos indivíduos, pois esses tendem buscar novas perspectivas, 
gerar questionamentos e assumir a responsabilidade da própria 
aprendizagem. Os estudantes identificam problemas, deliberam 
objetivos coletivos e debatem possíveis ações para soluções de 
problemas através de ambientes colaborativos [2]. 

Ambientes e ferramentas colaborativas provocam “esforço 
conjunto de alunos na resolução de tarefas propostas pelo 
professor, a troca de conhecimentos e de experiências realça a 
aprendizagem e pode levar a um conhecimento mais duradouro” 
[18]. Neste sentido, o estudante, do mesmo modo que é 
responsável por sua aprendizagem, torna-se coautor da 
aprendizagem de seus colegas, o que implica o desenvolvimento 
de sua autonomia. Assim, enquanto os estudantes conduzem suas 
próprias ações, esses conferem trocas significativas com o outro, 
tanto no sentido de fornecer informações, soluções e descobertas 
quanto no sentido de colaborar com as ideias do outro. Daí a 
importância de usar mecanismos diferentes de aprendizagem 
como inovadores desse processo que incluam o foco na 
aprendizagem, no conhecimento e na interação social em grupo ou 
comunidades. 

Essa tecnologia móvel e aplicativos podem fornecer suporte para 
a aprendizagem colaborativa com ênfase em uma ação mediada. 
Conforme [11] há três maneiras de se conceber esse suporte: a) os 
alunos e professores trabalham de forma colaborativa com 
tecnologias de uso móvel e individual; b) o trabalho pode ser feito 

de forma simultânea, quando os membros de um grupo estão 
reunidos para realização de uma tarefa através de um aplicativo 
colaborativo; c) a colaboração não é feita via ferramenta e sim 
através da conversação entre os membros do grupo. Essa forma é 
similar à colaboração com o uso de ferramentas analógicas como 
lápis e papel. A ênfase é nos processos de interação presenciais. 

Conforme [6], podemos aprimorar a qualidade da colaboração e, 
dessa forma, incentivar o aprendizado através de quatro 
elementos: 1) organização das condições iniciais; 2) construção de 
cenários de interação; 3) produção de interações produtivas e 4) 
monitoramento e regulação da interação. Este último é o elemento 
mais complexo e precisa de um modelo da interação ideal e uma 
representação da colaboração de cada participante, pois permite 
analisar o histórico das interações, realizar um diagnóstico dos 
pontos fortes e fracos e fornecer conteúdo para um retorno mais 
adequado. 

Ainda segundo o autor, este último elemento está preocupado com 
o critério intuitivo de que “fazer algo junto” implica em uma 
comunicação síncrona, enquanto a ação coletiva é associada com 
a comunicação assíncrona apresentada também na CSCL. [5] 
ressalta que as ferramentas de comunicação são muitas vezes 
caracterizadas como síncrona ou assíncrona e que essa dicotomia 
corresponde à tecnologia subjacente, mas não para o desempenho 
real dos sistemas de comunicação. 

De acordo com [21], CSCL não é apenas a colaboração entre 
computadores fornecendo um meio para coordenar as tarefas ou 
para simular situações de resolução de problemas, mas a 
colaboração através de computadores, em que membros do grupo 
usam o computador para estruturar e definir seus esforços 
colaborativos.  

As tecnologias de computação móvel evoluem velozmente a cada 
dia. Sua utilização na educação é um assunto discutido desde o 
final dos anos de 1990 com a chegada do handheld ou palmtop, 
denominados também como computadores de mão [14] [15]. A 
partir disso, algumas pesquisas apresentaram a importância dessas 
tecnologias nas salas de aula para a educação básica.  

Percebe-se, com a evolução das tecnologias e os avanços das 
pesquisas, que o termo handheld ou computador de mão na 
educação foi substituído por dispositivos móveis que incorpora 
laptop, tablet e smartphone. Embora tenha mudado, permanece o 
princípio de possuir uma série de serviços, fornecer suporte à 
mobilidade e demandar a existência de infraestrutura de 
comunicações sem fio. 

[15] considera que a mediação docente, ao utilizar esses 
dispositivos no contexto escolar, é condição importante para que 
haja aprendizagem. Dessa forma, é necessário que o professor 
incorpore atividades que marquem momentos de partilha e 
discussão entre os alunos. Em conformidade [14] afirmam que a 
comunicação, negociação, interação e troca de ideias são 
elementos constituintes das redes sociais que sustentam e definem 
grupos de trabalho e aprendizagem. Eles argumentam que a 
interação através de computadores de mão ampliam possibilidades 
oferecidas pelos computadores de mesa. Além disso, a 
característica do acesso a qualquer lugar e hora dos computadores 
de mão tem convencido alguns educadores que o ambiente CSCL 
móvel, ou seja, aprendizagem colaborativa com suporte de 
computador móvel – MCSCL, pode se tornar um recurso 
promissor no âmbito educacional. Uma vez que o termo 
computador de mão deixou de ser utilizado, estamos adotando no 
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presente projeto o termo mc-learning (mobile colaborative 
learning) ou aprendizagem colaborativa móvel. 

[21] realizaram um estudo a fim de medir os resultados de 
aprendizagem de alunos nas atividades de linguagem e 
matemática em relação à CSCL e MCSCL. Os resultados 
mostraram que os estudantes foram melhor avaliados com 
atividades auxiliadas por MCSCL do que os estudantes que 
desenvolveram  atividades colaborativas com e sem o apoio de 
computadores desktop. Esse estudo, segundo os autores, ajudou a 
identificar os pontos fracos da CSCL, uma vez que MCSCL 
superou as deficiências detectadas em relação à mobilidade e 
usabilidade. 

Ainda segundo os autores, as atividades com MCSCL apoiam o 
trabalho colaborativo através do reforço da: a) a organização do 
material; b) o espaço de negociação social dos membros do grupo; 
c) a comunicação entre os membros do grupo, através da rede sem 
fio que suporte a rede social face a face; d) a coordenação entre as 
atividades; e) a possibilidade de mediação; f) o incentivo a 
mobilidade. Ressaltam ainda que as atividades MCSCL gerenciam 
e incentivam tarefas que incluem: a) organização de informação, 
b) colaboração em grupos, c) acompanhamento do progresso em 
tempo real relacionados aos objetivos de aprendizagem e d) 
promoção da interação, negociação e comunicação entre pares. Os 
dispositivos móveis estão emergindo como uma solução flexível e 
portátil que proporciona aos alunos apoio para se envolver em 
atividades de colaboração a qualquer hora e lugar [21].  

No Brasil, iniciativas recentes como o Projeto UCA têm 
propiciado uma grande disponibilidade de dispositivos móveis 
como laptops e tablets na escola. Desta maneira, pretendeu-se 
investigar práticas colaborativas com suportes dessas tecnologias. 

4. CONTEXTO DE PESQUISA 
Esta pesquisa de abordagem qualitativa teve um olhar na 
perspectiva sociohistórica que valoriza aspectos descritivos e 
percepções pessoais, procurando compreender o contexto e os 
sujeitos envolvidos [4]. 

Neste sentido, procurou-se identificar atividades e projetos 
colaborativos desenvolvidos durante o Projeto UCA no Ceará. O 
Projeto UCA foi uma ação do governo brasileiro que promoveu a 
inclusão digital dos alunos de escolas públicas do país, dando 
oportunidade de utilização das tecnologias digitais a partir da 
inserção de laptops educacionais nas salas de aula. Como se tratava 
de um projeto piloto, foram contempladas cerca de 300 escolas 
brasileiras, distribuídas em todos os estados da federação [1]. 

Dentre as várias diferenças entre o modelo atual de laboratórios de 
informática e o modelo UCA, pode-se destacar a mudança entre 
os modelos um-para-muitos e um-para-um (1:1), isto é, cada 
aluno da escola tem um computador à sua disposição. [22] 
assevera que a proposta 1:1 potencializa a relação do estudante 
com a tecnologia numa situação de imersão tecnológica necessária 
ao desenvolvimento do Projeto. 

Dentre os princípios do Projeto UCA, ressaltamos: a exploração 
pedagógica da mobilidade do laptop educacional; a formação de 
comunidades de aprendizagem; a interação entre as pessoas e a 
construção coletiva do conhecimento; a promoção de letramentos, 
não somente relacionados à leitura, escrita ou digital, mas à visual 
e sonora; integração do laptop educacional ao currículo escolar; 
apropriação das TIC; e a constituição de redes de construção 
coletivas, nas quais professores e alunos poderão explorar 
diferentes alternativas de ensino e aprendizagem [3]. 

A partir do acompanhamento pedagógico realizado pela equipe de 
formação, foram selecionados dois projetos colaborativos que 
focaram em ambientes e ferramentas colaborativas para 
dispositivos móveis, favorecendo a aprendizagem na Educação 
Básica (e.g. [11]; [12]). Tais projetos apresentaram experiências 
em Ciências (meio ambiente, fotossíntese e botânica), Geografia 
(relação com o meio que vive, espaço geográfico e preservação), 
Matemática (dados estatísticos e gráficos).  

A Escola selecionada está situada em uma zona rural do distrito 
de Ponta da Serra, e funciona nos turnos manhã, tarde e noite. 
Para análise, os resultados foram classificados em duas categorias 
designadas aos projetos colaborativos: (A) características de 
aprendizagem móvel e (B) potenciais didáticos de aplicativos 
colaborativos para dispositivos móveis utilizados. A coleta de 
dados, dentro de um estudo qualitativo, representou um processo 
dinâmico. A partir do acompanhamento pedagógico, os recursos 
digitais utilizados, as produções dos alunos, as observações 
registradas nas aulas e as soluções encontradas pelos estudantes 
para desenvolver as atividades dos projetos de forma colaborativa 
foram pontuados. 

Desta maneira, os dois projetos estão diretamente relacionados ao 
objetivo deste estudo que é investigar práticas colaborativas com 
uso de dispositivos móveis entre alunos e professores, cujas 
experiências de aprendizagem móvel foram além das paredes da 
escola. Como resultado final, foram analisados dois projetos 
colaborativos, apresentados a seguir. 

5. EXPERIÊNCIAS COM M-LEARNING E 
APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

Durante os encontros de formação docente, desenvolvidos nas 
próprias escolas contempladas com o Projeto UCA-CE, o 
aplicativo Google Maps foi utilizado como recurso de produção e 
colaboração entre pares, cujo objetivo foi explorar como o 
trabalho com mapas colaborativos possui formas sensíveis de 
expressar o relacionamento das pessoas com as regiões. 

O estudo e a apropriação tecnológica do Google Maps nestes 
encontros incentivou um professor de Biologia na criação de um 
mapa colaborativo, juntamente com seus alunos, que identificasse 
as classificações de árvores existentes no distrito urbano próximo a 
escola. O projeto “Descendo a ladeira com o laptop: um passeio 
pela arborização no entorno da escola” teve como objetivo 
investigar as espécies de plantas e mapeá-las conforme espaço 
geográfico da cidade. Todas as ações do projeto foram 
desenvolvidas pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma 
escola estadual, localizada nas proximidades do município de Crato. 

Através das aulas de campo, os alunos coletaram informações 
sobre os tipos de árvores da região, criaram tabelas e registraram 
por meio de fotos e vídeos cada espécie diferente. Trabalhar com 
esse método significa romper com a desarticulação entre o 
currículo e a realidade, ou seja, articular os saberes escolares com 
os saberes sociais de forma que o estudante contextualize o que se 
aprende e não reforce algo abstrato ou fragmentado.  

Assim, as atividades abordaram temas como: conceitos básicos de 
ecologia; os fatores abióticos e a diversidade no meio ambiente; a 
estrutura e o funcionamento dos ecossistemas; dinâmica das 
populações; estudo das comunidades; o homem e o ambiente. Os 
livros da biblioteca e os textos extraídos e referenciados da 
Internet auxiliaram na captação de conceitos e de elementos 
fundamentados em experiências científicas.  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

982

No laboratório de ciências, os estudantes puderam conhecer a 
estrutura das plantas, flores e frutos encontrados na região. Os 
alunos estudaram a reprodução das plantas, o que ocorre no 
interior da flor, como acontece a fecundação e a transformação 
para o desenvolvimento do fruto. Esses conteúdos foram 
essenciais para que os alunos entendessem o processo fisiológico 
das plantas e, consequentemente, como esses aspectos 
influenciam a arborização urbana. 

Os registros foram cuidadosamente pontuados no mapa 
colaborativo, no qual os alunos inseriram fotos e textos com a 
descrição de cada planta, editaram as filmagens e postaram no 
mapa, como também identificaram pontos de devastação das 
árvores na cidade, marcando as áreas com linhas e formas 
geométricas, representado na Figura 1.  

 
Figura 1 – Mapa colaborativo criado pelos alunos 

Em seguida, os estudantes, sob orientação do professor, criaram 
uma apresentação em slides para os demais alunos da escola e 
comunidade, a fim de conscientizá-los da importância da 
preservação das árvores na região. 

O segundo projeto, intitulado “Os impactos ambientais no distrito 
Ponta da Serra: registro das atividades com o auxílio do laptop 
educacional” foi desenvolvido por uma professora de Geografia e 
sua turma de 2º ano do Ensino Médio que também utilizaram o 
Google Maps para identificar os principais problemas ambientais 
existentes no distrito, onde a escola está localizada, decorrentes da 
interferência humana.  

Para que os alunos se sentissem sensibilizados com o tema foi 
necessário que o professor também manifestasse o desejo e a 
preocupação de preservar o lugar onde vive. Nas escolas, esse 
tema é trabalhado de forma transversalizada, e pode render bons 
resultados se o professor usar, além da criatividade, materiais 
especializados sobre o assunto e adequados para essa faixa etária. 

Os 36 alunos se organizaram em seis equipes para as aulas de 
campo onde puderam identificar alguns aspectos que causam 
riscos ao entorno da escola. Com o auxílio do laptop educacional, 
foi possível fotografar as regiões devastadas e fazer anotações 
sobre os tipos de elementos de riscos in loco.  

Com o aplicativo Calc do Google Drive os alunos organizaram e 
compartilharam os dados coletados através de questionário 
aplicado à comunidade para criação de gráficos. A partir dos 
gráficos, os alunos avaliaram aspectos econômicos da população, 
saneamento básico e utilização de fossas negra. Segundo a 
professora, o projeto promoveu interesse dos alunos na 

identificação e registro das causas e consequências dos impactos 
ambientais no entorno da escola, a partir de um mapa colaborativo 
estimulou a criação de propostas para amenizar os danos já 
existentes no distrito através da conscientização e, 
consequentemente prevenção futura.  

Com o auxílio do laptop, os alunos divulgaram suas descobertas e 
manifestaram suas opiniões sobre os impactos ambientais na 
região onde residem através do blog da escola, jornal da 
comunidade e feria de ciências.  

O planejamento das atividades contribuiu para melhor utilização 
dos potenciais didáticos dos aplicativos colaborativos com o 
suporte dos dispositivos móveis, favorecendo a aprendizagem dos 
alunos. As atividades de produção de gráficos, criação de mapas 
colaborativos, anotações de textos, elaboração de slides e 
pesquisas orientadas na Internet, partindo da própria realidade do 
aluno, atenderam aos princípios contidos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

As referidas experiências expõem que professores e alunos podem 
produzir e compartilhar informações para atender às suas 
necessidades, curiosidades e expectativas acerca dos lugares. No 
entanto, o professor exerce um papel importante de orientação 
durante a realização das atividades com o suporte de recursos 
colaborativos online. Conforme [11], as estratégias pedagógicas 
vivenciadas nas atividades colaborativas dentro dos contextos 
escolares favorecem a produção grupal e aflui na forma de 
aprender individual e coletivamente, pois todas as tarefas são 
compartilhadas e produzidas por todos os participantes do grupo.  

Os projetos utilizaram três aplicativos utilizados: Calc para 
organização dos dados coletados e criação de planilhas e gráficos; 
Google Maps para criação de mapas colaborativos; e Blogger para 
exposição e divulgação dos projetos.  

Na visão dos professores e alunos participantes, o Google Maps 
permitiu um espaço dinâmico de ensino e aprendizagem de fácil 
acesso, agregando várias mídias. Para eles, a vantagem de usar 
esse aplicativo está diretamente relacionada ao uso dos ícones 
localizados em pontos estratégicos do mapa colaborativo. Além 
disso, eles puderam perceber que as informações foram 
representadas de várias formas em um único espaço geográfico: 
texto, vídeo, áudio e imagens. 

Segundo [6], o ato de colaborar está relacionado à situação, 
interação, organização e os resultados da aprendizagem 
colaborativa. Desta forma, é preciso ampliar as formas de 
interação, como também possibilitar melhores recursos de 
comunicação, pois para o autor, aprender colaborativamente 
envolve duas ou mais pessoas que tentam compreender e estudar 
algo juntas. 

No entanto, os alunos sentiram dificuldade na construção dos 
gráficos com o aplicativo Calc. Assim, os dois professores 
promoveram aulas mais específicas que abordassem a organização 
de dados em tabelas e gráficos, como também a leitura e a 
comparação das informações nestes instrumentos. Após essas 
aulas, os alunos compreenderam as categorias e os dados 
coletados e construíram os gráficos com base nas anotações 
registradas nas aulas de campo. 

6. CONCLUSÕES 
As estratégias pedagógicas dos projetos colaborativos 
evidenciados sinalizam a importância do docente na mediação 
entre o conhecimento e os alunos, como também acompanha as 
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ações, os trajetos percorridos na busca de soluções, a constituição 
coletiva do conhecimento e a produção dos resultados. Deste 
modo, o professor pode observar como as ideias foram 
negociadas, quais os tipos de relações estabelecidas entre os 
participantes do grupo e de que maneira as decisões foram 
apresentadas. 

Nos dois projetos analisados, foi possível observar ações coletivas 
e de produção como importantes elementos para aprendizagem.  
Além disso, deram enfoque a contribuição de laptop e redes sem 
fio para beneficiar a mobilidade, ou seja, os alunos podem se 
agrupar em equipes dentro ou fora da sala de aula ou mesmo em 
atividades de campo. 

Com o auxílio do laptop educacional e o acesso a Internet, os 
alunos puderam buscar informações sobre temas trabalhados em 
sala de aula, investigar questões relacionadas à temática, 
caracterizar os principais elementos estudados e identificar os 
diferentes recursos digitais que suscitem colaboração e 
aprendizagem móvel. 

Assim, constatou-se que os dispositivos móveis propiciam aprendizagem 
móvel e os aplicativos que suscitem e estimulam a colaboração vão além da 
transformação do uso da informática na escola, visando alterar as práticas 
gerais de ensino e aprendizagem vigentes. 

7. REFERÊNCIAS 
[1] ALMEIDA, M. E. B. de; PRADO, M. E. B. B. Indicadores 

para a formação de educadores para a integração do laptop 
na escola. In: ALMEIDA, M. E. B. de; PRADO, M. E. B. B. 
(Orgs.). O Computador portátil na escola: mudanças e 
desafios nos processos de ensino e aprendizagem. São Paulo: 
AVERCAMP, 2011 

[2] BROWN, A. L. The Advancement of Learning. Educational 
Researcher, vol.23, 1994. Disponível em 
http://www.wou.edu/~jherold08/ED611/brown%20advance
ment%20of%20learning.pdf. 

[3] BRASIL. Um computador por aluno: formação Brasil – 
projeto, planejamento das ações/cursos. Brasília: 
MEC/SEED, 2009. 31p. 

[4] BOGDAN, R.; BIKLEN, S. - Características da investigação 
qualitativa. In: Investigação qualitativa em educação: uma 
introdução à teoria e aos métodos. Porto, Porto Editora, 1994. 

[5] DILLENBOURG, P. What do you mean by collaborative 
learning? In: Dillenbourg, P. (Ed) Collaborative-learning: 
cognitive and computational Approaches, Oxford: Elsevier, 
1999. 

[6] DILLENBOURG, Pierre; JÄRVELÄ, Sanna; FISCHER, 
Frank. The evolution of research on computer-supported 
collaborative learning. In: Technology-enhanced learning. 
Springer Netherlands, 2009. p. 3-19. 

[7] KEEGAN, D. The incorporation of mobile learning into 
mainstream education and training. In: World Conference on 
Mobile Learning, Cape Town. 2005. 

[8] KREIJNS, K.; KIRSCHNER, P. A.; JOCHEMS, W. The 
sociability of computer-supported collaborative learning 
environments. Educational Technology & Society, v. 5, n. 1, 
p. 8-22, 2002. 

[9] LIPPONEN, L. Exploring foundations for computer-
supported collaborative learning. 2002. Disponível em: 
http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/lippo
nen2002.pdf. 

[10] MEHDIPOUR, Y.; ZEREHKAFI, H. Mobile Learning for 
Education: Benefits and Challenges. In International Journal 
of Computational Engineering Research, vol, 03, 2013.  

[11] NASCIMENTO, K. A. S., CASTRO FILHO, J. A. Desafios 
para utilização de Atividades Colaborativas em Sala de Aula: 
um exemplo com o Google Maps In: Congresso Brasileiro de 
Informática na Educação (CBIE 2012), 2012, Rio de Janeiro. 
Anais da Jornada de Atualização em Informática na 
Educação. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de 
Computação, 2012. v.1. p.121 – 141. 

[12] OLIVEIRA, M. T. L. de, NASCIMENTO, K. A. S. do, 
CASTRO-FILHO, J. A. de (2013). Os impactos ambientais 
da ponta serra registro das atividades com o auxílio do laptop 
educacional. II Congresso Brasileiro de Informática na 
Educação (CBIE 2013). Anais do III Workshop Um 
Computador por Aluno (WUCA 2013). Disponível em 
http://www.br-ie.org/pub/index.php/wcbie/article/view/2732. 

[13] O’MALLEY, C.; SHARPLES, M.; TAYLOR, J.; 
VAVOULA, G. MOBIlearn WP4–Guidelines for 
learning/teaching/tutoring in a mobile 
environment. Retrieved February, v. 14, p. 207, 2003. 

[14] ROSCHELLE, J. Unlocking the learning value of wireless 
mobile devices. Journal of Computer Assisted Learning, 
vol.19, 2003.  

[15] ROSCHELLE, J.; RAFANAN, K.; ESTRELLA, G. et al.. 
From handheld collaborative tool to effective classroom 
module: Embedding CSCL in a broader design framework. 
Computers & Education, v. 55, n. 3, p. 1018-1026, 2010.  

[16] SHARPLES, M.; TAYLOR, J.; VAVOULA, G. Towards a 
theory of mobile learning. Proceedings of mLearn, v. 1, n. 1, 
p. 1-9, 2005.  

[17] STAHL, G., KOSCHMANN, T.; SUTHERS, D. Computer-
supported collaborative learning: An historical perspective. 
In R. K. Sawyer (Ed.), Cambridge handbook of the learning 
sciences (pp. 409-426).Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 2006.  

[18] TORRES, P. L.; IRALA, E. A. F. Aprendizagem 
colaborativa. In: TORRES, P. L. Algumas vias para 
entretecer o pensar e o agir. Curitiba: SENAC, 2007. 

[19] VYGOTSKY, L.S. A Formação Social da Mente. São Paulo: 
Martins Fontes, 1984. 

[20] YORDANOVA, K. Mobile learning and integration of 
advanced technologies in education. International 
Conference on Computer Systems and Technologies, 2007.  

[21] ZURITA, G., NUSSBAUM, M. Computer supported 
collaborative learning using wirelessly interconnected hand-
held computers. Computers & Education, 2004.  

[22] WARSCHAUER, M. Laptops and literacy: Learning in the 
wireless classroom. New York: Teachers College Press, 
2006.

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

984


