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Prólogo

El volumen número 13 de “Nuevas Ideas en Informática Educativa” contiene los artículos in extenso de los trabajos 
aceptados y presentados en el XXII Congreso Internacional de Informática Educativa (TISE), realizado el 28-30 de     
Noviembre de 2017 en Fortaleza, Brasil.

TISE es un Congreso Internacional basado en la investigación interdisciplinaria en Informática Educativa e Interacción 
Humano-Computador en el aprendizaje y la cognición. 

Es así como investigadores y alumnos de postgrado presentan, analizan, discuten, intercambian y difunden trabajos 
científicos que incluyen resultados de sus investigaciones originales.

En la versión 2017 de TISE fueron sometidos a evaluación 203 trabajos de investigadores de Argentina, Bélgica,         
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Islas Salomón, México, Mozambique y Perú. De ese total inicial de trabajos sometidos 
a evaluación, luego de un riguroso proceso de evaluación realizado por el Comité de Programa Internacional del evento, 
fue aceptado el 20.19% de los trabajos completos (full papers). Todos los trabajos fueron evaluados por al menos dos 
evaluadores. 

Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, incluye los trabajos aceptados de investigadores en las disciplinas 
de la Informática Educativa y la Interacción Humano-Computador.

Los temas principales de este Volumen 13, se centran en temas como: construcción, enfoques y evaluación de                 
material didáctico e interactivo, herramientas digitales para la inclusión, TICs y metodologías para    mejorar el                    
aprendizaje, aprendizaje con herramientas digitales, aprendizaje móvil, E-learning, materiales y   metodologías de 
aprendizaje con tecnología, aplicaciones para el aprendizaje y la cognición, evaluación de aplicaciones de software, y 
herramientas y experiencias en Interacción Humano-Computador para aprender y conocer.

El público objetivo del libro Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, son investigadores, profesores,      
alumnos de pre y postgrado, y profesionales que se desempeñan en la Informática Educativa y la Interacción Humano-
Computador en el aprendizaje y la cognición, con la finalidad de diseñar, experimentar y evaluar el uso de nuevas e 
innovadoras tecnologías para aprender, enseñar, pensar y conocer. 

Finalmente, agradezco a los miembros del Comité de Programa Internacional, charlistas invitados y autores de los      
trabajos científicos presentados en TISE 2017, por sus importantes y significativos aportes a la Informática Educativa 
y la Interacción Humano-Computador en el aprendizaje y la cognición, con el propósito de innovar y construir nuevas 
ideas para aprender y conocer con tecnología digital. 

Profesor Dr. Jaime Sánchez 
Presidente, Comité de Programa TISE 2017
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ABSTRACT 
The present article aims to describe how interactions of digital 
technologies with learning processes has been studied in recent 
years, specifically analyzing publications about digital pedagogies 
found in national and international literature. Facing the growth of 
digital devices usage in the various sectors of society, arises the 
possibility of including them in education as an assistance tool for 
teaching methods. Considering that most of devices are not 
personally developed for education, the pedagogical architectures 
(PAs) are a resource which allows a better utilization of digital 
technologies for teaching, combining pedagogical theories to the 
technological tools available. The text briefly presents the 
outcomes of a systematic review of literature that gave origin to 
the present work, which was characterized by a search directed to 
the theme, to identify concepts, main types and applications of 
PAs in the Brazilian educational context. By the revision of PA 
concept and the presentation of practical exemples it is expected 
to disseminate this tool and encourage its use both face-to-face 
and distance education. This work’s reflections indicate that 
pedagogical architectures provide a pedagogical support to for the 
insertion of digital technologies in the teaching process, seeking 
to optimize the results obtained in the learning of the individual. 
Most digital architectures are characterized as collective learning, 
which allows students, through cooperation, to achieve the final 
result proposed by each architecture. 

 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo descrever como as interações 
de tecnologias digitais nos processos de aprendizagem têm sido 
estudadas nos últimos anos, especificamente analisar as 
publicações sobre as arquiteturas pedagógicas na literatura 
nacional e internacional. Frente ao crescimento da utilização de 
dispositivos digitais nos diversos setores da sociedade, surge a 
possibilidade de incluí-los também na educação como ferramentas 
de auxílio aos métodos de ensino. Considerando que a maioria 
dos dispositivos não são desenvolvidos propriamente para a 
educação, as arquiteturas pedagógicas (APs) são um recurso que 
permite uma melhor utilização de tecnologias digitais para o 
ensino, aliando teorias pedagógicas às ferramentas tecnológicas 
disponíveis. O texto traz brevemente resultados de uma revisão 
sistemática da literatura que deram origem ao presente trabalho, 

que se caracterizou por uma busca dirigida ao tema, a fim de 
identificar os conceitos, principais tipos e aplicações das APs no 
contexto educacional brasileiro. Através da revisão do conceito de 
AP e a apresentação de exemplos práticos espera-se disseminar 
esta ferramenta e fomentar sua utilização tanto na educação 
presencial quanto à distância. As reflexões realizadas indicam que 
as arquiteturas digitais fornecem um apoio pedagógico para a 
inserção de tecnologias digitais no processo de ensino, buscando 
otimizar os resultados obtidos na aprendizagem do indivíduo. 
Sendo que a maioria das arquiteturas digitais se caracteriza como 
aprendizagem coletiva, que oportuniza aos alunos, através da 
cooperação, atingir o resultado final proposto por cada 
arquitetura.  
 

Categories and Subject Descriptors 
K.3. [Computers and education]: Computer Uses in Education, 
Collaborative learning, Distance learning. 

General Terms 
Management, Documentation, Human Factors, Theory. 

Keywords 
Pedagogical Architectures; Education; Digital Resources. 

1. INTRODUÇÃO 
Os avanços tecnológicos chegam revolucionando a sociedade e 
trazem consigo a necessidade de evolução em diversos setores. Na 
educação não é diferente, apesar deste campo parecer ainda estar 
muito atrás do avanço possível de se alcançar com as chamadas 
tecnologias digitais. Uma das principais mudanças na educação, 
advinda da inserção de tecnologias digitais no cotidiano é a 
Educação à Distância (EaD), a qual oportuniza que milhões de 
pessoas possam estudar sem precisar comparecer presencialmente 
às instituições de ensino. Além disso, observa-se um movimento 
crescente de inserção das tecnologias também na modalidade 
presencial.  

No entanto, a utilização de suporte tecnológico no 
ensino, seja ele presencial ou à distância requer uma série de 
cuidados, planejamento e atenção, pois a maioria das teorias 
pedagógicas que embasam as ações docentes nos dias de hoje são 
anteriores a criação deste tipo de ferramenta. Por mais sofisticada 
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que seja determinada tecnologia, sua fronteira pedagógica 
encerra-se no limite de concepção de ensino e não propriamente 
de aprendizagem que alcança. Além disso, se faz necessário um 
aporte teórico para uso destas ferramentas didáticas, pois a falta 
dele resulta em uma utilização como “receita” ou “novidade”, 
tornando-a descartável em um curto período de tempo. [3]. 

Carvalho, Nevado e Menezes, [3] apresentam o conceito 
de Arquiteturas Pedagógicas (AP) como uma solução para este 
problema. Segundo os autores, “as arquiteturas pedagógicas são, 
antes de tudo, estruturas de aprendizagem realizadas a partir da 
confluência de diferentes componentes: abordagem pedagógica, 
software, internet, inteligência artificial, educação à distância, 
concepção de tempo e espaço” [3]. Desta forma, pode-se afirmar 
que as arquiteturas pedagógicas surgiram da necessidade de 
organizar o uso de materiais digitais dentro de abordagens 
pedagógicas, na esperança de satisfazer a necessidade de inovação 
nos métodos de ensino de maneira eficiente, capaz de produzir 
conhecimento e aprendizado.  

Para os pesquisadores [3] “o que emerge nas 
arquiteturas pedagógicas, e o que se deseja como projeto, é a 
confluência de teoria explicitada, sistematização metodológica e 
práticas criativas” [3]. O que se busca é, através de uma técnica 
fundamentalmente teórica e embasada pedagogicamente, 
desenvolver metodologias que funcionem de forma criativa e 
eficiente apoiadas nas tecnologias presentes, de maneira que tais 
técnicas gerem o aprendizado ao aluno e possam ser replicadas 
inclusive com diferentes temas.  

Resultados de uma pesquisa realizada na qual foi 
conduzida uma revisão sistemática de literatura sobre tecnologias 
digitais e arquiteturas pedagógicas na base de dados internacional 
SCOPUS, apontaram que o tema é recente, tendo sua primeira 
publicação datada em 2001, e seu ápice de publicações em 2005 e 
que não há mais de um artigo por autor nesta área. Também se 
identificou que há contribuições de diversos países, sendo os 
EUA o que mais contribuiu com publicações. O tema pode ser 
considerado multidisciplinar, uma vez que se encaixa em, pelo 
menos, sete áreas de estudo de maneira interdisciplinar. No 
entanto, ressalta-se que apenas cinco artigos se encaixaram nos 
critérios da pesquisa, apresentando exemplos práticos e sua 
adaptabilidade ao âmbito do ensino. [7]. 

O estudo apontou que ainda há uma carência de 
pesquisas nesta área, especialmente sobre escolas de ensino 
fundamental e básico. Também falta investigar quais as reais 
vantagens de adotar TIC nos processos de aprendizagem. No 
entanto, ficou claro que existem muitas maneiras de tornar o 
ensino mais interessante através da tecnologia, sendo necessário 
preparo especialmente dos professores para conduzir este novo 
método de ensino com eficiência. No entanto, nestes resultados, 
não retornaram exemplos significativos sobre este tema no Brasil. 
[7].  

 

2. CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE 
ARQUITETURAS PEDAGÓGICAS 
No que diz respeito à criação de uma AP, Marques e Lira Tavares 
[10] a definem como “uma estrutura composta de: a) objetivo 
pedagógico que aponta qual a aprendizagem a ser viabilizada pela 
AP; b) atividades pedagógicas especialmente planejadas para 
atingir esse objetivo pedagógico; c) método pedagógico que 

estabelece como cada atividade pedagógica será desenvolvida e d) 
os recursos digitais cuidadosamente configurados para agilizar ou 
viabilizar o desenvolvimento das atividades planejadas” [10]. 

Sendo assim, o primeiro passo para a elaboração de uma 
arquitetura pedagógica é identificar o objetivo a ser atingido pela 
AP, seguido da decisão sobre quais atividades e qual método 
pedagógico serão usados e qual recurso digital tem as ferramentas 
necessárias para dar suporte à realização das tarefas propostas. 
Além disso, deve-se ressaltar que a estrutura de uma AP se dá por 
princípios da intervenção informada, sendo realizada por um 
especialista na área e/ou coordenada por um grupo de mesma 
envergadura de conhecimento e interesse [4]. Carvalho e Silveira 
[4] colocam que “trabalhar com as arquiteturas pedagógicas não é 
utilizar os recursos digitais por si mesmo, mas utilizar os recursos 
digitais no interior de estratégias pedagógicas que serão 
significativas, ou seja, é pensar que recursos serão válidos para 
serem utilizados, com quais finalidades e que necessidades serão 
atendidas”. 

Um aspecto importante sobre as arquiteturas 
pedagógicas é colocado quando se afirma que as APs provocam 
uma “desterritorialização” do conhecimento em relação à sala de 
aula presencial como local de aprendizagem exclusivo. Fontes 
diversas como internet, textos e comunidades locais e virtuais 
surgem como opções através do uso de arquiteturas pedagógicas. 
Esta questão vem ao encontro do grande potencial que 
arquiteturas pedagógicas têm quando aplicadas em cursos EaD, os 
quais exigem que a aprendizagem aconteça de maneira 
descentralizada. [12]. 

A construção de arquiteturas pedagógicas impõe a 
necessidade de olhar ao redor e identificar carências, recursos 
didáticos e ferramentas da internet que apresentem potencial para 
desencadear processos de aprendizagem. O formato da AP “exige 
a interação entre os pares que se associam para conhecer algo, 
guiados pelo professor que ao realizar intervenções encaminha o 
desenvolvimento da capacidade de metarreflexão e a construção 
da autonomia” [4]. Ainda sobre construções de AP’s, cabe citar o 
trabalho de Almeida, Reinoso e Tavares, [1] que aborda a criação 
de um construtor de arquiteturas pedagógicas, bem como 
exemplifica seu uso através da criação de duas plataformas 
desenvolvidas nestes moldes. Segundo os autores, este construtor 
pode ser utilizado pelos educadores de maneira a criar novas 
AP’s.  

No que diz respeito ao aluno, as APs “pressupõem 
aprendizes protagonistas. Com orientação do professor, requerem-
se do estudante ação e reflexão sobre experiências que 
contemplam na sua organização pesquisas, registros e 
sistematização do pensamento” [3]. Arquiteturas pedagógicas 
implicam em atividades interativas e intervenções 
problematizadoras que buscam provocar desequilíbrios cognitivos 
ao passo que oferece suporte para as reconstruções. Sendo assim, 
elas requerem atitudes ativas e reflexivas dos estudantes a partir 
de estruturas de trabalho interativas e construtivas. [12]. 

No que se refere à mediação das arquiteturas 
pedagógicas, algumas considerações são importantes. A utilização 
de APs só fará sentindo se for deixado para trás a perspectiva de 
que o professor é a figura central no processo de aprendizagem, 
sendo o detentor do conhecimento e o único responsável por 
transmiti-lo aos estudantes. É imprescindível que se construa um 
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caminho bilateral para o fluxo de transmissão do conhecimento 
entre aluno e professor, além disso, também é necessário o 
estímulo à construção coletiva, ao trabalho em grupo na busca de 
soluções. Neste caso, o professor serve como mediador das 
ferramentas e técnicas aplicadas, uma vez que a cultura de 
trabalho interativo digital ainda está em construção [11]. A 
mediação, no contexto das arquiteturas pedagógicas, não equivale 
a ações de ensino. “Cabe à função de mediação articular, acolher e 
problematizar, provocando o diálogo e a pesquisa a partir da 
criação de situações que movimentem o campo de conhecimento 
atual dos participantes para que esse possa ser reconstruído” [11]. 

A mediação também pode ocorrer de maneira 
distribuída, que é quando os alunos participantes da rede também 
assumem o papel de mediador em determinadas circunstâncias. 
Esta prática representa não só um alívio na carga de trabalho do 
professor, mas também representa a consolidação de relações mais 
horizontais e cooperativas. "Nesse sentido, a mediação distribuída 
pressupõe que os atores/participantes/aprendizes encontrem 
oportunidades para exercer protagonismos e responsabilidades 
junto a seus pares" [11] 

3. METODOLOGIA 
Para dar suporte a organização dos conhecimentos já existentes 
sobre o tema, numa primeira etapa da pesquisa foi realizada uma 
revisão sistemática da literatura (RSL) sobre tecnologias digitais 
na educação e arquiteturas pedagógicas. O trabalho consistiu em 
uma pesquisa de abordagem quantitativa, com fins exploratório-
descritivo e de meio bibliográfico onde se utilizaram métodos 
estatísticos descritivos. A intenção era descobrir quando as 
pesquisas nesse tema iniciaram, e como se desenvolveram ao 
decorrer do tempo, buscando responder a pergunta de pesquisa 
sobre quais as origens e tendências das publicações científicas 
sobre como as tecnologias digitais e as arquiteturas pedagógicas 
têm contribuído no processo de aprendizagem? [7]. 

A base de dados escolhida foi a base internacional 
SCOPUS. No dia 02/09/2015 a pesquisa foi realizada utilizando 
um sistema de filtragem, chegando ao montante final de 29 (vinte 
e nove) artigos que teriam relação com Tecnologias Digitais e 
Arquiteturas Pedagógicas. [7]. A tabela a seguir apresenta os 
artigos considerados na investigação após sua leitura na íntegra: 

Tabela 1. Artigos RSL 
Título do artigo Autor Local de 

publicação 

Digital Technology: Building 
Pedagogical Bridges Between 
Secondary and Higher Education 
with a Focus on Architectural 
Engineering Technology 

James E. 
Fuller 

American 
Society for 
Engineering 
Education 
Annual 
Conference 
and 
Exposition 

Examining the impact of off-task 
multi-tasking with technology on 
real-time classroom learning 

Eileen Wood . 
Et al. 

Computers 
and 
Education 

Scripted Collaboration to Guide de 
Pedagogy and Architecture of 
Digital Learning Games 

Stravos 
Demetriadis, 
Thrasyvoulos 
Tsiatsos, 
Anastasios 

Proceedings 
of the 6th 
European 
Conference 
on Games 
Based 

Karakostas Learning 

Technology and Reform-Based 
Science Education 

Danielle E. 
Dani, 
Kathleen M. 
Koenig 

Theory Into 
Practice 

Conceptualising Teachers’ 
Professional Learning with Web 2.0 

Kevin John 
Burden 

Campus-
Wide 
Information 
Systems 

Fonte: [7] 
 

Destaca-se que não houve resultados para experiências 
no Brasil, então para dar continuidade a esta investigação foi 
realizada uma busca dirigida sobre o tema, a fim de conceituar e 
contextualizar as pesquisas e práticas sobre as arquiteturas 
pedagógicas no país. Para Freire [8] essa busca é necessária 
quando a revisão foi realizada num banco de dados não 
abrangente ou quando algum autor de referência for negligenciado 
no processo. Neste caso, as pesquisas brasileiras conhecidas não 
apareceram nos resultados da RSL o que motivou a condução da 
pesquisa complementar que está apresentada neste trabalho. Essa 
etapa foi realizada durante o segundo semestre de 2016 e o 
primeiro de 2017. 

Com a realização de uma revisão em publicações 
brasileiras direcionada ao tema "Arquiteturas Pedagógicas" foi 
possível reunir alguns bons exemplos de APs desenvolvidas nos 
últimos anos. Essa revisão consistiu na busca direta da temática e 
autores reconhecidos na área em anais de eventos nacionais e 
internacionais bem como nas revistas latinoamericanas na área da 
educação e tecnologias.  

4. EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE 
ARQUITETURAS PEDAGÓGICAS 
Nos itens a seguir serão apresentados os exemplos de APs 
encontrados na pesquisa bem como uma breve explicação de 
como foram estruturadas. Estas APs foram desenvolvidas e 
testadas por pesquisadores brasileiros, estando aptas para 
replicação ou apoio para construção de novas arquiteturas. 

4.1 Elaboração de Histórias Coletivas 
Apresentado no artigo “Uma Arquitetura Pedagógica na 
Elaboração de Histórias  Coletivas” de [11], esta arquitetura 
surgiu para fomentar a aprendizagem cooperativa em um curso de 
pedagogia à distância. Esta AP foi utilizada dentro da 
interdisciplina seminário integrador II, e utilizou o wiki do 
Moodle e o Google Drive para o desenvolvimento das tarefas. Os 
alunos foram convidados a elaborar histórias de forma cooperativa 
em um destes ambientes, em pequenos grupos. Em uma aula 
presencial, os grupos escolheram o gênero literário da história e 
escreveram o primeiro parágrafo. A partir disso, os alunos 
construíram o restante da história à distância, onde cada membro 
do grupo escrevia um parágrafo articulado com o anterior. Cada 
aluno escreveu, pelo menos, três parágrafos. Os ambientes 
sugeridos para a realização da tarefa apresentavam as 
características funcionais necessárias para complementação da 
arquitetura. Elas favoreceram a cooperação a distância entre os 
membros do grupo e permitiram o acompanhamento do processo 
de construção de aprendizagem individual e coletiva, além de 
amparar ações de mediação por parte de professores. Ao término 
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da tarefa, as autoras realizaram uma pesquisa de satisfação para 
avaliar o desempenho desta arquitetura. A pesquisa demonstrou 
um alto nível de satisfação por parte dos alunos. Além disso, a 
análise dos dados da pesquisa demonstrou que a AP gerou dois 
movimentos complementares: a) movimento desafiador, quando o 
aluno é desafiado a fazer escolhas e definir caminhos de forma 
coletiva; e b) movimento de superação, uma vez que 
estabeleceram ações coletivas a partir do estabelecimento de 
acordo entre os participantes. 

4.2 Debate de Teses 
Proposta por Nevado, Menezes, e Júnior [13] na publicação 
“Debate de Teses – Uma Arquitetura Pedagógica”, esta 
arquitetura pressupõe o uso de internet por parte dos participantes, 
permitindo que cada um trabalhe em momentos e locais distintos. 
Neste estudo, os autores desenvolveram um ambiente web próprio 
para a realização das tarefas propostas pela arquitetura contendo 
as ferramentas necessárias, visto que não se encontrou em nenhum 
ambiente já existente.  

As teses iniciais são levantadas pelo professor a partir 
de textos escritos pelos próprios alunos sobre um tema de 
interesse comum. Cada participante deve se manifestar a respeito 
de cada tese, indicando se concorda, discorda ou não sabe opinar, 
argumentando sua justificativa. Cada argumentação deve ser lida 
por, pelo menos outros dois alunos, a fim de validar as 
justificativas do colega. Validar não significa concordar ou 
discordar da argumentação, apenas verificar se os argumentos 
fazem sentido. O autor do argumento, por sua vez, deve tomar 
conhecimento das revisões, indicar se as aceita total ou 
parcialmente. Caso o autor discorde pode escrever uma réplica 
manifestando sua crítica. Ao mesmo tempo que um sujeito tem 
suas argumentações revisadas, ele também revisa as 
argumentações de outros colegas. Sendo assim, está sendo 
implementado um sistema de revisão por pares. Ao final do ciclo 
de revisões, cada aluno dialogou com, pelo menos, quatro outros 
colegas, e agora soma cinco posições sobre cada tese. Com base 
nisso, e em demais materiais de apoio sugeridos pelo professor, 
espera-se que os participantes possam reelaborar seu 
posicionamento inicial sobre as teses discutidas.  

O papel do professor nessa AP consiste na elaboração 
das teses iniciais, na observação e instrução aos alunos quanto a 
aspectos metodológicos na construção das argumentações 
baseadas em evidências, auxílio na revisão por pares e especial 
atenção na elaboração da versão final de cada tese, buscando 
validar as reconstruções atingidas até a argumentação final. Esta 
AP foi testada com alunos de Mestrado em Informática da UFES, 
e os autores concluíram, dentre outros aspectos, que analisar, 
argumentar, problematizar e reorganizar ideias são ações que 
impulsionam a aprendizagem através de uma sucessão de 
reconstruções oriundas das desestabilizações do conhecimento 
construído inicialmente. O ambiente construído para a aplicação 
do Debate de Teses é de livre acesso e se encontra no link 
http://lied.inf.ufes.br/acesso/debateteses/dt/ . 

4.3 Socialização de Soluções 
Esta AP foi desenvolvida por Marques e Lira Tavares [10] e 
publicada no artigo “Arquitetura pedagógica para aprendizagem 
de programação”. Nesta arquitetura, o professor solicita que os 
alunos resolvam uma lista de exercícios e sociabilizem suas 
soluções em um ambiente virtual, onde os demais alunos poderão 

acessar, analisar, testar e comentar as soluções dos colegas. O 
professor decide se aqueles que não conseguiram resolver a lista 
podem ter acesso às sociabilizações para ajudar na elaboração de 
suas próprias respostas.  

O teste desta arquitetura pedagógica foi realizado em 
uma turma de um curso de Engenharia da Computação de uma 
Instituição Federal e contou com um ambiente propriamente 
desenvolvido para atender às necessidades da AP. Neste ambiente 
é possível que o professor crie as listas de exercícios, acompanhe 
o desenvolvimento das soluções e controle o acesso dos alunos ao 
mural de sociabilização de cada exercício. Para os alunos, há 
ferramentas que permitem o acesso à lista, espaço para construção 
e sociabilização das respostas, e um mural de soluções em cada 
exercício onde eles podem conferir e comentar as respostas dos 
colegas.  

Os resultados do teste foram positivos na avaliação dos 
próprios alunos, indicando que utilizar um ambiente que 
concentre as soluções dos problemas favorece as interações do 
grupo e a recuperação de informação para contribuição nos 
processos de aprendizagem. 

4.4 AP para Auxílio na Educação de Surdos 
Este experimento foi realizado por Santo et al. [14] com 
especialistas do Laboratório de Pesquisa e Estudo de Libras da 
UFRJ. Nesta proposta foi utilizado um ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) desenvolvido para educação de surdos, onde 
se utilizam matérias em LIBRAS e diversas multimídias ao invés 
da linguagem escrita em português.  

O AVA se chama Plataforma Interativa para Internet – 
PII, e conta com uma gama de atividades, sejam instrutivas ou em 
tarefas, avaliações com questões de múltipla escolha ou abertas, 
referências bibliográficas para consultas, dentre outras. Além 
disso, a experiência também contou com o uso de um dicionário de 
LIBRAS, onde o usuário entra com uma palavra escrita e, no caso 
de haver a representação desta no banco de dados, será mostrado 
um vídeo com a palavra correspondente em LIBRAS. Caso não 
haja, o sistema soletra a palavra nesta linguagem.  

Outra ferramenta utilizada nesta proposta de AP é um 
sistema de autoria de material didático para surdos, o qual 
disponibiliza de recursos específicos que contribuem na 
elaboração do material adequado para este público. A experiência 
consistiu na utilização destes sistemas pelos participantes, que 
inicialmente receberam um treinamento para conhecer as 
ferramentas disponíveis, navegaram no AVA e tiveram a 
oportunidade de construir material para abastecê-lo utilizando o 
sistema de autoria. Segundo a publicação, o potencial pedagógico 
desta arquitetura foi validado pelos especialistas que realizaram a 
experiência. 

5. Considerações Finais 
Mudanças nos métodos de ensino são uma necessidade real que 
crescem a cada ano, tendo em vista as demais transformações que 
a sociedade sofre com a propagação dos meios digitais de diversas 
finalidades. Há uma mudança notória nas necessidades e 
características dos alunos atuais, que se moldam diante dos novos 
recursos tecnológicos presentes em suas vidas.  

As arquiteturas digitais fornecem um apoio pedagógico para 
a inserção de tecnologias digitais no processo de ensino, buscando 
otimizar os resultados obtidos na aprendizagem do indivíduo. A 
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maioria das arquiteturas digitais preza pela aprendizagem coletiva, 
que oportuniza aos alunos, através da cooperação, atingir o 
resultado final proposto por cada arquitetura. Esta modalidade 
também é, de certa forma, uma novidade tendo em vista que a 
maioria dos sistemas de ensino é focado nas aprendizagens 
individuais.  

No entanto, ainda se enfrenta uma certa resistência em 
incluir tecnologias digitais como ferramentas de ensino, mesmo 
com o surgimento das arquiteturas pedagógicas. Observa-se que a 
inserção dessas tecnologias ainda é um movimento vagaroso e 
complicado no que diz respeito ao ensino presencial. As técnicas 
e práticas de ensino antigas ainda estão muito enraizadas, e 
questões mais profundas como a falta de preparo dos docentes no 
uso desses recursos, dentre outras questões relacionadas à 
estrutura, servem de empecilho para a propagação das APs como 
metodologia de ensino. Na contramão tem-se o ensino à distância, 
que por ser uma modalidade mais atual já conta com meios 
digitais como parte da sua metodologia. Sendo assim, as 
arquiteturas pedagógicas estão conquistando neste meio uma 
maior aceitação, e encontra-se na literatura brasileira exemplos de 
projetos concluídos ou em andamento que propões diferentes 
tipos de APs dedicadas ao ensino à distância. 

Espera-se que as pesquisas e o desenvolvimento de novas 
arquiteturas pedagógicas, tanto no âmbito presencial quanto a 
distância, cresça nos próximos anos a fim de popularizar esta 
técnica e propiciar a inclusão digital de maneira significativa na 
educação brasileira. 
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ABSTRACT 
Nowadays, there are several resources for cataloging and making 
available learning objects in various metadata standards. 
However, the learning object authors do not have time to storage 
their objects or even because the process of storage metadata in a 
repository is very laborious. As one way to this problem, it is here 
presented a possibility of minimizing it. With this research we aim 
to facilitate the process to storage and making available the 
learning objects through the interoperability between a virtual 
learning platforms with a learning object repository. This work 
aims to propose a tool that allows the semiautomatic storage of 
learning objects in a repository. For such, a set of methodological 
steps was described for the development of the Project, as well as 
for the implementation of the tool. This tool aims to facilitate 
reutilization and access to learning objects for their users, thus 
ensuring the uniform and complete description of the metadata.  

Keywords: Learning Objects, Learning Environments, 
interoperability, Computers in Education. 

RESUMO  
Atualmente, existem vários recursos para catalogar e 
disponibilizar objetos de aprendizagem em diferentes padrões de 
metadados. No entanto, a tarefa de inserir metadados em um 
repositório é muito trabalhosa. Como resposta a esta realidade, 
apresenta-se aqui a possibilidade de minimizar esta tarefa, pois, 
com esta pesquisa pretendemos facilitar o processo de 
armazenamento e recuperação dos objetos de aprendizagem, 
através da interoperabilidade entre uma plataforma virtual de 
aprendizagem e um repositório de objetos de aprendizagem. A 
interoperabilidade entre estas plataformas fornece metadados 
automaticamente, o que facilita o armazenamento de objetos de 
aprendizagem em um repositório. Para tanto, foi descrito um 
conjunto de etapas metodológicas para o desenvolvimento do 
Projeto, bem como para a implementação da ferramenta.  

Palavras-Chave: Objetos de Aprendizagem, Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem, Interoperabilidade e Informática na Educação. 

 
1. INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, as tecnologias educacionais vêm se tornando 
uma das áreas de destaque no contexto do aprendizado suportado 
por mídias educativas e plataformas virtuais de ensino. O ensino 
baseado nestas tecnologias utiliza processos definidos bem como 
recursos tecnológicos que tornam a aprendizagem mais eficaz. 
Neste contexto, este artigo busca descrever meios para facilitar a 
disseminação de conteúdo educacional (Objetos de Aprendizagem 
– OA) através de sua catalogação automática em Repositórios 

Digitais. No caso desta pesquisa estamos utilizando o repositório 
Cognix e a disseminação através da integração entre o repositório 
e o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA - Moodle. 

Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que a falta de 
metadados dos OAs armazenados nos repositórios é considerado 
um dos desafios a ser ultrapassado. Ainda, se considera a 
existência de um grande volume de OAs desenvolvidos e que por 
sua vez não são reutilizados. Neste contexto, escolheu-se como o 
objeto de estudo um AVA open source de grande utilidade 
pedagógica e atualmente tem sido utilizado em muitas instituições 
de ensino, o Moodle. 

Um dos focos patentes na pesquisa é o reaproveitamento dos 
metadados já descritos no Moodle quando o professor faz o 
upload de um OA, o que poderá se tornar um dos ganhos para a 
disseminação dos conteúdos em Repositórios de Objetos de 
Aprendizagem – ROAs - fazendo com que o professor não 
necessite mais tempo na especificação detalhada ao catalogar os 
OAs direto em um ROAs, e que por muitas vezes o mesmo acaba 
desistindo.  

A catalogação dos conteúdos educacionais poderá ser feita 
automaticamente a partir do AVA Moodle direto ao ROA, com 
auxílio de protocolo de comunicação e, que neste caso, será 
utilizado o SWORD, que se mostrou mais adequado de acordo 
com várias pesquisas realizadas, como [14] e [4]. Diante desse 
contexto, este estudo tem como especial finalidade integrar o 
AVA Moodle e o repositório Cognix ROA que por si só, já possui 
um mecanismo que facilita a descrição de alguns metadados para 
recursos educacionais como o plano de aula.   

Assim, pretende-se adequar uma nova forma de se catalogar os 
OAs baseando-se em uma ferramenta open source e que diminua 
não só o esforço do professor, no momento da catalogação, mas 
também a descrição de metadados que era feita manualmente.   

 Para que a pesquisa se foque no que diz respeito à catalogação e 
consequentemente a disseminação de conteúdo educacional, se 
espera o alcance dos seguintes objetivos: propor uma ferramenta 
que permite a catalogação automática de OAs do ambiente virtual 
de aprendizagem Moodle no repositório de OAs Cognix. 

Com o aumento considerável de repositórios de OAs, que permite 
o acesso à grande quantidade de dados em diferentes áreas do 
saber, favorecendo deste modo, tanto os alunos como os 
professores, com este trabalho pretendemos facilitar o acesso aos 
conteúdos educacionais. A presente pesquisa enquadra-se no 
projeto de pesquisa ROA-MOBRAS/2013 (Repositório de 
Objetos de Aprendizagem Moçambique-Brasil), uma cooperação 
entre a Universidade Pedagógica de Moçambique (UPM) e 
UFRGS financiado pela Capes.  

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 21 - 30. Santiago de Chile.
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Este artigo está organizado da seguinte forma: 1 foi feita a 
introdução e o contexto da pesquisa; no item 2 apresentamos as 
etapas metodológicas e as definições de conceitos que facilitam o 
acompanhamento do trabalho. No item 3 são apresentados os 
trabalhos relacionados. No item 4 faz-se uma breve descrição do 
repositório de objeto de aprendizagem Cognix. O item 5 trata da 
solução proposta. Por fim, no item 6, são apresentadas as 
considerações finais contendo reflexões referentes às limitações 
encontradas, recomendações em relação aos resultados da 
pesquisa e sugestões de trabalhos futuros. 

2. METODOLOGIA  
O desenvolvimento desta pesquisa seguiu os seguintes passos: 

A. Estudar as formas de integração de Moodle com os 
Repositórios de OAs; 

B. Implementar no Moodle a ferramenta de comunicação 
com repositórios e Implementar no repositório Cognix o 
protocolo de comunicação com o Moodle;  

C. Testar a ferramenta desenvolvida para a integração do 
repositório Cognix com o Moodle; 

De modo a estruturar o trajeto da pesquisa, a um roteiro de quatro 
etapas de modo a classificar as atividades do desenvolvimento da 
ferramenta de catalogação de OAs, identificadas por A, B, e C, 
seguidas de seus objetivos (refere-se aos objetivos específicos do 
trabalho) e atividades realizadas.   

Na etapa A como atividades tem-se: revisão bibliográfica sobre 
AVAs, ROAs, padrões de metadados, OAs e meios de integração 
de sistemas. Na etapa B, levantamento e estudo de pesquisas 
relacionadas com este projeto. Ainda a etapa B visa o desenho, 
análise e desenvolvimento da ferramenta recorrendo aos seguintes 
recursos tecnológicos: AVA Moodle, Repositório Cognix e 
protocolo de comunicação SWORD. A Etapa C tem enfoco nos 
testes do protótipo e avaliação dos resultados obtidos. 

Nesta seção também trazemos o embasamento que suporta a 
pesquisa e desenvolvimento da ferramenta de integração entre os 
sistemas AVA e ROA. Neste contexto, discutimos os conceitos de 
objetos de aprendizagem, padrões e caraterísticas, recursos 
tecnológicos para a criação de repositórios digitais e, a integração 
de AVA e ROA. 

2.1 Objeto de Aprendizagem  
O avanço da tecnologia educacional possibilitou o 
desenvolvimento e criação de material pedagógico que é possível 
de ser armazenado para posterior reutilização em diferentes 
contextos de ensino. Tais materiais são designados também como 
OAs entidades digitais utilizadas em diferentes contextos de 
aprendizagem. Nessa perspectiva, diversas definições são 
encontradas para o conceito de “objeto”, outros ainda ressaltam 
aspectos da “aprendizagem”, como [17], ressalta que um Objeto 
Aprendizagem é qualquer recurso digital que possa ser reutilizado 
no suporte ao ensino em múltiplos contextos educativos.  Para [7], 
um Objeto Aprendizagem é definido como qualquer entidade, 
digital ou não, que possa ser usada, reutilizada e referenciada 
durante o processo de aprendizagem ou treinamento. OAs podem 
ser fotos ou imagens digitais, animações, simulações e pequenas 
aplicações, sites ou mesmo aplicações. Uma das principais 
propriedades de um objeto de aprendizagem é sua reusabilidade. 
Tal característica pode ser alcançada através da modularidade que 
descreve o grau de separação e consequente recombinação dos 

componentes do AO, interoperabilidade capacidade de operar em 
plataformas heterogêneas e recuperação que é capacidade de 
poder ser encontrado em função da descrição de suas propriedades 
e funcionalidades.  

2.2 Padrões de Metadados para OAs 
Metadados ou “dados sobre dados” permitem que um determinado 
recurso educacional seja identificado e descrito, dando a conhecer 
a proveniência e o autor do mesmo, a que grupo é direcionado, 
sua aplicação, é ou não interativo e outras características ou 
informações relevantes que possam auxiliar o seu entendimento e 
utilização. De acordo com [16], um dos principais objetivos do 
metadados é facilitar a busca, avaliação, recuperação e 
utilização/reutilização dos recursos digitais. 

Metadados descrevem ainda, as características de objeto (dado) de 
modo a serem catalogados num determinado repositório e 
recuperados através de sistemas de busca. Para que os OAs sejam 
armazenados em repositórios e reutilizados em diversos ambientes 
de ensino, é necessária a descrição de seu conteúdo de forma 
padronizada, o que permitirá o intercâmbio de informação [15]. 
Existem hoje, algumas especificações/padrões de metadados 
aceitos mundialmente para OAs dos quais se destacam: 

LOM - Learning Object Metadata da IEEE Learning Technology 
Standards Committee é uma das primeiras especificações de 
metadados educacionais e garante a descrição das principais 
características do OA [7]. O padrão LOM foi desenvolvido 
exclusivamente para especificar OAs podendo ser digitais ou não. 
O LOM inclui pouco mais de 70 elementos divididos em 9 
categorias distintas de metadados. 

 OBAA - padrão de metadados brasileiro para objetos de 
aprendizagem é uma extensão do padrão de metadados LOM [16]. 
OBAA é abreviação de Objetos de Aprendizagem Baseados em 
Agentes, foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com outras 
universidades, cujo intuito é atender os requisitos de portabilidade 
e uso de recursos digitais no contexto educacional brasileiro. O 
diferencial em relação aos outros padrões de metadados é o fato 
deste estar orientada a interoperabilidade dos OAs em diferentes 
plataformas tais como: Web, dispositivos móveis, televisão digital 
[15].  

SCORM - Sharable Content Object Reference Model da 
Advanced Distributed Learning (ADL) é um conjunto de 
especificações e padrões para objetos de aprendizagem baseado na 
web usados normalmente e sistemas e-Learning. O SCORM 
permite encapsular conteúdos (objetos de aprendizagem) de uma 
unidade de aprendizagem em um único local que são definidos em 
uma determinada sequência e contendo dados [13]. 

Dublin Core - é uma especificação de metadados mantida pela 
Dublin Core Metadata Initiative [3], apresenta um vocabulário 
composto por quinze elementos, para especificar recursos digitais. 
No contexto educacional é muito usado, pois a sua simplicidade e 
adaptabilidade facilitam a descrição dos recursos digitais. 

2.3 Recursos tecnológicos para a criação de 
repositórios digitais  
Repositórios digitais são ferramentas que permitem a coleta, o 
armazenamento e compartilhamento de dados digitais 
institucionais ou de outras áreas de interesse, de modo que tais 
dados possam ser disponibilizados on-line.  
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Os repositórios digitais podem ainda, serem c
de dados online que reúnem de maneira org
científica de uma instituição ou área tem
arquivos de diversos formatos. Ainda, resulta
benefícios tanto para os pesquisadores qua
científicas, proporcionam maior visibilidade
pesquisas e possibilitam a preservação da me
[6].  

 Um ambiente onde serão armazenados objeto
conhecido como Repositório de Objetos 
(ROAs). OS ROAs também designado por
Learning Object Repositories). Os ROAs são
que contém material educacional com o prop
seu compartilhamento e reuso em outros amb
[9]. Os ROAs garantem as funcionalidad
repositório digital (armazenamento, pesquisa
OAs) aos end-user [11, [13]. Atualmente, exis
tecnológicos (softwares) de código aber
comerciais que o possibilitam a criação e ges
digitais. O DSpace até hoje é o mais usado mu
1). 

Figura 1. Software para a criação de reposi
(Fonte: Adaptado [18]).
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organização.  
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pudessem gerenciar suas publicações eletrônic
dissertações e teses.  OPUS adota o padrão de 
Core. 

Archimède desenvolvido pela Laval Universi
Modelado para permitir o depósito de pre-pri
de um documento publicado) e post-prints (
documento após revisões do autor) de
pesquisadores, inspirado no modelo DSp
Archimède emprega a concepção de comun
auto reguladas que podem ser responsáveis p
dos conteúdos. Armazena documentos em d
arquivo como: HTML, PDF, MS Word, M
Excel, Open Office Suíte, TXT, RTF e outros
conformidade com os padrões e princípio
arquivos abertos (OAI-PMH) e o conju
metadados baseado no Dublin Core. 

CDSware (Document Server Software) desen
(European Organization for Nuclear Research
CDSware para gerenciar cerca de 350 c
englobando cerca de 550.000 registros biblio
documentos completos, incluindo pre-print
livros e fotografias. O CDSware suporta padrõ
formato Dublin Core e o formato MARC21 
Cataloging, padrão de estrutura de metadado
compartilhamento de dados bibliográficos). 

 De forma geral, observou-se 
softwares para a criação de repositórios já ap
mecanismos de interoperabilidade e integ
sistemas. O DSpace é o mais complexo de to
sua estrutura diferentes módulos inclusiv
padronizado nas suas versões v1 e v2. 

 
2.4 Ambiente Virtual de Aprend
O AVA também designado por Learning M
(LMS) integra recursos de aprendizagem c
construir um conjunto de instruções, orient
interações que formam um curso [13]. Os amb
aprendizagem tendem a evoluir bastante se
robustos. A Figura 2 ilustra alguns exemplos d

 

Figura 2. Exemplo de AVA
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ambientes. Ao fazer uma analogia entre a figura acima (Figura 2) 
e a contextualização da interoperabilidade pode-se enquadrar no 
nível de interoperabilidade técnica, pois se trata de um processo 
de transferência de objetos de um sistema para outro. 

2.5.1 Catalogação Semiautomática 
A catalogação é um processo de descrição de características e 
aspectos de um determinado recurso cuja finalidade é atender as 
necessidades dos usuários, tais como acessibilidade, identificação 
e localização, permitindo, assim um acesso remoto. Diante da 
necessidade, catalogar OAs adequadamente melhora seus 
resultados busca.  

Em um repositório de OAs, a catalogação dos mesmos pode ser 
feita recorrendo aos processos manuais e automáticos. Na 
catalogação manual o usuário informa as características do objeto 
preenchendo o formulário e posterior upload do objeto. Todavia, o 
processo de catalogação manual é suscetível a erros de digitação 
ou a não informação (preenchimento) de alguns aspectos 
referentes ao objeto. 

A catalogação automática possui uma filosofia diferente no seu 
processo e descrição do objeto, permitindo assim, a obtenção de 
bons resultados de busca e diminuição dos passos usados na 
catalogação manual. No repositório Cognix a catalogação dos 
objetos é semiautomática cujo objetivo principal é facilitar o 
processo de submissão de OAs no padrão de metadados OBAA, 
com inferência de uma boa parte dos metadados. 

2.5.2 Extração de Metadados  
A extração de metadados é uma tarefa complexa devido a 
diversidades dos recursos educacionais, no entanto a extração 
melhora a qualidade dos metadados e facilita o processo de 
submissão e busca de recursos educacionais em repositórios 
diminuindo os passos (desnecessários) que o usuário normalmente 
os segue. 

Com catalogação automatizada em repositório digital e inclusive a 
extração de metadados provenientes do MOODLE, de forma a 
ajudar o usuário no processo de depósito de OAs, diminuindo 
assim os passos de descrição e melhorando a quantidade e 
qualidade dos metadados [2] estabelece, dentre outros, os 
seguintes benefícios: a possibilidade da reutilização dos objetos de 
aprendizagem em outros ambientes/sites; a garantia de uma 
descrição uniforme e completa dos metadados que é uma das 
dificuldades verificadas em muitos ROAs e contribuição para a 
minimização da falta de metadados nos ROAs. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Com a necessidade de se reaproveitar e conservar os OAs 
produzidos pelos professores, de modo que os mesmos sejam 
usados em AVAs, é um dos desafios emergentes, dos quais 
surgiram vários trabalhos relacionados com a integração dos 
ROAs em AVAs, em que foram propostos e desenvolvidos 
modelos de integração dos mesmos. Citaremos aqui apenas os 
diretamente relacionados com este trabalho. 

 [8] estudam a integração do repositório de CrimsonHex e o 
Moodle 2.0. A ideia central do trabalho é testar a 
interoperabilidade do repositório. Para integrar o CrimsonHex ao 
Moodle utilizam as interfaces: Repository API (busca e 
recuperação de objetos nos repositórios externos) e Portfolio API 
(exportação de objetos do Moodle para reportórios externos). 
Repository API- é composta por duas partes: uma usada pelos 

administradores do Moodle para configurar repositórios e a outra 
usada pelos professores para interagir como os repositórios.  Esta 
aplicação possibilita a comunicação entre Moodle e todos tipos de 
ROAs, como crimsonHex, Merlot, YouTube, Flickr, DSpace, 
dentre outros. Portfolio API - plugin que o autor de conteúdo faça 
upload e possa criar um novo conteúdo usando os metadados 
requeridos. O arquivo lib.php é responsável por garantir a 
comunicação entre o Moodle e repositórios externos do mesmo 
tipo que crimsonHex, dos quais destacam-se o Mahara, 
GoogleDocs e o Box.net. 

Acrônimo de Moodle Repository Create Upload Tag Embed é um 
plugin que permite integrar mecanismos de pesquisa de OAs bem 
como de sua catalogação no Moodle, desenvolvido por JISC1 
projeto da Worcester College of Technology and Learning 
Objetivity. O MrCute permite que os OAs sejam carregados para 
qualquer curso em um AVA possam ser compartilhados entre 
diversos usuários e usado em diversos ambientes (cursos). O 
módulo MrCute “amplia as funções do Moodle ao permitir que 
conteúdos educacionais sejam armazenados na estrutura interna 
do AVA e na estrutura de um curso específico, possibilitando que 
outros cursos instalados no mesmo servidor tenham acesso a tal 
conteúdo. Outra vantagem deste módulo é a possibilidade de 
agregar conteúdo de um repositório externo, no caso, o repositório 
JORUM2. 

[10] propõe um modelo de integração de um AVA com um ROA 
para fins de busca e recuperação de OA, através do padrão 
SRU/W (Search/Retrieve via URL/Web service) que permite a 
execução de consultas complexas permitindo que o cliente possa 
solicitar ao servidor, apenas os metadados dos objetos de 
aprendizagem que apresentem características desejadas ao 
propósito do momento O modelo para a integração do AVA e do 
Moodle foi feito por meio de uma API Repository padrão. 
Recorreu-se a versão 2.0 do Moodle e o repositório CESTA 23 
(Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de tecnologias na 
Aprendizagem), na qual se usou como protocolo de comunicação 
o SRU/W. Para que as consultas fossem realizadas a partir do 
ambiente Moodle o código fonte do MrCute foi modificado. 

Já [4], trazem um modelo de integração do Moodle e repositório 
DSpace que consiste em estabelecer uma conexão entre os 
mesmos através de suas próprias tecnologias. Isso implica no fato 
de que a integração não é direta. Inicialmente estabeleceu-se o 
canal de comunicação com o auxílio do protocolo SWORD 
incorporado na interface do módulo Assignment no Moodle e 
DSpace que a partir da sua versão 1.8 já possui SWORD server. 
Os autores afirmam que, a implementação da comunicação entre o 
ambiente Moodle e o repositório DSpace permite reduzir a 
sobrecarga no armazenamento de mesmos recursos nas duas 
plataformas, bem como incentivar os professores que gerem seus 
cursos e publiquem projetos desenvolvidos pelos seus alunos em 
repositórios externos sem que estejam familiarizados com a 
interface de catalogação do repositório DSpace.  

[14] apresentam o plugin SWORD_upload4 que serve para fazer o 
upload de OAs no repositório DSpace e indexação dos mesmo no 
Moodle. Assim, para que seja feito o depósito do OA, o professor 

                                                                    
1 Joint Information Systems Committee (http://www.jisc.ac.uk/) 
2 http://www.jorum.ac.uk/ 
3 http://cesta.cinted.ufrgs.br 
4 https://github.com/marceloschmitt/SWORD_upload - disponível 

para download  
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autentica-se no repositório no qual possui autorização de 
publicação, a partir do AVA (usando o API). Em seguida descreve 
o objeto preenchendo os campos correspondentes aos metadados, 
e por fim escolhe o arquivo ou o link que corresponde ao OA a ser 
publicado. Ao passar essas informações para o plugin, o objeto é 
criado no repositório e também é adicionado ao ambiente virtual.  

De acordo com os trabalhos relacionadas é visto que algumas 
iniciativas mostram aspectos em comum que é o uso do Moodle. 
Dentre os trabalhos analisados escolheu-se a iniciativa de [4] e de 
[14], pelo fato destas apresentarem uma estratégia de integração 
dos softwares, o uso do protocolo de comunicação SWORD que 
facilita a comunicação entre cliente (o ambiente Moodle) e 
servidor (repositório) garantindo assim a interoperabilidade entre 
os sistemas, para além do que se deseja com a ferramenta cujo 
propósito é a catalogação dos OAs em um repositório. 

4. REPOSITÓRIO COGNIX 
Repositório digital é mais do que um portal ou uma forma de 
acesso ao conteúdo digital. O que torna um repositório digital 
muito mais do que um portal é a capacidade de descobrir um 
objeto de aprendizagem e reutilizá-lo. O propósito de um 
repositório digital não é simplesmente de armazenamento seguro e 
distribuição, mas o compartilhamento e reutilização do conteúdo 
digital. Esse Capítulo tem como finalidade apresentar de forma 
clara e concisa, aspectos genéricos em torno do repositório 
Cognix.  

Ou seja, muitos dos dados que necessitam ser catalogados, no 
repositório são inferidos do próprio arquivo (OA), como, por 
exemplo, seu tamanho ou formato e seu nome. O Cognix busca 
facilitar o trabalho do usuário, seja ele um administrador, um 
professor ou um consumidor dos recursos educacionais. As 
principais características do Cognix são: sistema robusto e de fácil 
instalação e de pequena complexibilidade em relação aos outros 
softwares; portabilidade para diversas plataformas (sistemas 
operacionais); possui controle de versionamentos no padrão Git, 
uma ferramenta utilizada no desenvolvimento distribuído de 
controle de versões, na qual é possível criar forks (bifurcações) de 
um código fonte, modificá-lo e criar então: ou uma nova versão 
diferente em um novo ciclo de vida, ou fazer uma requisição de 
atualização (pull-request). Muito desse conceito é aplicável ao 
ciclo de vida do OA, que tem por característica principal a sua 
reusabilidade. A inclusão desse tipo de controle de versionamento, 
no repositório Cognix, auxilia muito também no controle do 
versionamento dos OAs; e Interface (pode ser vista na Figura 3) 
para a utilização dos objetos direta e com portabilidade para 
dispositivos móveis, sejam eles tablets ou celulares.  

 

 
 

Figura 3. Interface web do Repositório Cognix  

Por outro lado, a interface do DSpace é complicada para os 
usuários desse tipo de conteúdo (professores e alunos, dentre 
outros). O Cognix reduziu o número de cliques que o usuário 
precisa realizar, para que ele seja capaz de chegar ao OA 
desejado, da maneira mais fácil possível. A interface atual, do 
DSpace, chega a exibir os metadados para o usuário, coisa que 
normalmente não é o que se deseja.  

Outra limitação existente hoje é a restrição a padrões de 
metadados sem hierarquia, o problema não reside simplesmente 
nesse fato, mas sim, que os padrões para objetos educacionais 
mais avançados hoje existentes, usam este recurso (como o IMS, o 
OBAA e o LOM), e como os repositórios não acompanham estas 
evoluções nos padrões de metadados, isso impossibilita 
catalogações que podem facilitar muito para, por exemplo, 
portadores de necessidades especiais, ou ainda para realizar  
buscas de conteúdo de vídeo.  

Um dos pontos de maior resistência na adesão aos repositórios 
existentes, por parte da comunidade que produz conteúdo 
educacional, está no difícil trabalho para a catalogação dos 
conteúdos. O repositório Cognix propõe uma mudança na forma 
de como o processo de catalogação é feito nos repositórios 
existentes atualmente. Inicialmente, o usuário faz o upload do 
arquivo a ser catalogado, e com isso, boa parte dos metadados são 
inferidos automaticamente pelo serviço de catalogação do 
repositório (Figura X) Outro fator que facilita muito a catalogação 
é a criação de perfis de objetos, por exemplo, a meta é catalogar 
50 planos de aula, de matemática, para o ensino fundamental, o 
público alvo para esse conteúdo são os professores, o formato dos 
OAs é texto, o tema é ensino de matemática, etc... Estas 
informações permitem a criação de um perfil comum a todos 50 
OAs e, com isso, restará apenas um pequeno conjunto de 
metadados para o usuário preencher, que não puderam ser 
inferidos e nem pertençam ao perfil previamente delineado. 

 

 
Figura 4. Catalogação de OAs no Repositório Cognix  

 
5. SOLUÇÃO PROPOSTA  
A integração de sistemas visa à eficiência na busca, localização e 
uso/reuso dos OAs de modo a facilitar a disseminação dos 
recursos. Consequentemente apresenta aspectos inerentes ao 
desenvolvimento da ferramenta de integração do ROAs e AVA 
Moodle tais como a arquitetura proposta e codificação, bem como 
a implementação e teste e validação da arquitetura proposta.  
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O estudo propõe uma arquitetura genérica
composta por dois sistemas, o AVA Moodle q
Web que funciona como serviço cliente e o RO
provedor de serviço, ou seja, o nosso ser
apresenta a arquitetura utilizada na presente s
que em ambos os sistemas foram incorpor
baseados no protocolo SWORD que perm
bilateral. No Moodle o módulo que conta com
composto pela biblioteca cliente do SWORD
programação PHP e o módulo recurso do próp
modificado e adequado segundo as necessida
do repositório. No repositório Cognix o mód
biblioteca server do SWORD na linguagem
modificada. É de referencial que ambas 
protocolo SWORD encontram-se disponíveis
sua reutilização e implementação.   

 

Figura 5. Arquitetura proposta (Fonte

 
O modelo arquitetural apresenta um elemen
integração entre os dois sistemas: o protoco
SWORD na versão v2, que propõe uma int
fazendo com que o depósito de OAs em
facilitado. 

Conforme o diagrama arquitetural seguiu-se 
da ferramenta de catalogação de OAs com a
protocolo SWORD no Cognix, que possibilita
de conteúdos e seus respectivos metadado
necessidade do uso da interface de catal
repositório.  

 
5.1 Integração do protocolo 
Moodle 
Após análise da versão v2.9 do Moodle
desenvolvimento se escolheu o módulo recu
padrão instalado no Moodle, cuja finalidade
educacionais que serão usados num determin
deste módulo é publicado no ambiente um n
de OAs. O AVA suporta vários tipos de arqu
Flash, imagens, PDF, Word, vídeos, dent
também publicar OAs usando pacotes SCR
Packaging e outros. Realizou-se também al
de alguns métodos e acréscimo da bibliote
versão 2 na linguagem PHP, isto pelo fato de 
com o moodle. A Tabela 1 mostra a estrutu
plugin. 

 
 

                                                                    
5 https://github.com/swordapp 
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Tabela 1. Estrutura d
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lang/ Diretório
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co

locallib.php Responsáve
do plugin, 
que possui 

setting.php Conf

version.php Ficheiro res

view.php Respons

As principais funções do lib.php
$mform) - adicionar uma nova 
mod_form.php; cognix_update_i
uma instância no banco de dad
vindos do mod_form.php 
cognix_delete_instance($data, $m
do Cognix de forma a usar para e
no banco de dados. 
 
5.2 Integração do proto
Cognix 
O repositório Cognix diferentem
padrão os serviços do protoco
facilitar a comunicação co
criar/implementar tais serviços a
Java6, que corresponde a versã
CRUD (CREATE, READ, UPDA
do repositório Cognix adicionou
visto que o repositório Cognix fo
Assim, implementou-se as seguin
abaixo: CollectionDepositManag
para a criar um novo recurso no
três formas: Binary File Deposit,
Binary File Deposit: cria-se um
binário como o corpo de uma

                                                      
6 Disponível em: https://github.co

tura de diretórios do plugin 

Descrição 

rio responsável pelos pacotes de banco 
de dados 

retório responsável pelos pacotes de 
idiomas. 

uma pasta que contém as classes do 
ocolo SWORD, que foi adicionada ao 
módulo. De salientar que, a classe 
gerMetsSwap permite criar um ficheiro 
 com os metadados do OA inclusive o 
te a ser enviado através do protocolo. 
todas as instâncias existentes do plugin 
lário que contém elementos necessários 
ra adicionar ou atualizar instâncias 
icheiro responsável pela lógica de 
samento, responsável pela ligação entre 
gin e core do sistema, pelo menos três 
es devem ser implementadas (exemplo: 

cognix_add_instance(), 
cognix_update_instance(), e 
cognix_delete_instance()) 

nsável pelas classes e funções internas 
lugin, inclusive a classe cognix_sword 
ossui funções para o envio de recursos 

do Moodle ao servidor 
Configuração global do plugin 

iro responsável pelo versionamento do 
plugin 

sponsável pela visualização de uma 
determinada instância. 
 

ib.php são: cognix_add_instance($data, 
nova instância com os dados vindo do 
date_instance($data, $mform) - atualiza 
e dados após o recebimento de dados 

php como como um objeto e 
ata, $mform) - recebe o id da instância 
 para exclusão dos registro relacionados 

 protocolo SWORD no ROA 

rentemente do DSpace não possui por 
rotocolo SWORD server, de modo a 
o com o Moodle, teve-se de 
iços a partir da biblioteca na linguagem 
 versão v2 do SWORD com funções 
 UPDATE E DELETE). Na versão v2.2 
ionou-se a biblioteca Java do SWORD, 
gnix foi desenvolvido utilizando a Java. 
 seguintes classes conforme a descrição 
Manager – possui métodos necessários 
rso no servidor, podendo ser criado de 

osit, Multipart Deposit e Atom Entry; 
se um recurso postando o conteúdo 

e uma solicitação HTTP para IRI da 

                        
thub.com/swordapp/JavaServer2.0 
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Coleção, com os cabeçalhos Content-Type, Co
Packaging; Multipart Deposit: de modo a ga
clientes e servidores SWORD possam trocar u
de conteúdo e metadados de ficheiros, a 
multipart permite combinar um pacote (possiv
zip) com um conjunto de termos de metadados
uma entrada atom, não sendo necessário que
suporte formatos de empacotamento, mas es
que o servidor possa aceitar um arquivo zip, c
uma requisição (request) atom multipart. 
recurso postando uma mensagem mime m
coleção com duas partes: Uma entrada 
metadados para o depósito (conhecida como
conteúdo binário (conhecida como a media pa
depósito de um pacote zip no DSpace (examp
arquivo mets com os metadados e 3 pdf).
arquivo example.zip é depositando em um
identificador teste/2. 

 
curl -i 
http://127.0.1.1:8088/swo
ion/teste/2 --data-binary
"@example.zip" -H "Conten
Disposition: filename=exa
"Content-Type: applicatio
"Packaging: 
http://purl.org/net/sword
SDSpaceSIP" --user admin@

Atom Entry: cria-se um contêiner dentro do 
opcionalmente é agregado os metadados sem
conteúdo binário. Isso é feito usando o método
IRI da coleção. No DSpace por exemplo, inic
item contendo somente os metadados, podend
restantes arquivos posteriormente. 

A Tabela 2 apresenta os principais predic
integração. 

 
Tabela 2. Descrição de alguns predicado

Predicado Des
sword:originalDeposit Fornece IRI do r

Sword:state Fornece IRI que 
do recurso

sword:packaging Fornece o form
rec

sword:stateDescription Fornece uma de
estado em que o 

ser
sword:depositedBy Fornece o nome d

dep
 
A partir dos predicados da tabela acima pa
implementação das configurações básicas
SWORD. 

O processo da implementação da ferramenta,
descrição do funcionamento do protocolo S
caracterizado por duas fases: recuperação do 
que representa a descrição da interface SWOR
a do repositório Cognix) e fornece informação

pe, Content-Disposition e 
o a garantir que todos os 
rocar uma gama completa 
s, a utilização do atom 
possivelmente um simples 
adados dc incorporado em 
rio que servidor SWORD 

as este perfil recomenda 
 zip, com a media part de 

. O cliente cria um 
multipart na IRI da 

rada atom contendo os 
 como a entry part) e o 

part). Um exemplo de 
example.zip contendo um 
 pdf). Neste exemplo, o 
m uma coleção com o 

wordv2/collect
ry 
ent-
xample.zip" -H 
ion/zip" -H 

rd/package/MET
n@mail.com 

ro do servidor SWORD e 
os sem adicionar nenhum 

étodo POST atom entry à 
lo, inicialmente é criado o 
odendo fazer o POST dos 

predicados utilizados na 

dicados do Statement  

Descrição 
RI do recurso no servidor 
I que representa o estado 
ecurso no servidor 

 o formato do pacote do 
recurso 

ma descrição legível do 
que o item se encontra no 

servidor 
nome de usuário que fez o 

depósito 

a passamos a realizar a 
ásicas para o servidor 

menta, tem como início a 
colo SWORD v2 que é 
ão do Service Document - 
WORD server (neste caso 
mação sobre a capacidade 

do provedor SWORD e a lista d
possui uma coleção para depósit
OAs através do protocolo SW
http://endereço/repositorio/sword
recurso onde se faz uso da in
Document contendo a descrição 
coleção para o depósito e o tipo 
preparam-se e inicia-se o depó
Figura 6 traz o fluxograma d
depósito de OAs. 

Figura 6. Fluxogram

 
Após o estabelecimento da comu
e o servidor SWORD (repositó
pelo método GET do service do
depósito representado pelo diag
pelo método POST em uma coleç

 

Figura 7. Diagr

 

Dando seguimento à descrição 
passos: 

1. O usuário autentica-se 
2. Quando a autenticação

a etapa 3; 
3. O usuário informa os 

nome, palavras-chave

 lista de coleção disponível. O Cognix 
epósito à qual podem ser armazenados 
lo SWORD através do localizador: 

/sword/servicedocument e Depósito do 
da informação recebida pelo Service 

crição completa do serviço, tais como a 
 tipo de pacote recebido, dentre outros, 
 depósito do recurso no servidor. A 

ama do processo da recuperação do 

 
xograma geral de depósito 

 comunicação entre o cliente (Moodle) 
positório Cognix), que é caracterizado 

e document, dá-se início ao fluxo de 
o diagrama da Figura 7 caracterizado 
a coleção. 

 
Diagrama de depósito 

crição do fluxo de depósito temos os 

se no repositório Cognix;  
icação for sucedida o usuário passa para 

a os metadados. Somente os campos 
chave e o conteúdo são parâmetros 
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obrigatórios, conforme mostra a Figura 8, a tela de 
submissão de um novo recurso do plugin, que é feito no 
Moodle, é possível ainda, acrescentar informações 
opcionais como: o resumo, idioma e tipo de conteúdo. 

 

 
Figura 8. Tela de submissão 

 
4. Retorno, caso os elementos obrigatório não forem 

informados; 
5. É feito o empacotamento do OA e enviado ao 

repositório; 
6. O servidor cria um novo recurso no repositório e é 

finalizado o depósito (retornando o código de aceitação 
HTTP 201).  

De uma forma resumida, a Tabela 5.3, apresenta o processo de 
submissão por parte do servidor SWORD, obedecendo uma 
sequência composta por três passos após autorização do depósito, 
é detalhado alguns parâmetros, regras HTTP bem como a 
respectiva descrição. 

 Tabela 3. Parâmetros SWORD 

Parâmetros SWORD Descrição 
Nova transferência 

Requerid
o pelo 
HTTP  

1.1 
(POST) 

Host Host name do repositório  

Content-Type   
Tipo de arquivo: 

application/atom+xml;type=en
try ... 

Content-Length Tamanho  

Content-MD5 Checksum MD5 codificado 
para o conteúdo 

Content-Disposition Com o nome do arquivo  

Packaging Fornecendo a IRI do formato 
de pacote usado. 

Requerid
o pelo 

Repositór
io 

Authorization Contém a chave da API e o 
user que logou 

Requerid
o pelo 

SWORD 
(v2) 

In-Progress Assume True (False ou True) 

On-Behalf-Of (Opcional)  

Slug (Opcional) Identificador sugerido pelo 
conteúdo depositado 

Requerid
o no 
Body 
(Atom 
Entry 

Documen
t) 

atom:entry 

Adicionar a marcação de 
metadados externa (Dublin 

Core ou outro tipo, nesse caso 
o OBAA) 

Id Identificador  

Author Nome do autor da submissão 

Summary  Resumo  

Updated  Data de submissão 

Exemplo  

POST Col-IRI HTTP/1.1 
Host: example.org 

Authorization: Basic ZGFmZnk6c2VjZXJldA== 
Content-Length: [content length] 

Content-Type: application/atom+xml;type=entry 
In-Progress: true 

On-Behalf-Of: jbloggs 
Slug: [suggested identifier] 

 
<?xml version="1.0"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 
        xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"> 

    <title>Title</title> 
    <id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-

80da344efa6a</id> 
    <updated>2005-10-07T17:17:08Z</updated> 

    <author><name>Contributor</name></author> 
    <summary type="text">The abstract</summary> 

    <!-- some embedded metadata --> 
    <dcterms:abstract>The abstract</dcterms:abstract> 

          . . .  
    <dcterms:contributor>Contributor</dcterms:contributor> 
    <dcterms:description>Description</dcterms:description> 

    <dcterms:hasPart>Has Part</dcterms:hasPart> 
    <dcterms:hasVersion>Has Version</dcterms:hasVersion> 

    <dcterms:identifier>Identifier</dcterms:identifier> 
    <dcterms:title>Title</dcterms:title> 

    <dcterms:type>Type</dcterms:type> 
</entry> 

Adicionar ficheiros à transferência 

HTTP 
POST 
body 

EM-IRI 
(Atom 
Edit 

Media 
IRI) 

atom:entry 
Deve especificar o formato 

de metadados 
(normalmente o DC) 

atom:link@rel="edit" Media Entry IRI (Edit-IRI) 
atom:link@rel="edit-

media" Media Resource IRI 

atom:link@rel= 
"http://purl.org/net/sword/t

erms/add" 

SWORD Edit IRI (Pode 
ser o mesmo que o Edit-

IRI) 

sword:packaging Formatos que o Media 
Resource pode recuperar 

sword:treatment - 
sword:verboseDescription - 

atom:link - 
atom:link@rel="alternate" - 

Finalização da transferência 

HTTP 
POST 

body SE-
IRI 

(SWOR
D Edit 
IRI) 

POST SE-IRI HTTP/1.1 
Host: example.org 

Content-Type: 
application/atom+xml;type

=entry 
Authorization: Basic 

ZGFmZnk6c2VjZXJldA=
= 

Content-Length: [content 
length] 

In-Progress: true 
On-Behalf-Of: jbloggs 

[entry document] 

 

 

   Este processo facilita o armazenamento de OAs frente ao 
processo que é necessário para armazenar metadados e OAs em 
outros repositórios, por exemplo, no DSpace e Fedora. Esta 
vantagem deve-se ao fato do repositório Cognix fazer a inferência 
de grande parte dos metadados a partir do upload do arquivo 
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contendo o OA. E este é o primeiro passo do processo aqui 
proposto. Ainda, a interface de catalogação construída facilita a 
informação dos metadados que não puderem ser inferidos 
automaticamente. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O estudo e pesquisa apresentado se propôs a contribuir para a 
busca de uma solução para o problema da interoperabilidade entre 
sistemas educacionais, em particular entre um repositório de 
conteúdo educacional e um ambiente virtual de aprendizagem. A 
solução que buscamos foi o desenvolvimento de uma ferramenta 
baseada no protocolo SWORD para a catalogação automática de 
OAs provenientes do Moodle no repositório Cognix de modo a 
ajudar na disseminação (recuperação e uso) de conteúdo 
educacional.  

O estudo e levantamento das formas de integração de AVA com 
os repositórios de objetos de aprendizagem, auxiliou bastante, 
visto que, para que a catalogação automática de OAs seja feita, 
recorreu-se ao ambiente de aprendizagem Moodle e o repositório 
Cognix. O ambiente Moodle foi escolhido por ser amplamente 
utilizado, de código aberto e bem documentado para 
desenvolvimento de plug-ins. A escolha do repositório Cognix 
deveu-se ao fato deste ser um repositório inteligente e novo, e tem 
como padrão de metadados OBAA, que é objeto de pesquisa do 
grupo ao qual esse trabalho está inserido e por possuir contato 
com os desenvolvedores deste projeto. Além disso é de código 
aberto. 

    O desenvolvimento deste trabalho criou maior facilidade ao 
desenvolvedor de OAs no processo de catalogação automática do 
OA em um repositório a partir do ambiente do Moodle tende a 
aumentar a quantidade de objetos disponíveis, pelo fato de já ser 
um ambiente conhecido pelos professores e reduzindo assim o 
trabalho necessário para disponibilizar seu OA para a 
comunidade. 

  A implementação da interface de comunicação, através 
do uso do protocolo de comunicação SWORD tanto no Moodle 
como no Cognix, trouxe um ganho no que se refere ao 
melhoramento da qualidade e quantidade de metadados que são 
catalogados, dos recursos, visto que, alguns elementos, tais como: 
o título, autor, extensão, dentre outros já existem no Moodle e, 
ainda há a extração de metadados realizada automaticamente pelo 
repositório Cognix, do próprio arquivo contendo o OA. Como 
trabalhos futuros, se pretende melhorar a ferramenta de modo que 
se possa aumentar a quantidade de metadados que podem ser 
obtidos automaticamente a partir do Moodle, acrescentando assim 
mais parâmetros descritivos no armazenamento dos OAs. 
Também, acrescentar mais funcionalidades ao módulo de 
interoperabilidade, a partir das restantes operações CRUD (Create, 
Retrieve, Update e Delete), que já se encontram na biblioteca 
SWORD faltando assim à implementação dos mesmos. Visto que 
somente é criado o OA no repositório sem que haja as opções de 
atualização, recuperação ou remoção a partir do moodle. 
Pretendem-se ainda melhor os testes da ferramenta de modo a 
garantir melhor confiabilidade. Também se faz necessária a 
realização de uma quantidade maior de testes desta 
implementação. 

6. REFERÊNCIAS 
[1] BRADFORD, P.; PORCIELLO, M.; BALKON, N.; 

BACKUS, D. The Blackboard learning System: The be all 

and end all in educational instruction? Journal of Educational 
Technology Systems, 2007. 

[2] DCMI. Dublin Core Metadata Initiative. Disponível em: 
http://dublincore.org/ . Acesso em: 26 jul. 2016. 

[3] CASALI, A.; DECO, C.; BENDER, C.; FONTANARROSA, 
S. Extracción Automática de Metadatos de Objetos Digitales 
Educativos. In Proceedings Novena Conferencia 
Latinoamericana de Objetos y Tecnologías de Aprendizaje 
LACLO 2014, Colombia, p 23-29, out. 2014. 

[4] Díaz, F.; Schiavoni, A.; Amadeo, A.; Charnelli, M. 
Integrating a learning management system with a student 
assignments digital repository. a case study. In: Proceedings 
of the IADIS Internationale-Learning 2013, pp. 207-215, jul. 
2013 

[5] GUTTERIDGE, Christopher. GNU EPrints 2 Overview, 
2002. Disponível em: 
<http://eprints.soton.ac.uk/256840/2/eprintsoverview.pdf>. 
Acesso em: 30 abr. 2015 

[6] IBICT. Repositórios Digitais. Disponível em: 
<http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-
inovacao%20/repositorios-digitais>Acesso em: 26 out. 2015. 

[7] IEEE. Standard for Learning Object Metadata. Learning 
Technology Standards Committee of the IEEE. 2002. 

[8] LEAL, J. P.; QUEIRÓS, R. Integration of repositories in 
Learning Management Systems, 2010. Disponível em: 
<http://www.dcc.fc.up.pt/~rqueiros/pubs/XATA_2010_3.pdf
>. Acesso em: 29 abr. 2015. 

[9] OCHOA, X.; DUVAL, E. Quantitative analysis of learning 
object repositories. IEEE Transactions on Learning 
Technologies, v.2, n.3, p226–238, Jul-Set. 2009. 

[10] RODRIGUES, Alessandra Pereira. Integração de ambiente 
virtual de aprendizagem com repositório digital. 2013. 187 f. 
Tese (Doutorado em Informática na Educação) – CINTED, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2013. 

[11] SAMPSON, D.; ZERVAS, P. Learning object repositories as 
knowledge management systems. Knowledge Management & 
E-Learning: An International Journal (KM&EL), v.5, n.2, 
2013. 

[12] SMITH, MacKenzie; et al. DSpace: An Open Source 
Dynamic Digital Repository. 2003. Disponível em: 
<http://www.dlib.org/dlib/january03/smith/01smith.html>. 
Acesso em: 30 abr. 2015. 

[13] TAROUCO, L. M.; et al. Objetos de Aprendizagem: Teoria e 
Prática. Evangraf. Porto Alegre. 2014. 

[14] TAROUCO, L. M. R.; RODRIGUES, A. P; SCHMITT, M 
A.; VIDEIRA, J. A. Depósito de objetos de aprendizagem em 
repositórios a partir da integração com ambientes virtuais de 
aprendizagem. RENOTE, v.11 n3, 2013.  

[15] VICARI, R. M.; et al. Padrão para Metadados de Objetos de 
Aprendizagem Multiplataforma.Porto Alegre: UFRGS, 2009. 

[16] Vicari, R. M.; et al. Proposta de Padrão de Objetos de 
Aprendizagem Baseados em Agentes (OBAA). In: LATIN-
AMERICAN CONFERENCE ON LEARNING OBJECTS 
(LACLO 2010), S. Paulo. Anais... São Paulo, 2010. 



31

Desenvolvendo o Pensamento Computacional na 
Educação Infantil: Um toolkit educacional sobre conceitos 

de programação baseado em storytelling transmedia 
Tancicleide Gomes 

Centro de Informática - UFPE 
Av. Jorn. Aníbal Fernandes, s/n - 
Cidade Universitária, Recife – PE, 

50740560 
tancicleide.gomes@gmail.com 

Fernanda Castro 
Centro de Informática - UFPE 

Av. Jorn. Aníbal Fernandes, s/n - 
Cidade Universitária, Recife – PE, 

50740560 
mfcc@cin.ufpe.br 

Patricia Tedesco 
Centro de Informática - UFPE 

Av. Jorn. Aníbal Fernandes, s/n - 
Cidade Universitária, Recife – PE, 

50740560 
pcart@cin.ufpe.br 

 
 

ABSTRACT 
Much is discussed about how to include Computer Science 
fundamentals in basic education in order to ensure effectiveness 
and adequacy to this age group profile. This paper presents the 
creation of an educational toolkit for the development of 
computational thinking for children aged 4 to 7 years. The toolkit 
implements a conceptual framework for structuring teaching 
experiences, based on transmedia storytelling concepts. This 
framework, in its turn, aligns with the obtained results of a 
qualitative action-research carried out over three years in a 
primary school. The toolkit process of conception, its theoretical 
foundation and research opportunities are also described 

RESUMO 
Muito se discute sobre como deve ser feita a inclusão de 
fundamentos de Ciência da Computação na educação básica, de 
forma a garantir tanto eficácia quanto adequação ao perfil desta 
faixa etária. Este trabalho apresenta a criação de um toolkit 
educacional visando o desenvolvimento do pensamento 
computacional para crianças de idades entre 4 a 7 anos. O toolkit 
implementa um framework conceitual para estruturar as 
experiências de ensino, baseando-se em conceitos do storytelling 
transmedia. Este framework, por sua vez, encontra-se em 
consonância com os resultados obtidos em uma pesquisa-ação 
qualitativa realizada ao longo de três anos em uma escola de 
educação infantil. O processo de concepção do toolkit, sua 
fundamentação teórica e as oportunidades de pesquisa também se 
encontram descritos. 

Categories and Subject Descriptors 
[Human-centered computing]: Interaction design  
[Applied computing]: Education  

General Terms 
Design, Human Factors  

Keywords 
computational thinking, framework, educational artifacts, 
storytelling transmedia 

1. INTRODUÇÃO 
O pensamento computacional tem sido estimado como um 
conjunto de habilidades e competências relevantes para toda a 
sociedade [1]. Guzdial [2] argumenta que vivemos em mundo 
computacional, de modo que a realidade da computação faz-se tão 
impactante em nossas vidas diárias quanto as disciplinas de 
matemática, biologia ou química. Os projetos pioneiros de Papert 
remetem ao pensamento computacional como meio para forjar 
ideias, aumentar o poder cognitivo, a inventividade, a criatividade 
e proporcionar uma maneira diferente de explorar o mundo ao 
redor de si [3, 4]. Embora haja um movimento crescente para 
incluir os fundamentos de Ciência da Computação desde a 
educação básica, há importantes questões relacionadas sobre 
quando e de que maneira o pensamento computacional deve ser 
apresentado [1]: (1) Quais os meios eficazes de ensino 
(aprendizagem) do pensamento computacional para (pelas) 
crianças?; (2) Quais os conceitos elementares do pensamento 
computacional?; (3) Qual seria um encadeamento eficaz de 
conceitos para ensinar as crianças à medida que sua capacidade de 
aprendizagem evolui ao longo dos anos? (4) Qual a melhor forma 
de integrar ferramentas no ensino destes conceitos? 

Neste sentido, este trabalho relata os resultados de uma 
pesquisa-ação qualitativa realizada entre 2015 e 2017 em uma 
escola de educação infantil. O estudo visa o ensino de 
programação para o desenvolvimento do pensamento 
computacional com crianças de idades entre 4 e 7 anos. Com este 
objetivo, as perguntas elencadas por Wing [1] nortearam o estudo. 
Notadamente, buscamos responder estes questionamentos 
considerando o contexto em que esta pesquisa foi desenvolvida, 
assim como as restrições advindas dele. Os resultados indicaram 
como uma das principais lacunas a ausência de um framework 
conceitual que contemple o desenvolvimento infantil 
considerando aspectos sociais, emocionais e cognitivos. 
Complementarmente, os resultados evidenciaram algumas 
limitações em materiais educacionais para o ensino de 
programação para crianças, assim como em recursos para suporte 
ao professor.  

Mediante o exposto, foi desenvolvido um framework conceitual 
que busca contemplar a diversão, o diálogo e a multimodalidade 
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como elementos estruturantes de experiências de ensino de 
programação para crianças na educação infantil. No intuito de 
apoiar a adoção do framework proposto, assim como atender às 
lacunas encontradas nos materiais educacionais, foi criado um 
toolkit educacional. O toolkit consiste em um conjunto de 
materiais instrucionais estruturados a partir dos pressupostos da 
narrativa transmídia que incorporam habilidades e competências 
de programação a partir de uma abordagem tangencial. O presente 
trabalho relata o processo de concepção deste protótipo, 
abrangendo desde os ciclos de investigação-ação da pesquisa-
ação, o framework proposto e a concepção do protótipo funcional 
do toolkit.  

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a seção 2 
apresenta os trabalhos relacionados, assim como os principais 
desafios, lacunas e oportunidades de pesquisa. Na seção 3 são 
descritos todos os passos realizados, incluindo a pesquisa-ação, a 
abordagem proposta e finalmente, o protótipo. Os trabalhos 
futuros, as limitações deste trabalho e as considerações finais são 
apresentados na seção 4. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
O ensino de conceitos de Ciência da Computação para crianças e 
adolescentes alcançou uma ampla popularização, sobretudo na 
última década mediante iniciativas como o Code Club [5], Code 
Hour [6], programas como o Computer Science for All [7] e 
similares. No cerne de boa parte destas iniciativas estão os 
conteúdos de programação como um dos principais elementos de 
Ciência da Computação apresentados. Acompanhando este 
crescimento estão os diversos materiais educacionais que visam 
apoiar o ensino de programação, a saber: (a) brinquedos 
analógicos, como jogos de tabuleiro, jogos de cartas e 
semelhantes; (b) jogos digitais, sobretudo1 para web e dispositivos 
móveis; (c) brinquedos programáveis, incluindo robôs e similares; 
(d) brinquedos baseados em interfaces tangíveis, que combinam 
elementos físicos e digitais.  
Existem ainda projetos como o Computer Unplugged2, que 
adotam elementos como lápis, papel, cartões, giz de cera, para o 
aprendizado de fundamentos de Ciência da Computação. 
Contudo, o Computer Unplugged não tem como premissa o 
desenvolvimento do pensamento computacional como uma 
ferramenta de aumento do poder cognitivo, ampliando as 
possibilidades da criança de explorar o mundo ao seu redor a 
partir de ferramentas computacionais. O principal objetivo deste 
projeto consiste em apresentar os conceitos de Ciência da 
Computação de maneira didática sem o uso de computadores para 
crianças. Entretanto, isto enseja alguns questionamentos: embora 
ambientados em abordagens lúdicas, estes conteúdos são 
relevantes e significativos para os aprendentes? São situados nos 
contextos sociais dos alunos? Como eles os utilizam em suas 
vidas?  
Notadamente, estes projetos, iniciativas e materiais promovem a 
desmitificação da Ciência da Computação para a sociedade. No 
entanto, existem alguns contrapontos, entre os quais elencamos: 
(1) a associação da área de Ciência da Computação 
exclusivamente com habilidades de programação; (2) o ensino de 

                                                                    
1 Não foram encontrados jogos eletrônicos com o objetivo 

primário de desenvolver o pensamento computacional que 
tenham sido criados para consoles tradicionais. 

2 http://csunplugged.org/ 

conceitos, habilidades e competências relacionadas à Ciência da 
Computação com o objetivo de formar desenvolvedores de 
softwares profissionais; (3) a apresentação dos conceitos de 
maneira desconectada dos contextos sociais e culturais dos alunos, 
de maneira não significativa. Considerando como referência o 
trabalho de Jeanette Wing que remete ao desenvolvimento do 
pensamento computacional para toda a sociedade [8], desde então 
são poucos os trabalhos encontrados no cenário brasileiro, por 
exemplo, que apresentem experiências de ensino que sejam 
transversais ou interdisciplinares durante os últimos doze anos3.  
No contexto da educação infantil, por exemplo, muitos trabalhos 
não consideram importantes aspectos relacionados ao 
desenvolvimento infantil [9]: poucos promovem espaços de 
aprendizagem que fomentem uma abordagem exploratória, a 
criatividade, a imaginação, a colaboração e as relações entre as 
crianças e os adultos [10]. Foram encontrados alguns relatos de 
experiências de ensino envolvendo abordagens baseadas em jogos 
digitais ou abordagens híbridas [11], mas a vasta maioria remete 
ao  uso de robôs ou brinquedos de programar [12, 13]. De um 
modo geral, estas experiências de ensino estão embasadas nos 
pressupostos de Jean Piaget. Segundo Piaget [10] existem quatro 
estágios: (1) sensório-motor; (2) pré-operatório ou simbólico; (3) 
operatório-concreto; (4) operatório-formal. O segundo momento 
contempla as crianças com idades entre 2 e 7 anos de idade, que 
compreendem e exploram o mundo ao seu redor a partir de 
representações concretas. Embora seja compreensível que os 
brinquedos programáveis e robôs atendam ao objetivo de 
representações concretas, nesta fase, a criança sente prazer em 
ouvir histórias pelo poder de fantasiar e imaginar o contexto e os 
personagens, no entanto, não foram encontrados trabalhos que 
priorizem esses aspectos. No entanto, em se tratando das 
brincadeiras mais adequadas para esta fase, considera-se que este 
seja o estágio da fantasia, do faz-de-conta e do uso de símbolos 
como significantes [10].  

Como observado, os principais artefatos disponíveis 
para o desenvolvimento do pensamento computacional com 
crianças pequenas não priorizam elementos como narrativas e 
brincadeiras. No entanto, esses elementos possuem uma ampla 
relevância por proporcionarem o desenvolvimento social e 
emocional: a interação entre os pares, a interação com os 
professores e outros adultos, a imaginação, a criatividade, a 
liberdade de criar e explorar o mundo ao seu redor, aspectos 
fundamentais para a formação de qualquer criança [9].  

Entre os livros voltados ao ensino de conceitos da Ciência da 
Computação para crianças, é possível notar o ensino de 
programação como mote principal. Obras como o Girls Who Code 
[14], Lauren Ipsum [15] e Coding Games in Scratch [16] deixam 
bastante explícito seu propósito didático, atrelando suas narrativas 
ao ato de codificar. Outros livros, como o Hello Ruby [17] e o 
Python for Kids [18], são ainda mais específicos, focando em 
linguagens de programação e suas sintaxes. Essa abordagem 
limita o entendimento da criança acerca do pensamento 
computacional, uma vez que esta associa a área ao uso obrigatório 
de um computador, ao ato de programar, e não a uma forma 
diferente de encarar e solucionar problemas. Quanto às narrativas 
encontradas, elas concentram-se nas temáticas de programação: a 
história não é capaz de sustentar-se sem seu viés didático, não 
figurando como um livro recreacional. Outra abordagem bastante 
utilizada para gerar engajamento do público infantil é a utilização 

                                                                    
3 Foi realizado um mapeamento sistemático da literatura 

brasileira. 
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de personagens e marcas famosos. É o caso, por exemplo, das 
obras Star Wars Coding Project [19] e Learn to Code With 
Minecraft [20]. Também é possível observar a predominância do 
protagonismo infantil nas narrativas apresentadas e o incentivo 
para que meninas de todas as idades tenham contato com a 
Computação.  

Mediante o exposto, as principais lacunas relacionadas ao 
desenvolvimento do pensamento computacional na educação 
infantil podem ser classificadas quanto aos: [L1] frameworks 
conceituais/ abordagens educacionais; [L2] materiais instrucionais 
que dêem suporte ao professor no planejamento, no ensino e na 
avaliação das habilidades e competências desenvolvidas e [L3] 
artefatos educacionais para apoiar as propostas educativas. Com 
relação a [L1], podemos descrever pelo menos dois 
desdobramentos: [L1-A] abordar o pensamento computacional de 
maneira integradora, interdisciplinar e contextualizada; [L1-B] 
contemplar teorias do desenvolvimento infantil, considerando 
aspectos cognitivos, emocionais e socioculturais. Na lacuna [L2], 
tem-se ao menos três pontos importantes: [L2-A] oferecer 
materiais que suportem o professor na incorporação do 
pensamento computacional em suas práticas educacionais; [L2-B] 
oferecer instrumentos que permitam ao professor avaliar o 
desenvolvimento das habilidades e competências; [L2-C] oferecer 
materiais que permitam ao professor avaliar as suas próprias 
práticas educacionais enquanto meios para promoção do 
pensamento computacional. No tocante a alguns dos desafios da 
lacuna [L3] estão: [L3-A] projetar artefatos educacionais que 
permitam experimentar, aprender sobre e usar o pensamento 
computacional sob diferentes perspectivas e modalidades; [L3-B] 
projetar artefatos educacionais por meio de práticas de codesign, 
dando voz e ação aos atores envolvidos no processo (alunos, 
professores, pais); [L3-C] projetar artefatos educacionais que 
apliquem os conceitos computacionais de maneira situada, 
significativa e tangencial, como parte do cotidiano dos alunos. 

3. TOOLKIT EDUCACIONAL: DA 
PESQUISA-AÇÃO À CONCEPÇÃO DO 
PROTÓTIPO  
Na medida em que a disseminação da Ciência da Computação na 
educação básica alcança cada vez mais popularidade, despontam 
importantes oportunidades de pesquisa a serem abordadas, 
conforme observamos na seção anterior. Mediante as lacunas [L1-
A, L1-B], o primeiro passo deste estudo consistiu em estruturar 
um framework para nortear o desenvolvimento do pensamento 
computacional na educação infantil. Outro importante aspecto são 
os materiais educacionais [L3]. No intuito de contemplar as 
dimensões do framework proposto, assim como abordar as 
lacunas [L3-A, L3-B e L3-C], o segundo passo foi a prototipação 
de um artefato educacional. Os procedimentos metodológicos 
adotados neste estudo, abrangendo a pesquisa-ação, o framework 
proposto, assim como o protótipo desenvolvido são apresentados 
em maiores detalhes nas subseções seguintes. 
3.1 Pesquisa-ação Educacional  
Entre 2015 e 2017 tem sido desenvolvida uma pesquisa-ação 
educacional na modalidade prática (em que as melhorias 
propostas são projetadas pelo docente-pesquisador), em uma 
escola da rede particular de ensino. Nesta escola os alunos têm 
aulas de componentes extracurriculares durante o turno escolar, 
como é o caso das aulas de Informática, lecionadas pela primeira 
autora. As aulas são oferecidas apenas para os alunos com idade 
igual ou superior a quatro anos que estejam inseridos no Infantil 

II. Com carga horária de 40 minutos semanais, as aulas são 
realizadas no laboratório da escola que conta com dez 
computadores conectados à web. Como a disciplina não dispunha 
de objetivos de aprendizagem, as aulas serviam para revisar os 
conteúdos curriculares de outras disciplinas por meio de jogos 
digitais educativos. No entanto, não existia nenhum grau de 
colaboração ou participação das professoras polivalentes no 
planejamento das aula; por este motivo as aulas eram conduzidas 
de maneira desconexa das atividades e projetos realizados na 
escola. Foi estabelecido pela coordenação que as aulas deveriam 
ser realizadas exclusivamente no laboratório da escola com o uso 
dos computadores, exceto em situações excepcionais previamente 
aprovadas. 

Mediante este contexto, buscamos ressignificar as aulas por meio 
da construção de uma disciplina de Pensamento Computacional, a 
partir da premissa de que o pensamento computacional constitui-
se como um conjunto de habilidades e competências tão relevante 
para toda a sociedade quanto a aritmética e a escrita [8]. Com este 
objetivo, optamos por promover o pensamento computacional por 
meio do ensino de programação pelas seguintes razões: (a) 
infraestrutura disponível: não havia a disponibilidade para investir 
em novos equipamentos e dispositivos; (b) restrições 
metodológicas estabelecidas: aulas deveriam ser realizadas no 
laboratório e os computadores deveriam ser usados; (c) facilidade 
de encontrar materiais instrucionais para dar suporte às 
experiências de ensino. Considerando o exposto, os jogos digitais 
despontaram como a melhor opção para apresentar os conceitos 
propostos. Como há poucos referenciais que auxiliem na 
construção de uma disciplina desta natureza na Educação Infantil, 
o principal objetivo da pesquisa-ação foi o desenvolvimento de 
uma abordagem para a promoção do pensamento computacional 
por meio de práticas de programação. Para este fim, foi adotado o 
ciclo de investigação-ação, que permite aprimorar a prática pela 
oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a 
respeito dela [21]. Sendo assim, as mudanças para a melhora da 
prática educacional são planejadas, implementadas, descritas e 
avaliadas a cada ciclo. Os ciclos tiveram duração de um semestre 
letivo cada, deste modo foram cinco ciclos e o sexto está em 
desenvolvimento no semestre corrente, cujos resultados parciais 
não foram incluídos neste trabalho. Considerando que a primeira 
autora atua como professora-pesquisadora, os dados têm sido 
coletados primordialmente por meio de observação participante 
não sistemática [22]. Ocasionalmente, quando a professora julga 
necessário, são realizadas entrevistas individuais com os alunos 
cujo desempenho é diferenciado (muito inferior/superior aos 
demais), na intenção de melhor compreender as situações de 
aprendizagem. Todos os dados têm sido registrados por meio de 
anotações de campo, exceto por 18 entrevistas individuais com 
registros em áudio.  
Os conceitos de programação foram apresentados exclusivamente 
por meio de jogos digitais educacionais nos dois primeiros ciclos. 
Foram usados os seguintes jogos: Code Combat4, Code Monkey5, 
Code Studio (Curso 1)6, Code Studio (Laboratório)7, Lightbot8, 

                                                                    
4 https://codecombat.com/ 
5 https://www.playcodemonkey.com/ 
6 https://studio.code.org/s/course1 
7 https://studio.code.org/s/playlab/stage/1/puzzle/1 
8 http://lightbot.com/ 
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Run Marco!9, The Foos10, Tynker11. Os alunos foram convidados 
a jogar de maneira exploratória e não receberam instruções sobre 
como jogar; tampouco foram mencionados os objetivos de 
aprendizagem. Complementarmente, os alunos tinham a liberdade 
de interagir com os colegas e tirar dúvidas com a professora 
sempre que necessitassem. Os resultados obtidos indicaram: (a) os 
jogos digitais adotados possuem importantes limitações com 
relação aos aspectos instrucionais, de usabilidade e jogabilidade 
que impactaram na compreensão dos conceitos apresentados; (b) a 
importância de proporcionar experiências de colaboração entre os 
alunos e entre os alunos e a professora, no intuito de atuar na zona 
de desenvolvimento potencial de cada aluno e oferecer 
scaffolding; (c) a necessidade de uma maneira diferenciada para 
apresentar conceitos mais abstratos como repetição, condicionais 
e depuração que fossem adequados aos modelos mentais dos 
alunos. 

No ciclo 3 os jogos digitais foram mantidos, mas optou-se pela 
incorporação de outras abordagens (atividades no papel, 
brincadeiras e conversas dirigidas) para apresentar os conceitos 
que se mostraram de difícil compreensão nos ciclos anteriores. O 
principal objetivo deste ciclo consistia em apresentar os conceitos 
de repetição, condicionais e processos de depuração 
satisfatoriamente. Novos jogos, como Kodable12, Move Bit by 
Bit13, Spritebox14, Operação Big Hero: Code Baymax passaram a 
ser utilizados. Os alunos puderam experimentar o conceito sob 
diferentes perspectivas (brincadeiras e atividades no papel), além 
de conversarem sobre os conceitos explorados e enunciarem seus 
discursos sobre o que compreenderam. Os resultados 
demonstraram: (a) o uso de multimeios para prover uma melhor 
compreensão dos conceitos foi efetivo, excetuando com os alunos 
do Infantil II [4-5 anos] - cujas dificuldades de aprendizagem 
foram objetos de estudo no ciclo posterior-; (b) a necessidade de 
materiais instrucionais que apoiem ao professor a projetar 
experiências de desenvolvimento do pensamento computacional, 
seja sob uma perspectiva multidisciplinar ou interdisciplinar; (c) a 
necessidade de instrumentos adequados para avaliação do 
desenvolvimento das habilidades e competências relacionadas ao 
pensamento computacional; (d) a latente necessidade de artefatos 
educacionais que contemplem as necessidades educacionais 
particulares da educação infantil, considerando o desenvolvimento 
cognitivo, emocional e social dos alunos; (e) os diferentes estilos 
e ritmos de aprendizagem necessitam de abordagens pedagógicas 
diferentes, mas todos os jogos utilizados reproduziam uma mesma 
fórmula para o ensino de programação, não condizente com a 
multiplicidade exigida para espaços de aprendizagem; (f) as 
ferramentas com uma narrativa melhor desenvolvida mostraram-
se mais atraentes para os alunos; (g) algumas dificuldades ainda 
referentes aos aspectos instrucionais, de usabilidade e de 
jogabilidade foram encontradas e culminaram em um conjunto de 
direcionamentos para o design de interação [23, 24, 25] que foram 
refinados, remodelados e ampliados, e que foram posteriormente 
incorporados ao toolkit. 

                                                                    
9 https://www.allcancode.com/web 
10 https://thefoos.com/ 
11 https://www.tynker.com/ 
12 https://www.kodable.com/ 
13 https://www.lego.com/en-us/campaigns/bits-and-bricks 
14 http://spritebox.com/hour.html 

O ciclo 4 teve como principal objetivo buscar maneiras mais 
adequadas de apresentar os conceitos de repetição, condicionais e 
de processos de depuração para as crianças mais novas [Infantil II, 
4-5 anos]. Com este objetivo, foram selecionados artefatos 
(digitais ou não) que oferecessem representações análogas para os 
conceitos supracitados. Os resultados indicaram que: (a) as 
crianças mais novas eram plenamente capazes de compreender os 
conceitos mais abstratos (repetição, condicionais, processo de 
depuração), desde que suas respectivas representações fossem 
mais simples e concretas; (b) desde que o conceito de sequências 
de instruções fosse claramente explanado e compreendido, os 
conceitos de repetição simples (baseada em um contador apenas) 
e  condicionais poderiam ser ensinados em qualquer ordem; (c) o 
uso de múltiplas representações para um mesmo conceito foi 
relevante para permitir aos alunos compreender os conceitos de 
forma mais ampla e conectada aos seus contextos sociais e 
culturais. 

No quinto ciclo, o principal objetivo consistiu em aprimorar a 
abordagem a partir de técnicas de codesign com os alunos e com 
outras professoras. O codesign da disciplina com outras 
professoras consistiu na tentativa de estabelecer a 
interdisciplinaridade ao projetar as atividades combinando 
práticas educacionais comuns na educação infantil, e revisitando 
os conteúdos curriculares a partir de uma perspectiva embasada 
em habilidades e competências do pensamento computacional. Os 
projetos das disciplinas seriam norteados pelas subtemáticas 
mensais estabelecidas pela coordenação pedagógica no início do 
ano letivo. As professoras colaboraram no projeto das atividades 
oferecendo o planejamento mensal para o alinhamento das 
propostas e avaliando a proposta da disciplina de Pensamento 
Computacional no sentido de garantir que ela fosse plenamente 
compreensível e executável por qualquer professor de Educação 
Infantil. Neste mesmo ciclo foi iniciado o desenvolvimento do 
protótipo do toolkit em parceria com as professoras, que 
auxiliaram na escolha do tema da narrativa, oferecendo sugestões 
e indicando direcionamentos quanto à linguagem a adotada, os 
simbolismos presentes na narrativa e as possíveis conexões com 
as disciplinas de Linguagem, Matemática e Natureza e Sociedade.  

O codesign com alunos consistiu em identificar quais os jogos, 
brinquedos e brincadeiras preferidos para elencar quais os 
principais componentes, dinâmicas e mecânicas presentes nestes 
artefatos, de modo a incorporar esses elementos nas práticas 
educacionais e nortear o desenvolvimento do toolkit. Os 
resultados apontaram para três atores cruciais para a realização de 
um framework interdisciplinar: a coordenação pedagógica da 
escola, os professores e os pais. A atual conjuntura da escola 
ainda não favorece o desenvolvimento de práticas 
interdisciplinares. De modo que reconhecemos que o modelo atual 
ainda precisa evoluir para que o projeto das disciplinas seja 
efetivamente construído em parceria. Nesse sentido, faz-se 
imprescindível o apoio da coordenação pedagógica e dos 
professores para que esta proposta possa ser concretizada. Os pais 
são outros atores de fundamental importância visto que eles 
precisam compreender a ressignificação da disciplina, o que 
implica que nem sempre as atividades nela desenvolvidas 
envolvem computadores e que os jogos e brincadeiras adotados 
têm relevância educacional. O sexto ciclo está em 
desenvolvimento e tem como principal objetivo finalizar o 
desenvolvimento do protótipo junto às professoras para que o 
mesmo possa ser utilizado a partir do próximo ano. Para este fim, 
serão realizadas avaliações heurísticas e com usuários finais ao 
longo deste semestre. 
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3.2 Framework Conceitual para o 
Desenvolvimento do Pensamento 
Computacional na Educação Infantil  
Os resultados obtidos na pesquisa-ação corroboram com os 
resultados encontrados na seção de Trabalhos Relacionados, 
evidenciando a necessidade de criação de um framework para o 
desenvolvimento do pensamento computacional na educação 
infantil. Considerando a perspectiva de “play to learn while 
learning to play” [26] nos apoiamos na pedagogia baseada na 
ludicidade [9, 27] para ampliar o que os educadores fazem em sala 
de aula e orientar as crianças a notar, nomear e reconhecer como a 
computação molda o seu mundo [26]. Os resultados da pesquisa-
ação apontam três características essenciais que devem estar 
presentes no design de experiências de ensino do pensamento 
computacional por meio de práticas de programação: diversão, 
diálogo e multimodalidade. Estas três dimensões direcionam o 
design, execução e avaliação das experiências de ensino e são 
explanadas a seguir. Uma aula divertida não implica na 
obrigatoriedade de incorporar jogos ou brinquedos, mas na 
postura lúdica do educador ao incorporar elementos e/ou práticas 
que tornem a aula divertida [27]. Por este motivo compreendemos 
a dimensão diversão a partir da incorporação de elementos 
definidos pelo círculo mágico de Huizinga [28], como narrativa, 
imersão, escapismo, desafio, fantasia e outros, os quais se 
organizam em três eixos [29, 9]: (a) jogo (digital, analógico, 
híbrido); (b) brincadeira (teatro, música, brincadeiras 
tradicionais); (c) brinquedo (programável, tradicional, tangível). 
Compreende-se que uma aula possa ser projetada de maneira 
divertida ao incorporar elementos de narrativa e imersão por meio 
do teatro, ou da contação de histórias, por exemplo. 

A segunda dimensão enfatiza a relação discursiva e a relação 
social como um elemento crucial para a aprendizagem. 
Compreendemos que ela se manifesta essencialmente a partir de 
três perspectivas: o diálogo entre os professores, a partir da 
interdisciplinaridade; o diálogo entre os alunos e os professores, a 
partir do codesign; o diálogo  dos alunos entre si, a partir da 
colaboração e interação entre os pares. O diálogo professor x 
professor caracteriza-se pela estruturação de uma proposta de 
ensino que contemple os conteúdos curriculares de duas ou mais 
disciplinas, mesmo que uma delas seja apresentada de maneira 
tangencial à outra. O diálogo aluno x professor consiste na 
produção de conhecimentos relevantes e significativos para o 
aluno, a partir de uma relação dialógica, mediadas pelo codesign 
das atividades de aprendizagem que se tornam construídas com e 
para o aluno. O diálogo aluno x aluno ocorre a partir das 
interações sociais proporcionadas por atividades colaborativas em 
pares ou em grupos. Finalmente, a dimensão multimodalidade 
compreende: (1) a multiplicidade de abordagens pedagógicas para 
contemplar os diferentes estilos de aprendizagem; (2) os 
multimeios incorporados a fim de proporcionar distintas 
oportunidades de experimentação dos conceitos a partir de 
diferentes perspectivas. Ou seja a combinação de diferentes 
recursos como livros, jogos digitais, analógicos, brincadeiras, 
brinquedos, desenhos de animação, vídeos e abordagens 
educacionais. 

3.3 Toolkit Educacional para Apoiar o 
Desenvolvimento do Pensamento 
Computacional na Educação Infantil 
Na medida em que o framework estabelece as diretivas que 
permitem projetar as experiências de aprendizagem a partir de 
uma perspectiva tridimensional que considera diversão, diálogo e 
multimodalidade, ainda tem-se os desafios relacionados aos 
materiais educacionais [L3]. Uma das principais preocupações 
consistiu em abordar as principais necessidades educacionais da 
educação infantil (e.g. atividades em pares, interações sociais 
adulto-criança, aprendizagem prática, entre outras), em detrimento 
da simples incorporação de materiais educacionais baseados em 
tecnologias [L3-C]. Os educadores tendem a não usar as 
tecnologias com frequência porque elas constituem-se como uma 
completa antítese do que as experiências na educação infantil 
deveriam ser [26]. Notadamente, as tecnologias têm um amplo 
espaço na aprendizagem das crianças pequenas, mas não 
substituem as atividades educacionais tradicionais que são 
fundamentais.  
Outro ponto importante consiste na maneira os conceitos são 
abordados e incorporados nos materiais educacionais, 
privilegiando os conteúdos curriculares em detrimento da 
diversão, inventividade e imaginação [L3-C]. Considerando este 
contexto, optamos pelo desenvolvimento de um artefato 
educacional que pudesse: (1) contemplar as dimensões do 
framework proposto, (2) aplicar os conceitos computacionais de 
maneira situada, significativa e tangencial [L3-C]; (3) incorporar 
as vozes e ações dos atores envolvidos no processo educacional 
(alunos e professores) [L3-B]; (4) permitir a exploração, 
experimentação e o uso do pensamento computacional sob 
diferentes perspectivas e modalidades [L3-A].  
Considerando todos os aspectos anteriormente mencionados, foi 
desenvolvido um toolkit educacional para promover o pensamento 
computacional por meio de práticas de programação na educação 
infantil. O toolkit consiste em três elementos estruturantes: livro, 
jogo digital e brincadeira. O artefato desenvolvido, assim como 
seus pressupostos teóricos e objetivos de aprendizagem 
relacionados são apresentados em  maiores detalhes na subseções 
a seguir. 
3.3.1 Aspectos Instrucionais 
O toolkit fundamenta-se essencialmente na teoria 
sociointeracionista de Vygotsky [29]. Vygotsky era especialmente 
interessado em como os adultos poderiam ajudar as crianças a 
aprender e compreendia as atividades lúdicas como maneiras 
cruciais para as crianças mais novas aprenderem, mas ele via os 
adultos como importantes para guiar as crianças e compartilhar 
ideias e estratégias. O conceito de zona de desenvolvimento 
proximal (ZDP) foi utilizado por Vygotsky para explanar a 
maneira como a aprendizagem das crianças poderia ser apoiada 
pelos adultos ou por pares mais capacitados. A ZDP de uma 
criança é a área de possibilidades que se situa entre o que elas 
podem lidar por si próprias - o seu atual nível de desenvolvimento 
- e o que elas poderiam alcançar ou compreender com a ajuda 
apropriada - o seu nível de desenvolvimento de desenvolvimento 
potencial -. O auxílio permite que a criança desenvolva-se a partir 
de habilidades, competências ou conhecimentos existentes mais 
do que tentar apresentar ideias completamente novas. O toolkit 
visa o desenvolvimento das habilidades e competências 
relacionadas conceitos de Algoritmos e Programação relatadas no 
currículo CSTA K-12 Computer Science Standards (2017), 
conforme indicado no Quadro 01.
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PADRÃO DESCRIÇÃO CONCEITO SUBCONCEITO PRÁTICA 

Modelar processos 
diários pela criação ou 
seguindo algoritmos 
(conjuntos de instruções 
passo a passo) para 
realizar tarefas. 

Composição é a combinação de pequenas tarefas em 
tarefas mais complexas. Os alunos podem criar e seguir 
algoritmos para fazer comidas simples, escovar os dentes, 
aprontar-se para a escola, participar no momento da 
limpeza / arrumação. 

Algoritmos e 
Programação 

Algoritmos 

 
Abstração Modelar a maneira como 

os programas armazenam 
e manipulam dados pelo 
uso de números ou outros 
símbolos para representar 
a informação. 

A informação no mundo real pode ser representada em 
programas de computadores. Estudantes podem usar 
sinais de polegares para cima ou para baixo para 
representar sim/não, usar setas quando algoritmos 
representam direções, ou codificar e decodificar palavras 
usando números, pictogramas, ou outros símbolos para 
representar números ou letras. 

Variáveis 

Desenvolver programas 
com sequências de 
instruções e laços de 
repetição simples, para 
expressar ideias e 
resolver um problema. 

A programação é usada como uma ferramenta para criar 
produtos que refletem uma ampla variedade de interesses. 
As estruturas de controle especificam a ordem na qual as 
instruções são executadas dentro de um programa. Por 
exemplo, se o diálogo não é sequenciado corretamente 
quando uma história animada simples é programada, a 
história não fará sentido. Se os comandos para programar 
o robô não estão na ordem correta, o robô não completará 
a tarefa desejada. Os laços de repetição permitem a 
repetição de uma sequência de código muitas vezes. Por 
exemplo, em um programa para mostrar o ciclo de vida 
de uma borboleta, um laço de repetição poderia ser 
combinado com comandos para permitir um contínuo mas 
controlado movimento do personagem. 

Controle Criação 

Depurar (identificar e 
corrigir) erros em um 
algoritmo ou programa 
que inclui sequências de 
instruções e laços de 
repetição simples. 
 

Algoritmos ou programas podem não funcionar 
corretamente. Os  estudantes devem ser aptos para usarem 
várias estratégias, assim como a mudança de sequências 
de passos, seguindo um algoritmo passo-a-passo, ou por 
tentativa e erro para resolver problemas em algoritmos e 
programas. 

Desenvolvimento 
de Programas Teste 

3.3.2 Elementos de Storytelling Transmedia 
O termo, cunhado por Jenkins [30, 31], compreende a transmissão 
de mensagens, temas ou histórias pela combinação de diversas 
plataformas de mediação. Múltiplas histórias são contadas por 
meios distintos de maneira autônoma, complementando-se para 
formar uma narrativa mais ampla [31, 32, 33], conforme Henry 
Jenkins descreve [REF]: 

Transmedia storytelling represents a process 
where integral elements of a fiction get 
dispersed systematically across multiple 
delivery channels for the purpose of creating 
a unified and coordinated entertainment 
experience. Ideally, each medium makes it 
own unique contribution to the unfolding of 
the story. 

 
O toolkit fundamenta-se nos princípios de storytelling 

transmedia e tem como cerne uma narrativa principal que se 
desdobra em seus três elementos: livro, jogo digital e brincadeira. 
Deste modo, o toolkit oferece uma experiência diferente em cada 
um dos elementos estruturantes, de modo que “o todo não seja 
apenas a soma de suas partes” [32] e oferece uma experiência 

singular e autossuficiente para fomentar o desenvolvimento de 
habilidades e competências relacionadas ao pensamento 
computacional. Considera-se que este seja um dos seus aspectos 
principais, por permitir que: (a) os educadores possam escolher 
quais elementos serão adotados, em que ordem eles serão 
apresentados e como serão apresentados, considerando uma 
determinada situação de aprendizagem [L2]; (b) os diversos 
estilos de aprendizagem sejam contemplados, permitindo aos 
alunos explorarem os conceitos apresentados a partir de diferentes 
possibilidades, perspectivas e experimentações [L1, L3]. 

3.3.2.1 O pensamento computacional para ser lido: 
o eixo livro 
O livro foi escolhido como uma das mídias que compõem o 
toolkit educacional pelo fato da narrativa na forma escrita 
promover contato personalizado entre a criança e o conteúdo 
exposto: livros necessitam de uma audiência que preencha as 
lacunas sensoriais encontradas no texto, como fisionomias, vozes 
e cenários. Assim, cada criança tem a oportunidade de apoderar-se 
da história, aplicando seus próprios arquétipos e tornando-a sua. 
Os desafios propostos no âmbito do pensamento computacional 
acabam, portanto por seguir o imaginário da criança e seu próprio 
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tempo; assim, a narrativa pode facilmente ser extrapolada e 
ampliada em sala de aula sob mediação do professor. Para além 
dos objetivos instrucionais, o enredo proposto no livro tem como 
principais objetivos: (O1) promover o empoderamento, ao colocar 
a criança como protagonista, líder, idealizadora e tomadora de 
decisões; (O2) promover uma perspectiva de inclusão, ao inserir 
crianças, homens e mulheres, com ou sem deficiências 
intelectuais, físicas e motoras; (O3) fomentar valores essenciais à 
vivência em sociedade, como: amizade, amor, paciência, 
reconhecimento dos próprios erros, companheirismo. 

Um dos primeiros cuidados levados em consideração 
durante o processo de concepção do livro foi a diferenciação entre 
histórias escritas por pedagogos, cujo foco é o ensino, e histórias 
escritas por autores infantis, cujo foco é o lúdico, o lazer. Segundo 
[34], a primeira abordagem é prejudicada pelo seu pragmatismo, 
que educa, mas não conquista o afeto de seu público, enquanto a 
segunda abordagem ignora o potencial da sala de aula na criação 
do hábito de leitura. Para o toolkit educacional, essas duas visões 
foram levadas em consideração, uma vez que o objetivo é engajar 
as crianças no aprendizado através do apego emocional aos 
personagens e da diversão proporcionada pela história. Ao 
apresentar o pensamento computacional em uma abordagem 
previamente experimentada em sala de aula, levando em 
consideração a expertise dos professores, foi possível manter o 
viés pedagógico, enquanto a inserção da narrativa e dos 
personagens obedecendo aos principais conceitos de storytelling 
permitiu satisfazer o foco lúdico.  

Ainda sobre a questão lúdica, optou-se por seguir uma 
estrutura em três atos [35] devido à sua popularidade e eficácia. A 
estrutura em três atos caracteriza-se pela inserção de três 
momentos de conflito que impulsionam o enredo, funcionando 
como marcadores de amadurecimento psicológico do 
protagonista. Dentro do toolkit, os conteúdos de pensamento 
computacional são trabalhados levando em conta cada um destes 
momentos de conflito.  A temática do livro também foi um ponto 
importante. Para escolhê-la, professoras da Educação Infantil 
foram convidadas a elencar e avaliar temas que tivessem apelo 
para ambos os gêneros dentro da faixa etária pretendida. Entre as 
opções, a temática pirata foi escolhida devido ao seu potencial 
para a criação de situações-problema. Segundo [36], apresentar 
situações-problema para as crianças, evitando colocá-las no papel 
de expectadores passivos da história, acaba por estimular a 
criatividade e a imersão. Outra característica levada em 
consideração foi o fato de que piratas agem em coletivo e 
possuem um sentimento de pertencimento em relação aos 
companheiros: formam uma tripulação que deve trabalhar 
colaborativamente em prol de objetivos compartilhados, algo que 
se alinha ao terceiro objetivo proposto [O3] pelo livro. 

A decisão pela inserção do componente fantástico, neste 
caso específico a adição de um navio mágico, deu-se através de 
um estudo realizado por [37], que aponta maior eficácia no 
aprendizado de crianças submetidas à obras de fantasia. O estudo 
aponta que o público infantil mostra-se mais aberto a aceitar 
novos conceitos quando uma história viola seus pressupostos 
acerca do mundo real. Dessa forma, livros de fantasia dariam 
espaço para a criação de paralelos e comparações com a realidade, 
levando à abstração dos conceitos, algo importante no ensino do 
pensamento computacional. Por fim, a adição de adultos como 
personagens secundários do livro veio não somente pela questão 
inclusiva, explicitada no segundo objetivo proposto [O2], mas 

também para espelhar a realidade do aluno, que possui autonomia 
para descobrir e interagir com o livro ao mesmo tempo em que 
tem nos pais e professores uma figura de auxílio. Segundo [38], a 
interação com adultos faz parte do desenvolvimento infantil. 

3.3.2.2 O pensamento computacional para ser 
jogado: o eixo jogo digital 
Os jogos digitais, quando bem projetados, fornecem poderosas 
experiências interativas que promovem o desenvolvimento de 
habilidades e competências, a aprendizagem de conceitos e um 
desenvolvimento saudável [39]. Quando jogam, as crianças se 
sentem desafiadas na medida em que desenvolvem habilidades e 
experimentam possibilidades, sem que se sintam constrangidas 
caso elas errem na frente dos colegas. Um dos principais objetivos 
do jogo digital foi justamente permitir que cada criança pudesse 
ter a liberdade de explorar os conceitos livremente e errar tantas 
vezes quanto forem necessárias. 

Os jogos são considerados envolventes por uma série de razões: 
proporcionam algo a ser feito, satisfação, envolvimento intenso e 
passional e aprendizado [40]. Em um estudo realizado com mais 
de 300 crianças com jogos digitais, tanto as crianças 
familiarizadas com tecnologia quanto as que não tinham acesso a 
ela fora da escola, mostraram-se altamente motivadas [43].  Outro 
estudo realizado com professores visava compreender a opinião 
destes profissionais sobre os limites e potencial dos jogos 
eletrônicos: os resultados mostram que os jogos são considerados 
elementos importantes na criação de estratégias de ensino [44].  

No entanto, os jogos criados para crianças mais novas não são 
adequados ao desenvolvimento infantil, não reconhecem as 
maneiras pelas quais as crianças brincam e aprendem, e não são 
testados com crianças para garantir que o jogo seja divertido ou 
educacionalmente efetivo. Uma das principais preocupações no 
desenvolvimento do jogo digital foi atender estas lacunas. Os 
dados coletados ao longo dos ciclos de investigação-ação 
culminaram em um conjunto de recomendações que incorporam 
aspectos instrucionais, de usabilidade e de jogabilidade que 
norteiam toda a concepção do jogo. Outro ponto importante é que 
o jogo incorpora as preferências dos alunos ao refletir em suas 
mecânicas, dinâmicas e componentes, os aspectos que os alunos 
demonstraram ter preferido. 

No toolkit, o jogo digital permite aos alunos experimentarem os 
conceitos de programação de maneira mais evidente, 
incorporando situações-problema em que conceitos como 
sequências de instruções, condicionais, laços de repetição e 
depuração podem ser usados para interagir com os personagens da 
narrativa. O protótipo em sua versão atual explora a continuidade, 
ao explorar a narrativa a partir da perspectiva da mesma 
personagem principal do livro. Nas versões posteriores, espera-se 
desenvolver a narrativa a partir da perspectiva de outros 
personagens. 

3.3.2.3 O pensamento computacional para ser 
experimentado: o eixo brincadeiras 
As crianças mais novas são intrinsecamente motivadas a brincar e 
explorar, e brincar é uma das principais maneiras pelas quais elas 
aprendem, uma das atividades predominantes durante a infância 
[29, 35, 42]. Quando as brincadeiras proveem uma situação 
imaginária por meio da atividade livre, a criança desenvolve a 
iniciativa, expressa seus desejos e internaliza as regras sociais, ao 
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assumir o papel de outra pessoa, realizar as suas ações e 
estabelecer suas relações típicas, incorporando elementos 
adquiridos do contexto cultural [9, 29, 42]. Quando a criança 
brinca, ela concentra a sua atenção na atividade e não em seus 
resultados ou efeitos, deste modo um jogo infantil, uma 
brincadeira pode ser considerada desta forma apenas quando a 
criança pensa apenas em brincar. No entanto, o jogo educacional 
utilizado em sala de aula muitas vezes desvirtua esse critério ao 
dar prioridade ao produto, à aprendizagem de noções e 
habilidades. Outro ponto importante com relação aos jogos e 
brincadeiras infantis: o jogo infantil favorece o aprendizado pelo 
erro, estimula a exploração e a solução de problemas, por ser livre 
de pressões e de avaliação propicia um clima adequado para a 
investigação e a busca de soluções [29].  

Se os materiais educacionais são projetados para servir aos 
interesses e habilidades das crianças, e aos seus desejos de 
explorar e suas necessidades internas de conhecer, as crianças 
mais novas terão maior probabilidade de desenvolver e fortalecer 
a sua iniciativa, curiosidade, atenção, competência, prazer em 
aprender, entre outros [38]. Uma das principais preocupações ao 
projetar as brincadeiras foi possibilitar às crianças que elas 
estejam concentradas em brincar, ao explorarmos a aprendizagem 
tangencial. O conceito originalmente remete ao uso de jogos 
digitais para estimular o aprendizado despertado pela experiência 
de jogo, de modo que o jogo não precisa ser necessariamente 
educacional. Neste contexto em particular, nos apoderamos das 
brincadeiras, das possibilidades que elas oferecem, para 
desenvolver as habilidades relacionadas ao pensamento 
computacional de maneira que o objetivo lúdico e o educacional 
coexistem de maneira plena e não conflitante. O principal objetivo 
foi proporcionar às crianças a oportunidade de explorar livremente 
as situações trazidas pela narrativa, permitindo que ela recrie a 
realidade utilizando sistemas simbólicos próprios. As brincadeiras 
foram estruturadas a partir de dinâmicas de brincadeiras infantis 
tradicionais, mesclando mecânicas e elementos comuns aos 
elementos e personagens da narrativa. Como pano de fundo, estão 
as habilidades e competências a serem trabalhadas (Quadro 01).  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O desenvolvimento do pensamento computacional na educação 
infantil têm alcançado uma ampla notoriedade nos últimos anos e 
existe uma vasta gama de materiais educacionais relacionados. No 
entanto, muitos dos artefatos existentes para apoiar o 
desenvolvimento do pensamento computacional com crianças 
desta idade não permitem contemplar importantes elementos que 
contribuem para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional 
das crianças. 

Mediante o exposto, o presente trabalho apresentou um 
protótipo de um toolkit educacional que visa apoiar a 
disseminação do pensamento computacional para crianças na 
educação infantil por meio de práticas de programação. O 
desenvolvimento deste artefato foi norteado a partir dos resultados 
obtidos em uma pesquisa-ação educacional realizada ao longo dos 
últimos três anos (2015-2017) em uma escola da rede particular de 
ensino em Cidade, Estado com aproximadamente 200 crianças 
com idades entre quatro e sete anos. O toolkit foi primordialmente 
concebido como um artefato para apoiar a adoção da abordagem 
proposta a partir dos resultados da pesquisa-ação, mas pode ser 
utilizado de maneira independente por quaisquer interessados.Este 
trabalho pode ser relevante para educadores, pesquisadores e 

desenvolvedores interessados na concepção, desenvolvimento e 
avaliação de artefatos inovadores para o desenvolvimento do 
pensamento computacional, sobretudo por meios de conceitos de 
programação.  

O protótipo do toolkit apresentado neste trabalho baseia-se nos 
elementos estruturantes do storytelling transmedia  e incorpora 
em um mesmo artefato: jogo digital, livro e brincadeira no intuito 
de apresentar o pensamento computacional de maneira tangencial, 
situada e interdisciplinar. Em uma perspectiva multimidiática, 
apresenta-se como uma proposta inovadora para proporcionar o 
desenvolvimento de habilidades e competências do pensamento 
computacional associadas a promoção do desenvolvimento 
cognitivo, social e emocional das crianças.  O protótipo não foi 
avaliado por indivíduos representativos do público-alvo, por este 
motivo, aspectos como jogabilidade e usabilidade foram 
contemplados apenas a partir da perspectiva de especialistas. Do 
mesmo modo, o protótipo não foi avaliado em situações de ensino 
e portanto, aspectos referentes à aprendizagem dos conceitos e 
desenvolvimento das habilidades e competências a que se propõe, 
não foram avaliados. Outro aspecto refere-se ao restrito leque de 
artefatos incorporados no protótipo, o que pode limitar a adoção 
por parte de educadores/ instituições que não disponham de 
proventos para investir na aquisição de dispositivos e artefatos. 

Os próximos passos consistem em concluir o protótipo 
apresentado: aprimorar as ilustrações e produzir o livro; concluir o 
desenvolvimento do jogo digital, aperfeiçoar os materiais para as 
brincadeiras, entre outros. Naturalmente, algumas das limitações 
deste trabalho são diretivas para trabalhos futuros. Serão 
realizadas avaliações de usabilidade e jogabilidade, a partir dos 
modelos propostos por [39, 40], em espaços de aprendizagem 
formal e informal, por meio de parcerias com professores de 
escolas particulares e públicas da cidade de Cidade e região 
metropolitana.  

Outros trabalhos futuros incluem: (1) avaliação contínua do 
desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas ao 
pensamento computacional por meio de práticas de programação, 
a partir da adoção do protótipo proposto durante dois semestres 
letivos como continuidade da pesquisa-ação desenvolvida; (2) 
ampliação do leque de mídias adotadas e o desenvolvimento de 
novos artefatos, sobretudo a partir da utilização de materiais e 
elementos que os educadores possuam em sala de aula. 

5. AGRADECIMENTOS 
Este estudo foi desenvolvido durante o mestrado e foi financiado 
pelo CNPq. Os agradecimentos se estedem a Jessica Porfirio, 
pelas ilustrações; Mychelline Souto, pela prototipação do jogo 
digital e a Dyego Morais, pelas valiosas contribuições. 
Tancicleide Gomes e Patricia Tedesco agradecem a Jeane Melo 
pelas contribuições. 

6. REFERENCIAS 
[1] Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking 

about computing. Philosophical transactions of the royal 
society of London A: mathematical, physical and engineering 
sciences, 366(1881), 3717-3725.  

[2] Guzdial, M. (2015). Learner-centered design of computing 
education: Research on computing for everyone. Synthesis 
Lectures on Human-Centered Informatics, 8(6), 1-165. 



39

[3] Barba, L. (2016) Computational Thinking: I do not think it 
means what you think it means. Disponível em: 
http://lorenabarba.com/blog/computational-thinking-i-do-
not-think-it-means-what-you-think-it-means/. Acessado em 
09/10/2017. 

[4] Blikstein, P. (2008) O pensamento computacional e a 
reinvenção do computador na educação. Disponível em: 
http://www.blikstein.com/paulo/documents/online/ol_pensa
mento_computacional.html. Acessado em 06/10/2017. 

[5] Code Club Brasil. Disponível em: 
https://www.codeclubbrasil.org.br/. Acessado em 08/10/2017 

[6] Hour of Code. Disponível em: https://studio.code.org/home. 
Acessado em 07/10/2017 

[7] Smith, M. (2016) Computer Science for All. Disponível em : 
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/01/30/com
puter-science-all. Acessado em 08/10/2017. 

[8] Wing, J. M. (2006). Computational thinking. 
Communications of the ACM, 49(3), 33-35. 

[9] Rau, M. C. T. D. (2012) A ludicidade na educação: uma 
atitude pedagógica. Série Dimensões da Educação. Editora 
InterSaberes, Curitiba: PR. 

[10] Lindon, J. (2010). Understanding child development: linking 
theory and practice. London: Hodder Education. 

[11] Gomes, T., Melo, J., e Tedesco, P. (2016). Jogos Digitais no 
Ensino de Conceitos de Programação para Crianças. In 
Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio 
Brasileiro de Informática na Educação-SBIE) (Vol. 27, No. 
1, p. 470). 

[12] Almeida Melo, L., de Lima Costa, T. K., & Batista, A. C. D. 
(2013). Pense bem: proposta e desenvolvimento de jogo 
digital para ensino de computação na educação básica. In 
Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio 
Brasileiro de Informática na Educação-SBIE) (Vol. 24, No. 
1, p. 346). 

[13] Torezani, C., e de Lira Tavares, O. (2014). EANewProg-um 
editor de atividades para o ambiente online NewProg. In 
Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio 
Brasileiro de Informática na Educação-SBIE) (Vol. 25, No. 
1, p. 422). 

[14] Girls Who Code. Girls Who Code Books. Disponível  em: 
https://girlswhocode.com/books/. Acessado em 09/10/2017. 

[15] Bueno, C. (2011). Lauren Ipsum: Computer Science for 
Kids. Disponível em: 
https://www.kickstarter.com/projects/512752850/lauren-
ipsum-computer-science-for-kids. Acessado em 09/10/2017. 

[16] Woodcock, J. (2015). Coding Games in Scratch. DK 
Children. 

[17] Hello Ruby. Hello Ruby Books. Disponível em: 
http://www.helloruby.com/books. Acessado em 09/10/2017 

[18] Briggs, J. (2012). Python for Kids. No Starch Press. 
[19] Woodcock, J. (2017). Star Wars™ Coding Projects. DK 

Children. 
[20] Richardson, C. (2015). Learn to Program with Minecraft. No 

Starch Press. 
[21] Tripp, D. (2005). Pesquisa-ação: uma introdução 

metodológica. Educação e pesquisa, 31(3). 

[22] Flick, U. (2008). Introdução à Pesquisa Qualitativa-3. 
Artmed Editora. 

[23] Gomes, T., Barreto, P., Lima, I. R. A., e Falcão, T. P. (2015). 
Avaliação de um Jogo Educativo para o Desenvolvimento do 
Pensamento Computacional na Educação Infantil. In Anais 
dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na 
Educação (Vol. 4, No. 1, p. 1349). 

[24] Gomes, T., Melo, J., e Tedesco, P. (2016). Jogos Digitais no 
Ensino de Conceitos de Programação para Crianças. In 
Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio 
Brasileiro de Informática na Educação-SBIE) (Vol. 27, No. 
1, p. 470). 

[25] Falcão, T. P., Gomes, T. C. S., e Albuquerque, I. R. (2015). 
O Pensamento Computacional Através de Jogos Infantis: 
uma Análise de Elementos de Interação. 

[26] K-12 Computer Science Framework. (2016) Computer 
Science in Early Childhood Education. Disponível em: 
https://k12cs.org/pre-k/ 

[27] Almeida, A. (2009) Recreação: Ludicidade como 
instrumento pedagógico. Disponível em: 
https://www.cdof.com.br/recrea22.htm. Acessado em 
05/10/2017. 

[28] Huizinga, J. (1971). Homo ludens: o jogo como elemento da 
cultura (Vol. 4). Editora da Universidade de S. Paulo, Editora 
Perspectiva. 

[29] Kishimoto, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. 
2016. 72 págs. Editora Cengage Learning. SP: São Paulo. 

[30] Jenkins, H. (2015). Cultura da convergência. Aleph. 
[31] Jenkins, H. (2007) Transmedia Storytelling 101. Disponível 

em: 
http://henryjenkins.org/blog/2007/03/transmedia_storytelling
_101.html. Acessado em 02/10/2017. 

[32] Transmedia Services. Disponível em: 
http://www.starlightrunner.com/transmedia. Acessado em 
03/10/2017 

[33] Jenkins, H. (2011) Transmedia 202: Further Reflections 
Disponível em: 
http://henryjenkins.org/blog/2011/08/defining_transmedia_fu
rther_re.html. Acessado em 02/10/2017. 

[34] Zilberman, R. (2015). A Literatura Infantil na Escola. Global 
Editora. 

[35] Lindley C. (2004) Narrative, Game Play, and Alternative 
Time Structures for Virtual Environments. Technologies for 
Interactive Digital Storytelling and Entertainment. TIDSE 
2004. Lecture Notes in Computer Science, vol 3105. 
Springer, Berlin, Heidelberg. 

[36] Paiva, S. e Oliveira, A. (2009). A Literatura e o papel da 
escola na formação do pensar crítico. IX Congresso Nacional 
de Educação - EDUCERE. III Encontro Sul Brasileiro de 
Psicopedagogia. p. 1202-1211. 

[37] Weisberg et al. (2015). Shovels and swords: How realistic 
and fantastical themes affect children's word learning. 
Cognitive Development, Volume 35. p 1-14. 

[38] Bassedas, E. & Huguet, T. & Solé, I. (1999). Aprender e 
Ensinar na Educação Infantil. Artmed Editora. 



40

[39] Lieberman, D. A., Fisk, M. C., & Biely, E. (2009). Digital 
games for young children ages three to six: From research to 
design. Computers in the Schools, 26(4), 299-313. 

[40] Gomes, T. C., Tedesco, P. C. A. R., e Melo, J. C. (2016). 
Jogos no Design de Experiências de Aprendizagem de 
Programação Engajadoras. Jornada de Atualização em 
Informática na Educação, 5(1), 39-77. 

[41] Chiesa, B. della (2014) "O cérebro em contínua construção". 
In: Vida Longa a seu Cérebro. Revista Educação. Edição 
Especial Neuroeducação. Vol 2. Editora Segmento. 

[42] Cerisara, Ana Beatriz. 1998. In: De como o Papai do Céu, o 
Coelhinho da Páscoa, os Anjos e o Papai Noel foram viver 
juntos no céu. Editora Cengage Learning. SP: São Paulo. 

[43] Sim, G., MacFarlane, S., & Read, J. (2006). All work and no 
play: Measuring fun, usability, and learning in software for 
children. Computers & Education, 46(3), 235-248. 

[44] Barendregt, W., Bekker, M. M., & Speerstra, M. (2003, 
September). Empirical evaluation of usability and fun in 
computer games for children. In Proc. IFIP Interact (Vol. 3, 
pp. 705-708).

 
 



41

Ensino de Provas por Indução em Grafos utilizando  
uma Ferramenta Visual de Algoritmos 

 

Frederico A. Carvalho, Flávio F. Borges, Gecirlei F. Silva,  
Thiago O. Borges, Esdras L. Bispo Jr. 

Universidade Federal de Goiás 
fredericoassiscarvalho@gmail.com, flavio@ufg.br, gecirlei@yahoo.com.br, thborges@gmail.com, bispojr@ufg.br 

  
ABSTRACT 
In order to improve the teaching-learning process, new 
methodologies are proposed nowadays. Algorithm visualization 
tools (AVT) are used to view the step-by-step of algorithms in 
Graph Theory (GT). However, there is a lack of studies that 
propose an AVT as a methodological resource for teaching 
induction proofs in GT. This paper presents the GraphViewer 
AVT for this purpose. The adopted methodology consisted in the 
creation of this AVT and its use in a controlled environment. 
Questionnaires were applied before and after the experiment. 
After completing the analysis, it verified the acceptance of the tool 
by the participants of the experiment, in terms of usability, with a 
total of 96% positive evaluations. 

RESUMO 
Com o intuito de aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem 
em Computação, novas metodologias vêm sendo propostas. Como 
auxílio a estas, ferramentas de visualização de algoritmos (FVA) 
estão sendo utilizados para visualizar o passo-a-passo de sua 
execução em Grafos. Entretanto, há carência de trabalhos que 
proponham uma FVA como recurso metodológico para o ensino 
de provas por indução em Grafos. Este trabalho apresenta a FVA 
GraphViewer para este fim. A metodologia adotada consistiu na 
criação deste FVA e seu uso em um ambiente controlado. 
Questionários foram aplicados antes e após a realização do 
experimento. Após concluída a análise, concluiu-se que houve 
aceitação da ferramenta por parte dos participantes do 
experimento, em termos de usabilidade, com um total de 96% de 
avaliações positivas. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
#10003533 [Social and Professional Topics]: Computer Science 
Education.  

Termos Gerais 
Human Factors 

Palavras-chave 
Ensino, Computação, Grafos, Demonstração. 

1. INTRODUÇÃO 
A Educação de Computação (EC) é uma área fruto do encontro da 
Educação com a Ciência da Computação e outros campos de 
pesquisa [7][21]. Ela endereça várias questões vivenciadas por 
profissionais de EC, tais como (i) métodos de ensino [15], (ii) 
avaliação e construção de currículo [11], e (iii) animação, 
visualização e simulação de algoritmos [31][10]. 

Em relação aos métodos de ensino em EC, novas metodologias e 
métodos vêm sendo propostos [13]. O intuito é aperfeiçoar o 

processo de ensino e aprendizagem em EC através do uso destes. 
Muitas destas abordagens têm como eixo norteador a 
aprendizagem ativa dos estudantes [9], ao invés do formato 
tradicional de ensino. 

Como instrumento auxiliar destes métodos, ferramentas de 
visualização de algoritmos (FVA) vêm sendo propostas [29][10]. 
Estas auxiliam na visualização do passo-a-passo da execução de 
algoritmos por meio de algum recurso gráfico. Um dos objetivos 
do uso das FVAs em EC é a facilitação das atividades de 
abstração dos estudantes na compreensão de conceitos complexos 
[14]. 

Na disciplina de Teoria dos Grafos (TG), várias FVAs foram 
propostas [22][16][3]. Estas FVAs são utilizadas normalmente em 
ensino de algoritmos clássicos em TG (e.g. busca em largura e 
Bellman-Ford). Geralmente tanto o pseudocódigo, quanto o grafo, 
são apresentados simultaneamente durante a execução do 
algoritmo. 

Porém uma das dificuldades encontradas por estudantes de TG 
está no momento de fornecer demonstrações a teoremas. 
Dificuldades estas que também são comuns a outros estudantes da 
área de exatas [18][4]. Grande parte dos alunos, por exemplo, 
sente dificuldades em visualizar e utilizar de forma correta a 
demonstração por indução [25].  

Tendo em vista a carência de trabalhos que proponham uma FVA 
como recurso metodológico para o ensino de provas por indução 
em TG, é proposto a FVA GraphViewer para este fim. Desta 
forma, este trabalho apresenta a GraphViewer e o seu uso no 
ensino e aprendizagem de demonstração por indução em TG. É 
proposto um método de ensino e aprendizagem com intuito de 
auxiliar os alunos que tenham dificuldades no entendimento e 
compreensão tanto da técnica de demonstração por indução, 
quanto dos conceitos abordados na disciplina.  

O restante do trabalho é dividido como se segue. Serão 
apresentados os trabalhos relacionados (Seção 2), alguns 
conceitos fundamentais (Seção 3), uma descrição sucinta da FVA 
GraphViewer (Seção 4), a metodologia (Seção 5), os 
experimentos e resultados (Seção 6) e, por fim, as considerações 
finais (Seção 7). 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Foram listados alguns trabalhos relacionados em educação de TG 
utilizando FVAs. A FVA Rox [22] possibilita a criação e 
manipulação de grafos, bem como a execução de algoritmos 
clássicos. A FVA JAVENGA [1] permite a manipulação e edição 
de grafos direcionados e não-direcionados, além de permitir a 
inclusão de algoritmos externos para serem visualizados passo-a-
passo. A FVA A-Graph [16] é bem semelhante ao Rox, com a 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 41 - 49. Santiago de Chile.
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distinção de executar outros algoritmos, exportar os grafos e 
salvar a geometria e topologia destes. A FVA FURB Graphs [3] 
permite que o usuário possa compreender os algoritmos de busca 
em largura, busca em profundidade e Dijkstra de forma visual e 
interativa. É importante ressaltar que nenhuma destas citações 
referem-se ao ensino de demonstrações em TG, o qual é o foco 
deste trabalho. 

O trabalho mais fortemente relacionado são os resultados 
apresentados nesta tese [20]. O autor identificou diversas fontes 
de dificuldades de estudantes de Computação com provas por 
indução. Além disto, foi construído um e-book interativo para 
auxiliar o ensino do assunto. Entretanto, pelo fato do e-book não 
apresentar visualizações de algoritmos, ele não pode ser 
considerado uma FVA. Embora o mesmo apresente visualizações 
gráficas de várias estruturas matemáticas recursivas importantes 
para o ensino de indução (não restritas ao ensino de TG). 

3. FUNDAMENTOS 
3.1 Visualização de Algoritmos 
A visualização de algoritmos (VA) ocupa um papel importante na 
EC [8].  A VA consiste basicamente em visualizar, através de 
recursos gráficos ou animações, o fluxo de execução de um 
algoritmo. Professores e estudantes normalmente se apropriam 
deste recurso durante o processo de ensino e aprendizagem. 
Bons AVs “dão vida” aos algoritmos, representando graficamente 
seus vários estados e animando as transições entre estes [23]. Eles 
representam as estruturas de dados de forma natural, abstraindo os 
caminhos ao invés de focar em endereços de memória e chamadas 
de função.  
É interessante salientar que a VA tem uma relação direta com o 
construtivismo. A teoria de aprendizagem construtivista reivindica 
que o conhecimento é ativamente construído pelo estudante [2]. 
Cada estudante constrói suas estruturas cognitivas diferentemente 
de outro estudante. Estas diferenças estão associadas a diversos 
fatores tais como o conhecimento pré-existente do estudante, 
estilo de aprendizagem ou até traços de personalidade. 
Desta forma, a VA contribui como um ferramental auxiliar para 
que o estudante construa efetivamente o seu conhecimento. 
Durante o processo de refinamento do modelo mental, o aluno 
pode estabelecer relações entre os conceitos abstratos e suas 
instâncias concretas por meio da VA. Entretanto, é necessário 
garantir o uso adequado da VA para que ela cumpra 
apropriadamente com os propósitos pedagógicos em questão. 
Existe uma iniciativa que congrega várias iniciativas em VA. O 
Portal AlgoViz1  é uma comunidade aberta para pesquisadores, 
professores e usuários de FVAs. O portal fornece funcionalidades 
à comunidade como fóruns, relatórios de campo, classificações de 
ferramentas, entre outros. Cada FVA incluída no portal é descrita 
pelos seus criadores, apresentando como ela pode ser utilizada em 
sua respectiva disciplina [24]. 

3.2 Teoria dos Grafos 
A Teoria de Grafos (TG) tem um número considerável de 
aplicações [5]. Campos na Ciência da Computação, Engenharias, 
Física e Cartografia são fortemente beneficiados do uso da TG no 
auxílio de soluções de seus problemas. Podemos citar, como 
exemplos, problemas de roteamento de pacotes em redes de 
computadores e problemas de coloração de mapas planos. 
                                                                 
1 http://algoviz.org/ 

Apresentamos a seguir algumas definições básicas em TG [6]. 

Definição 1. Grafo. Seja V um conjunto e seja V(2) o conjunto de 
todos os pares não-ordenados de elementos de V. Um grafo é o 

par (V,A) de forma que )2(VA⊆ . 

Definição 2. Vértice e Aresta. Seja G = (V,A) um grafo. Dizemos 
que v é vértice de G se Vv∈ . Dizemos que {u,v} (ou 
simplesmente uv) é aresta de G se Avu ∈},{ . 

Definição 3. Grau de Vértice. Seja v um dos vértices do grafo G 
= (V,A). Denota-se por d(v) o grau de v, sendo definido como o 
tamanho do conjunto }{ Ax | xv∈ . 

Podemos dar como exemplos os grafos G = (VG, AG) e H = (VH, 
AH) apresentados na Figura 1. Os vértices de G são todos os 
elementos do conjunto VG = {a, b, c} e os vértices de H são todos 
os elementos do conjunto VH = {x, y, z, t}. ab é uma aresta de G e 
zt é uma aresta de H. O grau de b é 1 em G, i.e., dG(b) = 1. E o 
grau de t é 2 em H, i.e., dH(t) = 2.  

 
Figura 1. Dois grafos de exemplos: G e H. 
 

Oriundas destas, apresentamos a seguir outras definições 
utilizadas neste trabalho [6]. 

Definição 4. Grafo Conexo. Seja o grafo G = (V,A). G é conexo 
se, para todo Vvu ∈, , existir um caminho que liga u e v. 

Definição 5. Ponte. Seja uma aresta uv do grafo G = (V,A) e seja 
o grafo H = (V, A \ {uv}). Dizemos que uv é uma ponte de G se 
não existir um caminho que liga os vértices u e v em H. 

Definição 6. Árvore. Dizemos que um grafo conexo é uma árvore 
se todas as suas arestas são pontes. 

Para exemplificar estas definições (ver Figura 1), percebe-se G 
como um grafo conexo (enquanto H não é). Tanto a aresta ac 
quanto a aresta xt são pontes em seus respectivos grafos. 
Entretanto, apenas G é árvore, pois H não é conexo (embora todas 
as suas arestas sejam pontes). 

A partir das definições anteriores, alguns corolários e teoremas 
podem ser obtidos. Destes, dois teoremas clássicos em TG são 
descritos a seguir. 

Teorema 1. Em um grafo, a soma dos graus de seus vértices é o 
dobro do número de suas arestas.  

Teorema 2. Toda árvore com n vértices tem n-1 arestas (para 
valores de n > 1). 

Com o propósito de garantir a veracidade de afirmações não-
triviais (tais como os Teoremas 1 e 2), surge a necessidade de 
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efetuar demonstrações. Na seção seguinte, serão apresentadas 
algumas técnicas de demonstrações. 

3.3 Técnicas de Demonstração 
As demonstrações matemáticas são ferramentas muito utilizadas 
por áreas afins da Matemática. Estas fazem parte de todo o 
contexto da produção de conhecimento de Matemática, pois, 
difere de outras áreas do conhecimento que utilizam observação e 
experimentação para provar suas verdades. A Matemática concebe 
algo como verdade, quando isso pode ser demonstrado [28]. 

Em TG, as demonstrações são de grande importância. Elas são 
utilizadas para poder provar a veracidade de teoremas, corolários 
e lemas da área. Existem várias técnicas de demonstrações 
utilizadas em TG. Dentre as quais, podemos citar (i) a 
demonstração direta, (ii) a demonstração por absurdo, e (ii) a 
demonstração por indução [26]. 

Serão apresentadas a seguir outras definições e teoremas sobre 
grafos. Estes serão utilizados como exemplos na explicitação das 
técnicas de demonstrações discorridas nas seções seguintes. 

Definição 7. Grafo k-regular. Dizemos que um grafo é k-regular 
se todos os seus vértices têm grau k. 

Teorema 3. Para cada número par n maior do que 2, existe um 
grafo 3-regular com n vértices. 

Teorema 4. Em um grafo qualquer, o número de vértices de grau 
ímpar é necessariamente par. 

3.3.1 Demonstração Direta 
Algumas afirmações matemáticas dizem respeito à existência de 
um tipo de objeto. Um caminho de demonstrar a veracidade desta 
afirmação é apresentando a construção deste objeto. Esta técnica é 
conhecida também como prova por construção. 

Como exemplo, a demonstração direta do Teorema 3 será 
mostrada a seguir. 

Prova: Seja n um número par maior que 2. Construa o grafo G = 
(V, A) com n vértices da seguinte forma. O conjunto de vértices de 
G é V = {0,1, ..., n-1}, e o conjunto de arestas de G é o conjunto  

A = {{i, i + 1} |  para 0 ≤ i ≤ n − 2} ∪ {{n − 1, 0}} 
     ∪ {{i, i + n/2} |  para 0 ≤ i ≤ n/2 − 1}. 

Desenhe os vértices desse grafo escritos consecutivamente ao 
redor da circunferência de um círculo. Nesse caso as arestas 
descritas na linha superior de A ligam pares vizinhos de vértices 
ao longo do círculo. As arestas descritas na linha inferior de A 
ligam vértices em lados opostos do círculo. Essa figura mental 
mostra que todo vértice em G tem grau 3 ■ 

3.3.2 Demonstração por Absurdo 
A demonstração por absurdo é uma técnica comum de argumento 
para se provar um teorema. Normalmente ela é utilizada em 
situação que admite apenas duas hipóteses (e.g. dilemas). Ao 
demonstrar o absurdo de adotar uma destas hipóteses, 
inevitavelmente restará apenas uma possibilidade para a 
conclusão. 

Como exemplo, a demonstração por absurdo do Teorema 4 será 
mostrada a seguir. 

Prova: Vamos supor, por um momento, que, em um grafo 
qualquer, o número de vértices de grau ímpar não seja 
necessariamente par. Sendo isto verdade, existiria um grafo G que 

teria um número ímpar de vértices de grau ímpar. Assim, a soma 
de todos os graus dos vértices de G seria ímpar. Isto é absurdo, 
pois a soma dos graus de todos os vértices de um grafo sempre é 
par (Teorema 1). Logo, pode-se afirmar que, em um grafo 
qualquer, o número de vértices de grau ímpar é necessariamente 
par ■ 

3.3.3 Demonstração por Indução 
A demonstração por indução é um eficiente instrumento para a 
validação de fatos referentes aos números naturais. Esta técnica 
costuma ser dividida em três partes: (i) a base da indução; (ii) a 
hipótese da indução, e (iii) o passo da indução [30]. 

Para ilustrar o seus funcionamento, imagine que você está subindo 
uma escada infinitamente alta. Como você sabe se será capaz de 
chegar a um degrau arbitrariamente alto? Suponha que você faça 
as seguintes hipóteses sobre sua capacidade de subir: 

(1) Você consegue alcançar o primeiro degrau; 

(2) Uma vez chegando a um degrau, você sempre é capaz de 
chegar ao próximo (note que esta afirmação é um condicional). 

Se a proposição (1) e o condicional (2) são ambos verdadeiros, 
então, pela proposição (1), você consegue chegar no primeiro 
degrau e, portanto, pelo condicional (2), consegue chegar no 
segundo. Novamente, pelo condicional (2), você consegue chegar 
no terceiro degrau. Mais uma vez, pelo condicional (2), você 
consegue chegar no quarto degrau, e assim por diante.  

Você pode subir tão alto quanto quiser. Ambas as hipóteses são 
necessárias. Se apenas a primeira proposição for verdadeira, você 
não teria garantia de passar do primeiro degrau. Se apenas a 
segunda for verdadeira, você poderia não ser capaz de começar 
nunca.  

Ao fazer uma demonstração por indução, o estabelecimento da 
veracidade da proposição (1) é chamado de base da indução. O 
estabelecimento da veracidade de P(k)→P(k+1) é chamado de 
passo indutivo. Quando supomos que P(k) é verdade para provar 
o passo indutivo, P(k) é chamada de hipótese da indução. 

Como exemplo, a demonstração por indução do Teorema 1 será 
mostrada, a seguir. 

Prova por Indução: A indução será feita sobre o número de 
arestas de G (|AG|).  

Caso Básico: Se |AG| = 0, então cada vértice terá grau 0 e a soma 
dos graus será 0 (i.e. o dobro do número de arestas). Logo, a 
afirmação é verdadeira para |AG| = 0. 

Hipótese Indutiva: Agora suponha que |AG| > 0 e que o teorema 
seja verdadeiro sempre que um grafo tiver |AG| - 1 arestas. Seja 
a uma aresta de G, e G' o grafo (com os mesmos vértices de 
G) que obtemos excluindo a aresta a de AG. Então, G' tem |AG| 
- 1 arestas e, portanto, por nossa hipótese indutiva, a soma dos 
graus dos vértices de G' é 2(|AG| - 1).  

Passo Indutivo: Ora a aresta a tem exatamente duas extremidades 
distintas. Podemos concluir que exatamente dois vértices de 
G' têm um grau a menos que seu correspondente em G. Assim, 
a soma dos graus dos vértices em G' é dois a menos que a 
soma dos graus dos vértices em G. Portanto, a soma dos graus 
dos vértices em G é 

2|AG | - 2 + 2 = 2|AG| 

Logo a soma dos graus dos vértices de um grafo é o dobro do 
número de suas arestas ■   
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3.4 Indução e Recursão 
Uma característica importante de demonstrações por indução é a 
sua relação íntima com os algoritmos recursivos. É possível 
reescrever estes tipos de demonstração de forma a gerar um 
pseudocódigo recursivo correspondente. 

O Algoritmo 1 é o algoritmo recursivo correspondente à 
demonstração apresentada na Seção 3.3.3. 

Algoritmo 1. SomaDosGraus (Grafo g) 

arestas ← Arestas(g) 
se Tamanho(arestas) = 1 
   retorne 2 
senão 
   a ← ArestaQualquer(g) 
   h ← GrafoSemAresta(g,a) 
   retorne (SomaDosGraus(h) + 2) 

4. FVA GraphViewer  
A FVA GraphViewer2 tem como objetivo auxiliar o usuário na 
compreensão das provas por indução dos Teoremas 1 e 2. Para 
isto, ele permite que usuário visualize tanto a demonstração, 
quanto a execução do algoritmo recursivo correspondente. Na 
Figura 2, é apresentada a captura de tela inicial da GraphViewer. 

 
Figura 2. Captura da tela inicial da GraphViewer. 
 

Na tela inicial (Figura 2), podemos iniciar a aplicação de duas 
formas, clicando em ambos botões de “Use agora!”. No lado 
direito do AVA, encontramos a aba principal, que podemos 
encontrar as seguintes informações sobre o trabalho como: “Sobre 
o projeto”, “Trabalhos publicados” e “Idealizadores”. 

Após clicar no botão “Use agora!”, o usuário será direcionado 
para a tela conforme apresentada na Figura 3. Neste primeiro 
momento, o usuário deve escolher qual teorema será visualizado 
na execução da FVA. Suponha que o usuário escolha o Teorema 1 
para prosseguir com a execução da GraphViewer. 

 

 
Figura 3. Captura de tela da GraphViewer no momento da 
escolha do teorema a ser utilizado. 

                                                                 
2 Repositório do projeto: http://github.com/blind-review 

 

Ao escolher o Teorema 1, o usuário será direcionado para a tela 
conforme apresentada na Figura 4. Neste segundo momento, o 
usuário deve escolher o tipo de grafo e a quantidade de vértices 
que este possuirá. A GraphViewer fornece como opções cinco 
tipos diferentes de grafos: (i) caminho, (ii) árvore, (iii) grafo 
completo, (iv) circuito, e (v) grafo bipartido completo. A 
quantidade de vértices depende da escolha do tipo de grafo. 
Entretanto, o usuário dispõe, de maneira genérica, a escolher de 
02 a 10 vértices. Neste exemplo, foi selecionado um grafo 
completo com dois vértices. 

 
Figura 4. Captura de tela da GraphViewer no momento da 
escolha do grafo a ser utilizado. 
 

Após clicar no botão “Próximo” (Figura 4), o usuário será 
direcionado para a tela conforme apresentada na Figura 5. Esta 
janela tem o propósito de garantir que as informações fornecidas 
pelo usuário são as desejadas por ele. Suponha que o usuário 
clique em “Gerar animação” para prosseguir com a execução da 
GraphViewer. 

A Figura 6 mostra a captura da tela gerada no passo seguinte. É 
apresentada uma página dividida em duas partes. A primeira parte 
apresenta duas abas em que (i) na primeira aba, é exposto o 
pseudocódigo recursivo relativo à demonstração por indução do 
teorema, e (ii) na segunda aba (Figura 7), é exposta a 
demonstração por indução do respectivo teorema. A segunda parte 
da página está a região da tela que ocorre a animação com o grafo 
escolhido pelo usuário nos passos anteriores. 

 
Figura 5. Captura de tela da GraphViewer no momento da 
confirmação dos dados fornecido à FVA. 
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Figura 6. Captura de tela da GraphViewer no momento da 
visualização do pseudocódigo recursivo relativo à demonstração 
do Teorema 1. 
 

 
Figura 7. Captura de tela da GraphViewer no momento da 
visualização da demonstração por indução do Teorema 1. 
 

Ao clicar no botão “Gerar animação!” da Figura 6, a 
GraphViewer iniciará a simulação da execução do pseudocódigo 
com os parâmetros fornecidos pelo usuário (neste caso, um grafo 
completo com dois vértices). O início da animação é apresentada 
na Figura 8. 

É possível perceber, ainda na Figura 8, os destaques em amarelo 
tanto no pseudocódigo, quanto na pilha de execução exibida na 
parte central da tela. O destaque em amarelo no pseudocódigo 
indica qual foi a última instrução (linha) que foi executada até 
então. E o destaque em amarelo na pilha de execução indica qual 
é a chamada de função que está sendo executada naquele 
momento (tendo em vista que um algoritmo recursivo faz várias 
chamadas de funções durante à sua execução). 

Após o usuário ir clicando no botão ►►, a execução do 
algoritmo ocorrerá. Em cada passo, modificações serão realizadas, 
tanto nos destaques amarelos, quanto na representação gráfica do 
grafo escolhido pelo usuário. Ao final da execução do algoritmo, 
a GraphViewer apresentará o valor de retorno em uma janela 
popup exibida na tela para o usuário (Figura 9). 

 
Figura 8. Captura de tela da GraphViewer no momento do início 
da simulação da execução do pseudocódigo da demonstração 

por indução do Teorema 1. 
 

 
Figura 9. Captura de tela da GraphViewer no final da simulação 
da execução do pseudocódigo da demonstração por indução do 
Teorema 1. 
 

A GraphViewer é um software-livre e está disponível para uso na 
internet 3 . O código-fonte pode ser obtido em repositório da 
plataforma GitHub2. Ele foi construído em HTML, CSS, PHP e 
JavaScript. 

O propósito é que o docente, ao apresentar provas por indução em 
TG, permita que os estudantes usem a FVA simultaneamente à 
sua exposição. Desta forma, o estudante teria condições de 
materializar a demonstração através de casos concretos de grafos. 
Uma das vantagens desta abordagem é a possibilidade de o 
estudante observar, graficamente, o papel de cada elemento de 
uma prova indutiva através da visualização do passo-a-passo do 
algoritmo recursivo correspondente. 

A GraphViewer serve como um recurso didático para auxiliar o 
estudante no processo de construção do seu conhecimento. O 
objetivo é que as visualizações das animações contribuam no 
processo de apropriação dos conceitos de TG e da técnica de 
demonstração por indução. 

5. METODOLOGIA 
A metodologia adotada consistiu na criação desta FVA e seu uso 
em um ambiente controlado. Este ambiente foi composto por duas 
turmas (A e B) de estudantes voluntários. O experimento ocorreu 
em dois momentos: (i) o primeiro momento, a turma A foi exposta 
a conceitos que envolvem prova por indução com a utilização da 
FVA, enquanto que a turma B foi exposta aos mesmos conceitos, 
porém sem a utilização da FVA criada; (ii) o segundo momento, 
foi semelhante ao primeiro, porém com a inversão das turmas e 
com a exposição de outros conceitos. Questionários foram 
aplicados antes, durante e após a realização do experimento.  

Será apresentado a seguir o paradigma GQM (Seção 5.1) e a sua 
utilização no trabalho, através de suas especificações (Seção 5.2). 

5.1 Paradigma GQM  
O paradigma Goal-Question-Metric (GQM) [32] é utilizado na 
Engenharia de Software para auxiliar na medição de processos e 
softwares, sendo uma abordagem orientada a métricas. A 
vantagem da sua utilização é que ele separa as preocupações 
organizacionais (objetivos) das específicas do processo 
(questões). Isto fornece uma base para decidir quais dados 
deveriam ser coletados e como eles deveriam ser analisados de 
forma a responder as questões que se pretende resolver [27]. 
                                                                 
3 http:/ visual-graph.herokuapp.com/ 
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Os conceitos utilizados dentro do paradigma GQM podem ser 
definidos sucintamente como:  

objetivo - meta a qual a pesquisa almeja alcançar;  
questões - refinamentos dos objetivos em que áreas específicas de 

incertezas relacionadas são identificadas;  
métricas - medições que precisam ser feitas para ajudar a 

responder as questões e confirmar, quantitativamente, se a 
pesquisa alcançou ou não o objetivo desejado. 

Embora o GQM seja largamente utilizado na Engenharia de 
Software, este paradigma vem sendo utilizado e adaptado em 
pesquisas na área de educação [12][17]. 

5.2 Especificações do GQM 
As especificações concretas para os três conceitos principais do 
GQM foram estabelecidas. O objetivo do projeto consiste em 
avaliar a utilidade e qualidade da GraphViewer, com ênfase no 
ensino e aprendizagem de demonstração por indução. 

Duas questões foram elencadas como refinamentos do objetivo 
proposto. A primeira é (i) “a GraphViewer melhorou o 
aprendizado do alunos em relação ao não uso dele?”; e a segunda 
é (ii) “a GraphViewer é um software fácil de ser utilizado?”. 

Por fim, métricas são construídas para as duas questões elencadas. 
Para as especificações das métricas, foram criados quatro 
questionários. Estes questionários foram submetidos aos 
participantes que participaram dos experimentos. As respostas 
concedidas aos questionários serviram de entrada para o cálculo 
das métricas. 

Dois questionários (Questionários 1 e 2) serviram para identificar 
aspectos sobre a compreensão do estudante sobre a demonstração 
por indução apresentada para os Teoremas 1 e 2, respectivamente. 
Cada um destes questionários teve cinco questões objetivas.  

O Questionário 3 serviu para identificar os aspectos 
socioacadêmicos dos participantes. Variáveis como gênero, idade 
e ano de ingresso são exemplos dos dados requisitados. O 
propósito deste questionário foi de correlacionar, se possível, de 
maneira exploratória, os resultados obtidos da aplicação dos 
Questionários 1 e 2 com os aspectos socioacadêmicos dos 
participantes do experimento. 

Por fim, o Questionário 4 serviu para identificar aspectos sobre a 
usabilidade da GraphViewer. Questões sobre facilidade de 
aprendizado da ferramenta, eficiência de uso, frequência de 
ocorrência e seriedade dos erros são exemplos dos dados 
requisitados. Este questionário consiste de cinco perguntas 
objetivas utilizando uma escala do tipo Likert [19], com 
pontuações de um a cinco pontos, respectivamente com rótulos: 
(i) Discordo Totalmente, (ii) Discordo Parcialmente; (iii) 
Indiferente, (iv) Concordo parcialmente, e (v) Concordo 
plenamente. Todos estes questionários estão disponíveis no 
repositório do projeto2.  

A partir das respostas obtidas dos questionários, duas métricas 
foram propostas. A métrica M1 é um indicador do impacto na 
aprendizagem dos estudantes pelo o uso da GraphViewer de 
forma que M1 = DIFF2 - DIFF1, em que 
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Grupo i (ver Seção 6). A seguinte interpretação de M1 foi adotada: 
se %201 ≥M , então a GraphViewer contribuiu positivamente 
no aprendizado dos participantes. Caso contrário, a contribuição 
da ferramenta para a aprendizagem pode estar comprometida. 

A métrica M2 é um indicador para a usabilidade da GraphViewer. 
M2 é definida a partir das respostas coletadas a partir do 
Questionário 4 com todos os participantes. M2 é definida a seguir: 
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A seguinte interpretação de M2 foi adotada: se 0,32 ≥M , então 
a GraphViewer é fácil de usar. Caso contrário, a ferramenta tem a 
sua usabilidade comprometida.  

Os resultados do Questionário 3 foram utilizados primordialmente 
para a análise dos dados obtidos após o experimento. 

6. EXPERIMENTOS E RESULTADOS 
O experimento foi realizado no Campus Jatobá da Regional Jataí, 
na Universidade Federal de Goiás, em um laboratório de 
computação. Houve a participação de dez alunos voluntários e um 
professor voluntário do curso de Computação.  

Os alunos foram divididos em dois grupos A e B (ambos com 
cinco estudantes). Todo o conteúdo ministrado no experimento foi 
lecionado pelo professor voluntário aos dois grupos. O 
experimento pode ser dividido em sete momentos: 

Momento 1 - aplicação do Questionário 3 aos alunos presentes; 
Momento 2 - exposição, aos dois grupos, de conceitos básicos de 

grafos e também de demonstração por indução;  
Momento 3 - exposição, para o Grupo A, da demonstração por 

indução do Teorema 1 com a utilização da GraphViewer; 
enquanto o Grupo B foi exposto ao mesmo conteúdo, porém 
sem a utilização da FVA criada;  

Momento 4 - aplicação do Questionário 1 para ambos os grupos;  
Momento 5 - exposição semelhante ao Momento 3, porém com a 

inversão dos grupos em relação ao uso da GraphViewer e, 
agora, utilizando o Teorema 2;  

Momento 6 - aplicação do Questionário 2 para ambos os grupos;   
Momento 7 - aplicação do Questionário 4 ambos os grupos.  

6.1 Análise dos Resultados 
No Momento 7, o Questionário 4 foi respondido pelos 
participantes do experimento. Um gráfico dos resultados deste 
questionário é apresentado na Figura 10. É possível verificar que 
a maioria dos alunos de ambos os grupos avaliaram positivamente 
a usabilidade da FVA. O cálculo da métrica M2 foi 4,52, 
atendendo satisfatoriamente com às expectativas dos autores (que 
era 3,02 ≥M ). 
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Figura 10.  Gráfico dos resultados do Questionário de 

Usabilidade da GraphViewer obtidos com todos os participantes 
do experimento. 

 

Nos Momentos 4 e 6, os Questionários 2 e 3 referentes à 
compreensão da demonstração dos Teoremas 1 e 2, 
respectivamente, foram respondidos pelos participantes. Um 
gráfico dos resultados destes questionários é apresentado na 
Figura 11. É possível constatar no gráfico que o Grupo A obteve 
melhor pontuação do que o Grupo B, em relação ao Teorema 1. 
Este era um resultado esperado pelos autores, pois a FVA foi 
utilizado pelo Grupo A, e não pelo Grupo B. 

Entretanto, é possível constatar também na Figura 11 que o Grupo 
A obteve melhor pontuação do que o Grupo B, em relação ao 
Teorema 2. Este não era, de certa forma, um resultado esperado 
pelos autores, pois a FVA foi utilizado pelo Grupo B, e não pelo 
Grupo A. Desta forma, o cálculo da métrica M1 resultou no valor 
de -64,44%, situando bem distante do valor mínimo esperado de 
20%. 

 
Figura 11.  Resultados dos Questionários 2 e 3 obtidos 
com  os participantes de cada grupo do experimento. Gráfico 
(b): resultados do Questionário 1 obtidos com os participantes 

de cada grupo do experimento em relação ao fato de 
trabalharem (ou não) fora do expediente acadêmico. 

 

Com o propósito de compreender melhor a natureza do resultado 
apresentado na Figura 11, algumas conjecturas foram levantadas. 
Os resultados obtidos do Questionário 1 foram analisados. A 
média de idade do Grupo A foi de 21,6 anos, enquanto que a 
média do Grupo B foi de 20,2. Os autores acreditam que o fator 

idade não foi determinante para justificar a natureza dos 
resultados da Figura 11. 

Outros fatores foram analisados como a cor/raça, ano de ingresso 
e ano no qual o participante cursou a disciplina de TG. Nenhum 
destes fatores apresentaram discrepâncias entre os grupos de 
forma significativa. Desta forma, os autores também não creditam 
a estes fatores o comportamento do referido resultado. 

Todavia, o fato de os participantes de cada grupo trabalharem ou 
não fora do expediente acadêmico apresentou uma discrepância 
considerável. Um gráfico dos resultados deste fator do 
Questionário 1 é apresentado na Figura 12. É possível constatar 
no gráfico que nenhum aluno do Grupo A trabalha fora do 
expediente acadêmico. No Grupo B, três dos cinco participantes 
se enquadram neste quesito. Os autores acreditam que este fator 
possa ter sido determinante para justificar a natureza dos 
resultados da Figura 11. 

 

 
Figura 12.  Resultados do Questionário 1 obtidos com  
os participantes de cada grupo do experimento em relação ao 
fato de trabalharem (ou não) fora do expediente acadêmico. 

 

6.2 Ameaças à Validade do Experimento 
Algumas ameaças à validade do experimento foram identificadas. 
A primeira ameaça mais evidente diz respeito ao número de 
participantes. Como o experimento foi realizado com apenas dez 
participantes, é bem possível que os resultados obtidos não 
usufruam de uma diversidade mínima considerável. Com um 
número maior de participantes, a qualidade das afirmações 
aumenta, em relação à sua generalidade, devido à melhor 
representatividade da amostra coletada. 

A segunda ameaça identificada diz respeito ao horário da 
realização do experimento. Como o experimento foi realizado à 
noite, alguns outros fatores decorrentes do fato de participantes 
trabalharem podem ter contribuído para o resultado da Figura 11. 
Podemos citar, por exemplo, o cansaço físico que, por 
consequência, pode levar a uma maior dificuldade de 
concentração destes participantes. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho apresentou a FVA GraphViewer e o seu uso no 
ensino de provas por indução em Teoria dos Grafos. Foi proposto 
um método de ensino e aprendizagem com intuito de auxiliar os 
alunos que tenham dificuldades no entendimento e compreensão 
tanto da técnica de demonstração por indução, quanto dos 
conceitos abordados na disciplina.  
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Ao final, foi realizada uma análise quali-quantitativa dos 
resultados obtidos dos questionários respondidos. Após concluída 
a análise, foram obtidos alguns resultados: (i) não foi possível 
concluir com os dados levantados que a FVA criada é mais 
favorável ao processo de ensino e aprendizagem do que o cenário 
que não envolve o seu uso; entretanto (ii) houve aceitação da 
ferramenta por parte dos participantes do experimento, em termos 
de usabilidade, com um total de 96% de avaliações positivas. 

A impossibilidade de uma conclusão mais incisiva sobre a FVA 
foi apontada devido aos resultados obtidos com variáveis 
socioacadêmicas. Como trabalhos futuros, os autores 
compreendem que estas variáveis podem ser melhor controladas, 
garantindo um mínimo de discrepância entre os resultados de cada 
grupo. Além das variáveis utilizadas neste trabalho, outras 
variáveis socioacadêmicas podem ser elencadas com o propósito 
de contrastar com os resultados obtidos pelo desempenho 
acadêmico dos participantes. 

8. REFERÊNCIAS 
[1] Baloukas, T. (2012). Javenga: Java-based visualization 

environment for network and graph algorithms. Computer 
Applications in Engineering Education, 20(2):255–268. 

[2] Ben-Ari, M. (2001). Constructivism in computer science 
education. Journal of Computers in Mathematics and Science 
Teaching, 20(1), 45-73. 

[3] Bernardes, L. H. (2016). FURB Graphs: uma Ferramenta de 
Apoio ao Aprendizado para a Disciplina de Teoria dos 
Grafos. Monografia, Universidade Regional de Blumenau. 

[4] Buchbinder, O. and Zaslavsky, O. (2011). Is this a 
coincidence? the role of examples in fostering a need for 
proof. ZDM, 43(2):269. 

[5] Deo, N. (2017). Graph theory with applications to 
engineering and computer science. Courier Dover 
Publications. 

[6] Feofiloff, P. (2012). Exercícios de Teoria dos Grafos. 
Departamento de Ciência da Computação, IME-USP. 
Disponível em https://www.ime.usp.br/ ˜ pf/grafos-
exercicios/texto/ETG.pdf. Acesso em 30 de junho de 2017. 

[7] Fincher, S. and Petre, M. (2004). Mapping the territory. In 
Computer science education research. CRC Press. 

[8] Fouh, E., Akbar, M. and Shaffer, C. (2012). The Role of 
Visualization in Computer Science Education. Computers in 
the Schools: Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, 
and Applied Research, 29:1-2, 95-117. 

[9] Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., 
Okoroafor, N., Jordt, H., and Wenderoth, M. P. (2014). 
Active learning increases student performance in science, 
engineering, and mathematics. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 111(23):8410–8415. 

[10] Garcia, I., Rezende, P., and Calheiros, F. (2012). Astral: An 
environment for teaching data structures through algorithms 
animations. Brazilian Journal of Computers in Education, 
1(1):71–80. 

[11] Gerab, F., Bueno, I., and Gerab, I. (2014). Análise das 
interações curriculares em um curso de ciência da 
computação: buscando subsídios para aprimoramento 
curricular. Revista Brasileira de Informática na Educação, 
22(01). 

[12] Gladcheff, A. P., Sanches, R., and da Silva, D. M. (2002). 
Um instrumento de avaliação de qualidade de software 
educacional: como elaborá-lo. Pensamento & Realidade. 
Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Administração-FEA. ISSN 2237-4418, 11. 

[13] Grissom, S. (2013). Introduction to Special Issue on 
Alternatives to Lecture in the Computer Science Classroom. 
ACM Transactions on Computing Education (TOCE), 
13(3):9. 

[14] Hazzan, O. and Hadar, I. (2005). Reducing Abstraction when 
learning Graph Theory. The Journal of Computers in 
Mathematics and Science Teaching, 24(3):255. 

[15] Kussmaul, C. (2012). Process oriented guided inquiry 
learning (POGIL) for computer science. In Proceedings of 
the 43rd ACM technical symposium on Computer Science 
Education, pages 373–378. ACM. 

[16] Lozada, L. A. P. (2014). A-Graph: Uma ferramenta 
computacional de suporte para o ensino-aprendizado da 
disciplina Teoria dos Grafos e seus Algoritmos. In Anais dos 
Workshopsdo Congresso Brasileiro de Informática na 
Educação, volume 3, page 61. 

[17] Machado, A. S. (2016). Uso de softwares educacionais, 
objetos de aprendizagem e simulações no ensino de química. 
Revista Química Nova na Escola, 38(2):104–111. 

[18] Mariotti, M. A. (2006). Proof and proving in mathematics 
education. Handbook of research on the psychology of 
mathematics education: Past, present and future, pages 173–
204. 

[19] Nemoto, T. and Beglar, D. (2014). Developing Likert-Scale 
Questionnaires. In Japan Association for Language Teaching 
(JALT) 2013 Conference Proceedings, pages 1–8. 

[20] Polycarpou, I. (2008). An innovative approach to teaching 
structural induction for computer science. PhD thesis, 
Florida International University. 

[21] Randolph, J., Sutinen, E., Julnes, G., and Lehman, S. (2008). 
A methodological review of computer science education 
research. Journal of Information Technology Education, 
7:135–163. 

[22] Sangiorgi, U. B. (2006). Rox: uma ferramenta para o aux´ 
ılio no aprendizado de Teoria dos Grafos. IV ERBASE–
Escola Regional de Computação Bahia-Sergipe. Anais do 
Evento: UEFS. 

[23] Shaffer, C. A., Cooper, M. L., Alon, A. J. D., Akbar, M., 
Stewart, M., Ponce, S., & Edwards, S. H. (2010). Algorithm 
visualization: The state of the field. ACM Transactions on 
Computing Education (TOCE), 10(3), 9. 

[24] Shaffer, C. A., Akbar, M., Alon, A. J. D., Stewart, M., & 
Edwards, S. H. (2011, March). Getting algorithm 
visualizations into the classroom. In Proceedings of the 42nd 
ACM technical symposium on Computer science education 
(pp. 129-134). ACM. 

[25] Silva, B. T. d. (2015). Indução Matemática: Discussão 
Teórica e uma Proposta de Ensino. Master’s thesis, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

[26] Sipser, M. (2012). Introduction: Types of Proofs. 
Introduction to the Theory of Computation. Cengage 
Learning. 



49

[27] Sommerville, I. (2010). Software Engineering. Pearson. 9a 
Edition. 

[28] Sousa, E. K. V. d. (2010). Um estudo sobre o ensino-
aprendizagem das demonstrações matemáticas. Dissertação 
de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

[29] Stasko, J. T. and Hundhausen, C. D. (2004). Algorithm 
visualization. Computer Science Education Research, pages 
199–228. 

[30] Stein, C., Drysdale, R. L., Bogart, K. (2013). Indução, 
recursão e recorrência. Matemática Discreta para a Ciência 
da Computação. Pearson. 

[31] Urquiza-Fuentes, J. and Velázquez-Iturbide, J. A. (2009). A 
survey of successful evaluations of program visualization and 
algorithm animation systems. Trans. Comput. Educ., 
9(2):9:1–9:21. 

[32] van Solingen, R., Basili, V., Caldiera, G., and Rombach, H. 
D. (2002). Encyclopedia of Software Engineering, chapter 
Goal Question Metric (GQM) Approach. John Wiley & 
Sons, Inc. 

 
 
 



50

 

 

Using Coding Dojo with Mobile Game Development to 
Engage Students to Learn Programing 

Angelo Magno de Jesus 
Universidade Cruzeiro do Sul / 

Instituto Federal de Minas Gerais  
Rua Galvão Bueno, 868  

São Paulo, SP 
55-11-33853015 

angelo.jesus@ifmg.edu.br 

Gislaine Moura da Silva 
Instituto Federal de Minas Gerais 

Rua Afonso Sardinha, 90 
Ouro Branco, MG 
55-31-39381200 

gislainemoura.s@gmail.com 

Ismar Frango Silveira 
Universidade Cruzeiro do Sul 

Rua Galvão Bueno, 868 

São Paulo, SP 
55-11-33853015 

ismar.silveira@cruzeirodosul.e
du.br 

 
 

ABSTRACT 
This paper describes a teaching method adapted from Coding 
Dojo and based on mobile game development. This approach aims 
to motivate students to learn programming in a collaborative and 
playful way. The method was based on constructionism and 
Vygotsky’s cognitive development theories. AppInventor, which 
was chosen as a implementing environment, allows students to 
develop mobile applications in a relatively quickly and easily way 
using a visual block programming environment. Experiments 
were conducted with Vocational High School students enrolled in 
an Information Technology course. The evaluation of the 
proposed method was performed by means of a survey, applying 
ethnography techniques. The results showed that students were 
able to collaborate and have fun under this approach. 

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

General Terms 
Algorithms, Design, Experimentation, Theory. 

Keywords 
Coding Dojo, Game Development, Teaching Programming. 

1. INTRODUCTION 
"The kind of knowledge that children need most is that will help 
them to gain more knowledge" [1].  The constant and fast 
advances in technology and science challenge us to learn new 
things every day. Besides, schools generally focus on teaching 
content that is often meant to be learnt in a rote, non-meaningful 
way. It`s necessary to think about new paradigms to educate 
according to the new learning realities inside classrooms. This 
educational challenge is also present on teaching computer 

programming and algorithms. According to many authors, like 
[2], teaching programming is indeed a complex task. The lack of 
motivation has been appointed as one of the problems in learning 
and applying programming concepts. Also, the same authors 
claim that "several studies point to problems ranging from the 
difficulty of the students in understanding the programming 
concepts due the lack of motivation of them in performing the 
programming activity” [2].  

The importance of learning programming goes beyond the 
technology-focused courses. This field of knowledge could 
stimulate the development of Computational Thinking skills in 
students. Computational Thinking, as defined by [3], is a basic 
skill for everyone, everywhere, which is characterized by 
promoting problem solving in different fields of knowledge, 
through mental tools that were derived from Computer Science. 
These mental tools include abstraction, data analysis, algorithmic 
thinking etc. 

In this sense, the aim of this work is to describe a teaching method 
based on Coding Dojo and game development, applied to 
freshmen in different levels (regular and vocational high school 
and undergraduate students) in courses related to information 
technology. This approach was designed in order to teach and 
motivate students to learn programming in a playful way. This 
work is an extension of a previous work published in [4], when 
we described an overview of the method as a work in progress, 
without any theoretical relations, meaningful results or 
discussions. Now, we will present the entire method including its 
relations with the theoretical background, as well as complete 
results and discussion.  

Coding Dojo could become a great contribution to the 
programming learning. This activity has been successful applied 
in many software companies [5, 6]. The basics of Coding Dojo 
activities involve collaboration in order to solve a problem, key 
concepts related to constructionism [1] and Vygotsky's learning 
theory [7].  

Our method also uses game development to engage students to 
solve some proposed challenges. Researches have shown that 
game development could motivate students to increase their 
programming and algorithms-related skills [8, 9]. Game designing 
has some advantages in terms of regular software programming, 
due its high iterative aspect. It means that students could interact 
and have fun with the result of their work. 
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The proposed method also considers the software development for 
Android operating system running on mobile devices. It was done 
especially by the popularization (and access) of this kind of device 
among children and teenagers. In the end of the approach, 
students could install the app in their mobile devices and have fun 
with the game. 

2. THEORETICAL BACKGROUND 
This section will describe the theoretical basis of this research as 
we will explain how it is related to Coding Dojo and game 
development activities. 

2.1. Codding Dojo 
Coding Dojo was inspired in the Japanese martial arts` training 
places. According to [10], "the main principles of the Coding 
Dojo are to create a safe environment which is collaborative, 
inclusive, and non-competitive where people can be continuously 
learning”. In agreement with [11] "a Coding Dojo is a meeting 
where a group of programmers come to work together in a 
programming challenge. They are there to have fun and, through a 
pragmatic methodology, to improve their programming 
techniques and group work skills”. Activities are not focused only 
on creating a solution, but the discussions taken about different 
solutions are highly valuable. Meetings basically are carried in a 
room with at least one computer and one multimedia projector to 
show and test the algorithm designed to solve a proposed 
problem. A complete description about Coding Dojo can be found 
in [5]. 

Other Coding Dojo aspects that can bring contributions to the 
education field are listed below: 

A) Fault Tolerance: it is common to fail and learn from 
mistakes. 

B) Redundancy: think about different strategies to solve a single 
problem. 

C) Baby Steps: solving a problem by moving on through little 
changes. Every little change must be tested. 

D) Peer work: ideas and solutions are implemented by two 
people, who must help each other.  

All these features make Coding Dojo an extremely valuable 
method for education. The collaborative aspect of this practice is 
very important because Vygotsky`s theory claims that students 
learn with social interactions. To Vygotsky, in learning process, 
all the cognitive relations and functions appear twice, first at a 
social level and second at an individual level [7]. Also in Coding 
Dojo, students should understand or propose a solution discussing 
together and then reflect about the results of that solution achieved 
in performed tests. 

Another aspect of Coding Dojo is about problem solving. 
According to [1], schools should allow children to play with 
problems. In this context, children could act as creators rather than 
just consumers of knowledge. This relation will be better 
described in the subsection 2.2. 

2.2. Constructionism 
The constructionism theory, proposed by Saymour Papert, is 
based on student-object interaction. This theory focuses on 
learning through the mental processes generated in the 
construction of something from the real world. [1] says that the 

theory has "a connotation of sets of pieces for construction, 
starting with sets in the literal meaning, like Lego, and extending 
to the inclusion of programming languages, that could be 
considered as sets from which programs can be made, to kitchens, 
as 'sets' which are built not just pies, but recipes and math-in-use 
ways. One of my central mathetical principles is that the 
construction which happens 'on head’ often happens on a specially 
pleasure way when it is supported by a more public 'world-wide' 
kind of construction - a sand castle or a pie, a lego house or a 
company, a computer program, a poem or a theory of the 
universe”. 

The acquisition and development of knowledge, according to 
constructionism, occurs in the constructions that exist in the world 
with a support for what happens in the mind. In this context, it is 
possible to affirm that the proposed method directly supports 
knowledge development, since students are challenged to build 
solutions to programming problems. Students should think about a 
solution, build it in real world (implementing it), test it and 
formulate new hypothesis about the results obtained in the tests. 
Also, we emphasize that the method focuses on the development 
of a complete game, which makes the construction experience 
even more concrete. That happens because a game is an artifact 
that has several building elements like graphics, animation, audio 
and interaction and the whole amalgama of such elements brings 
to students a sense of concreteness of building some 'product'. 

2.3. Game Development as an Educational 
Strategy 
According to [12], a game must always use the state-of-the-art in 
computational terms. The authors claim that these artifacts contain 
many different elements that include computer graphics modules, 
multimedia, artificial intelligence, network access, and so on. 
Thus, these elements need to function harmoniously in an efficient 
way to respond to the player in real time. So, the development of a 
game could be an opportunity to put into practice a wide range of 
concepts from many areas in an integrated way. The same authors 
also argue that, while most of the conventional softwares should 
meet a list of requirements, the main feature of a game is that it 
should be fun and enjoyable to use, as its main goal is to provide 
entertainment for its user. All these features "make game 
development a fascinating area full of challenges and ‘magic’" 
[12]. 

In another hand, [9] reports that one of the reasons frequently 
mentioned by researchers in the use of such strategies is the 
attraction that games provide for the new generation students. 

Some features that can make the game development a rewarding 
activity are listed below: 

• Graphical Feedback: Students can see results through 
animations and colorful graphics instead of monochromatic 
text. 

• Cultural aspects: games are part of everyday life of many 
people; nowadays one can play games on mobile phones, 
computers, and devices with internet access, like TV and so 
on. 

• Fun: At any level of a game, it shoud be possible to play and 
have fun with it. 

• Multiple Elements: The game creation involves elements that 
go beyond programming (and computer science fields). A 
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game requires creating elements such as drawings, 
animations and music. This field fusion can captivate 
creative people. 

3. RELATED WORKS  
In this section we'll describe related works that involve 
programming teaching through collaborative methods (such as 
Coding Dojo approaches) and/or through digital game 
development. 

In a literature review, it is possible to conclude that many 
researches focus on teaching programming through approaches 
that involve the use of Scratch programming environment in order 
to build digital games or similar artifacts. Scratch uses the concept 
of visual block programming, as many other tools do, like 
AppInventor. Some results from the literature review are 
discussed as follows.  

An approach to develop basics principles of Computational 
Thinking along the first year of high school students through 
game programming in Scratch environment is proposed by [13]. 
The method was divided into three stages: 1) exploration of 
Scratch features; 2) planning, implementing and evaluating an 
educational game project; 3) preparing the final report of activities 
and project evaluation to create a digital educational game. The 
same authors suggested that students should work on projects in 
groups in order to develop interpersonal skills and to experience a 
collaborative learning situation. They still claim that the 
experience allowed to stimulate on students logical reasoning and 
problem solving in a playful and dynamic way; developed basic 
programming and computational thinking skills; stimulated 
conflicts resolution and decision making to reach a common 
objective because of the collaborative nature of the projects.  

On other hand, [14] proposed a Writers' Workshop to middle 
school children in order to connect educational pratiques between 
digital animation composition process and computer science. The 
researches used the Scratch programming environment, allowing 
students to design, review, and publish their own digital stories. 
The same authors argue that collaboration could be improved 
because students had the opportunity to share their digital stories 
with each other in the workshop and in the wider Scratch 
community. The results indicates that the biggest part of the 
students have enjoyed the workshop and agreed that they have 
learned more about programming.  

An experience of applying a Scratch workshop in order to 
motivate students from the first semester of Information Systems 
course at the Federal University of Amazonas (UFAM), Brazil, 
was reported by [15]. The approach considered to propose 
challenges applied after teaching the main concepts. To evaluate 
this experience a survey was applied; results showed that Scratch 
can help Students to understand programming concepts and also 
claim that they were enthusiastic about using the environment.  

Following the review, [16] propose the application of interactive 
activities using Scratch. The work was conducted as a teacher 
innovation project at the University of Santiago in Chile. 
Activities followed progressive levels of complexity. It was done 
to gradually improve students' Computational Thinking skills. A 
diagnostic test and a final test were applied to identify the level of 
Computational Thinking developed in them. According to the 
authors, these tests have got promising results. 

A game building workshop was proposed by [9] in order to verify 
relations between Computational Thinking and Math knowledge. 

The definition of this approach was inspired by some principles of 
constructionism and Problem-Based Learning (PBL). The data 
analysis methods used include ethnography, documental analysis 
and a quasi-experiment. Results showed the students’ previous 
experience with games was a relevant motivational aspect to 
conclude the project. 

A game development-based strategy for teaching software design 
patterns through challenge-based learning under a flipped 
classroom approach is presented by [17]. In this approach, a Game 
Design Document about a game proposal is presented to students 
in a gradual manner, during some weeks. Students are meant to 
understand the requirements of each week and develop a class 
diagram that gradually could model these requirements. A final 
pitch and evaluation is proposed in order to motivate students to 
discuss their results with colleagues and allow them to learn from 
others. To evaluate the method, [17] performed a survey in order 
to try to capture students' self-awareness of learning. The results 
showed advances on the software design patterns learning. 

Finalizing the review, [18] propose adaptations to use Coding 
Dojo in Computer Science undergraduate courses. The authors 
applied a sort of class dynamics based on Coding Dojo on and 
advanced Data Structures course at the Fluminense Federal 
University (Brazil). The evaluation of this dynamics were made 
by surveys to be anonymously answered by students after the 
application of different models of Dojos. The results showed that 
shyness and demotivation are the major barriers faced by the new 
proposal since they reduced pilot exchanges. They also showed 
that laboratory classes with pre-built tests were the most accepted 
dynamic by students. 

4. METHOD.  
This section will describe the proposed teaching method as 
already described in [4]. As previously explained, the method is a 
Coding Dojo adaptation to be applied in a classroom environment 
in programming introductory classes. The main idea is to improve 
freshmen interest about the basic proramming concepts.  

The method defines some basic roles that are: technical leader, a 
teacher who will apply the activity; and the viceleader, a person 
who should have the technical knowledge about the technology 
used in the activity. The method also require some organizational 
structure: first, students must organize themselves in pairs and 
each pair must have only one computer available; second, in the 
front of the lab, a main computer should be previously prepared 
with a multimedia projector for everyone be able to see what have 
been done.  

Due to time constraints, the artifact to be developed during the 
Dojo should be planned as a simple game. This will also facilitate 
the learning experience at the activities. It may be recommended 
to design a casual game, which involves a large heterogeneous 
audience and could be interesting for most students.  

The implementation should regard a set of different logical 
challenges. These challenges could be solved in a progressive, but 
independent, sequence. An example should be: (1) make an object 
move on screen, (2) implement an user interaction with the object, 
(3) add points to player's score, etc. This sequence of challenges 
stimulates some Computational Thinking skills, like 
contemplating the division of a larger problem into less complex 
sub-problems that must be solved step by step through logical 
strategies.  
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As a programming tool, we recommend the MIT AppInventor 
[19] mobile application development environment. This 
environment allows the development of simple applications in an 
easy and fast way. Like Scratch, MIT AppInventor has the visual 
block programming model that abstracts complex concepts from 
programming languages and helps students to quick learn how to 
create functional mobile applications including mobile games. 

The proposed teaching method is dived in 3 main stages. The 
general guideline of the methodology is presented as follows: 

 

1) Contextualization:  

A) The technical leader initiates the activity presenting 
the programming environment and the resources 
available;  

B) The leader must show and explain the game already 
implemented and working. This game should be the 
goal of the Dojo. He may ask some students to interact 
or play it, to stimulate the curiosity of the other 
students;  

C) The leader should begin the environment preparation 
by adding and explaining the objects that will be used 
in the development of the game. In this step, the 
scenario is built. 

2) Action:  

A) Students will be asked about a feature to be 
implemented in the game. In this step, the answers 
will be analyzed and a viable proposal must be 
selected;  

B) Students should elect two students, preferably of 
different pairs, to be the pilot and the co-pilot of a 
new feature implementation;  

C) The pilot and co-pilot will try to implement a 
solution, with the help of other students, who can 
volunteer with the leader's help;  

D) Once the implementation is finished, an application 
test should be done, which the pilot and co-pilot 
should "play" the functionality that had been 
implemented;  

E) If the test shows that the programming was 
successful, one should return to to step 2.A, 
otherwise, one should return to step 2.B to solve the 
detected error. 

3. Finish: If the game finishes, or if the activity runs out of time, 
each student will be able to run his application and have fun 
with it, later suggesting improvements or new games for a 
possible new activity. 

5. EXPERIMENTS AND RESULTS  

5.1. Experiments 
The experiments were carried out with a second year class of 
High School integrated with an Information Technology 
vocational course. About 60 students participated in the 
experiment, whosey were divided into three groups for session. 
Each session took about 120 minutes. We propose the 

development of the game called "Crazy Tomatoes." In this game, 
some tomatoes appear in random positions on the screen and the 
player aim is to smash them by touching the device screen.  

Figure 1 shows the students performing the proposed activity. The 
Figure 2 shows a pilot and a copilot working on a solution. For the 
sake of protecting students' identification, their faces were 
substituted by a smiley. 

 

Figure 1. Students performing the proposed Coding 
Dojo activity. 
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 Figure 2. Pilot and co-pilot working in a game 
feature. 

 

The data collection was done through two approaches: (1) 
Performing a survey with the students, in the end of the 
experiment; and (2) Performing an ethonographic observation. So, 
the data analysis consisted on both quantitative and qualitative 
approaches.  

The survey contained 6 multiple choice questions and one 
discursive question. The form is listed below: 

1) Did you enjoy participating the whole activity? 

2) Did the activity help you better understand programming 
concepts? 

3) Are you interested in participating in another Coding Dojo 
model activity? 

4) Did the activity motivate you to develop some other 
application? 

5) Did you like the activity`s model (Pairs helping each other. 
Everybody replicating what was done by the pilot and co-
pilot pair)? 

6) In your opinion, was there commitment and collaboration 
between students to help themselves to solve the proposed 
challenge? 

7) Make a general comment about the experience of have 
participated in a Programming Dojo.   

Questions 1, 3 and 4 aimed to analyse if the method really could 
help to motivate students to learn programming concepts. 
Question 2 had an objective to verify if the approach assists in 
teaching programming basic concepts. Questions 5 and 6 had the 
purpose of verify if the students were interested in working 
collaboratively to solve problems. 

The answers to questions 1-6 should be given in the Likert model. 
Therefore, students could check an item on a scale as follows: 1 - 
No; 2 - Little; 3 - Indifferent; 4 - Yes; And 5 - Yes, a lot. 

Question 7 required a discursive answer. This was made in order 
to students give suggestions for improvements, describe issues 
that weren't foreseen in the previous survey`s results or even make 
complaints and talk about some displeasure about the approach. 

Ethnography was performed with the objective of adding 
qualitative data to the results. The approach consisted in observing 
students during the activities and also consider students' attitudes 
and decisions for a period of time after the activities were carried 
out. The ethnography was used in a perspective of understanding 
if and how the proposed method could increase students' 
motivation to learn programming as well as the collaborative 
learning. 

5.2. Results 
The students were able to develop the complete game in all 
sessions held. Figure 3 illustrates a given solution to make objects 
appear at random positions on the screen. Figure 4 shows the 
game developed by students as a result of the session. 

 

 Figure 3. A solution proposed by students to 
randomly make tomatoes appear on the screen.   
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Figure 4. The mobile game developed by students 

The survey response was optional and anonymous. So, 15 
students answered the form. The answers of questions 1 to 6 are 
illustrated in Figures 5, 6, 7, 8, 9 and 10 respectively. Figure 11 
shows the average obtained in each item of the Likert scale. 

 

Figure 5. Answers of the question 1: Did you enjoy 
participating the whole activity? 

 

Figure 6. Answers of the question 2: Did the activity 
help you better understand programming concepts? 

 

 

 

Figure 7. Answers of the question 3: Are you 
interested in participating in another Coding Dojo 

model activity? 

 

Figure 8. Answers of the question 4: Did the activity 
motivate you to develop some other application? 

 

 

Figure 9. Answers of the question 5: Did you like the 
activity`s model (Pairs helping each other. 

Everybody replicating what was done by the pilot 
and co-pilot pair)? 
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Figure 10. Answers of the question 6: In your 
opinion, was there commitment and collaboration 
between students to help themselves to solve the 

proposed challenge? 
 

 

 

Figure 11. Mean of all the answers. 
 

To perform the data analysis, scores were assigned to each 
question. This score fitted the following scale: No (-2 points); 
Little (-1 point); Indifferent (0 points); Yes (+1 point); and Yes, a 
lot (+2 points). The sum of the ponits gave us an overview of the 
results for such questions. A negative score may indicate a disgust 
about a certain aspect of the method, and a positive score a better 
contentment with a particular aspect of the approach. 

As can be observed in Figures 5, 7 and 8, we consider that the 
method was a good way to motivate students in programming 
learning. These issues together reached a combined total of +38 
points. According to the answer of question 2, the programming 
concepts learning can also be benefited through the proposed 
method. Figure 6 shows that most students understand the 
approach as a good way to learn these concepts. This question got 
a total of +12 points. The answers to questions 5 and 6, illustrated 
by Figures 9 and 10 respectively, indicate that the method has also 
proved to be a good way to improve collaborative work and 
consequently learning through social interactions among students. 
The two issues together reached 23 points. In general, the results 
showed that the method was considered by the students a good 
way to learn. Overall, Figure 11 illustrates that most responses 
were "Yes" and the method obtained a whole evaluation of +73 
points. 

The answers of the discursive question also showed that students 
was quite positive in learning thought the approach. Table 1 
shows the answers given by the students in question 7. The names 
that appear in the table are fictitious in order to preserve the 

students privacy and anonymity. The names were listed only for 
information organization purposes. 

 

Table 1. List of responses to the discursive questions. Table 
with fictitious names to preserve student identity. 

Answear 
ID Student Answear  

1 Alves "Interesting and interactive” 

2 Bruno "Interesting and interactive” 

3 Cecília 
"It was good, but it should take more 
time... complicated, with lots of 
advanced languages." 

4 Jorel "Interesting and interactive" 

5 Julia "Interesting and interactive" 

6 Fabiana 
"It was a very good practice activity 
that helped a lot in understanding 
game development!” 

7 Geraldo "It was cool". 

8 Henrique "It was cool". 

9 Iara "It was pretty cool and it helped me 
to get more ideas for the same app." 

10 Jaqueline "Great" 

11 Lúcio "Good" 

12 Maria "Nice!" 

13 Fernando 
"It helped me to have a certain basis 
in programming. I think they should 
bring this kind of experience to 
elementary school students." 

14 Otávio "Cool and interesting” 

15 Priscila 
"It was a different dynamic, we had 
the opportunity to do a good practice 
activity" 

 

As can be seen in Table 1, most students' answers show interest 
and a certain level of contentment with the experience. Some 
similar answers were given in sequence, such as answers 1 and 2. 
We believe that this happen because the same pair of students 
answered the proposed question together.  

We analyzed the answers of the discursive question and raise up 
some hypotheses and conclusions. Many short answers with 
expressions of good connotation, such as "cool" and "nice" shows 
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that students enjoyed participating the activity. The interactivity 
of the method could be highlighted in answers 1, 2, 4, 5. These 
answers may have been given due the interaction promoted both 
among students and student-artifact, once they could discuss 
between each other and should interact with the game to perform 
the tests. Iara argues that "it helped me to get more ideas for the 
same app" (answer number 9). It may also show a positive feature 
of the interactivity of the method because new ideas may have 
arisen in the discussions between the students during the activity 
as well as in the interactions with the game. In this context, the 
answer 15 reports about a "different dynamic". It may indicate that 
these students typically had few interactive classes that follows an 
old classroom model. This answer reinforces the necessity of 
using new classroom teaching methodologies that focus on 
student collaboration and problem solving. A similar analysis can 
be made looking the answer 13. In this question, Fernando argues 
that "they should bring this kind of experience to elementary 
school students". This answer may indicate that in his personal 
experience (or observation of elementary education) this kind of 
interactive model of teaching normally isn’t carried out. 

Only one student (Cecília) came up with a negative review, as can 
be observed in answer 3. It seems that for her the activity should 
have taken more time because the practice is complicated due 
advanced programming language. This criticism is understandable 
because students have never used environments like AppInventor 
(with visual programming capabilities) as a development tool 
before. A possible solution to this situation would be to increase 
the period of contextualization which could include an application 
of a small workshop about the development tool. 

As previously reported, the ethnography was applied during the 
activities and during a period of time after the approach were 
performed. The objective of applying this technique was to 
observe if students were interested and motivated about the 
subjects related to programming and game development after the 
application of the proposed method. The main results are listed 
below: 

A) Attention and focus: students were focused on solving 
problems. During the activity, we didn't notice students who 
stopped following the game development to access social 
networks, use cell phones or perform other activity that 
involve distraction. 

B) Engagement: Students demonstrated determination to solve 
problems in order to watch the game functionalities working. 
Students also sought to explore the capabilities of the 
AppInventor tool in order to propose new solutions. 

C) Collaborative work: In general, students were willing to 
make suggestions about the implementation. No resistance 
was noticed from the students who were chosen to be a pilot 
and a co-pilot. Moreover, we have noticed a certain 
enthusiasm from some students. The students who assumed 
this leadership role also did not show resistance in 
implementing the solutions suggested by their colleagues. 
The work in pairs was also carried out cooperatively, which 
for us, there were no hard conflicts of ideas and disagreement 
between pilot and co-pilot. 

D) Fun: Students demonstrated amusement expressions as they 
tested and interacted with the game. This occurred even 
during initial functionality tests. 

E) Confidence: students felt confident when they realized they 
could develop a complete game to be played on their cell 
phones devices. 

Some facts were also noticed after the method application. A 
student developed a game in the Star Wars movie theme based on 
Crazy Tomatoes (developed during our activities). This student 
presented the game to his friends as well as to some teachers who 
showed enthusiasm for this result. Another fact is about the 
motivation in game design. The Information Technology technical 
course’s students are required to develop a final project in order to 
graduate on it, and these projects should involve a software 
design. In the class that students participated of the proposed 
method activities, 11 of them were interested in the game design 
as a conclusion project. This large number of interested students 
in games development was not observed in the two previous 
classes in their conclusion projects. It's not possible to know 
certainly that the method was a determining factor for the choice 
of these students, but hypothetically it may have influenced the 
choices since the students notied that they are able to develop a 
complete game. 

5.3. Discussion 
In this section we present a results' triangulation of the performed 
research techniques. We also present some brief considerations 
about the method.  

The triangulation has pointed to the main aspects of the results 
convergence: 

• Interest: answers from question 3 of the survey, answers (1), 
(2), (4) and (5) of the discursive question; implicitly in other 
answers of the same question; and item (A) of the 
ethnography results. 

• Collaboration: answers of questions 5 and 6 of the survey; 
item (C) of the ethnography results; and possible implicit in 
the answers (1), (2), (4), (5) and (14) of the discursive 
question. 

• Fun: answers of question 1 of the survey; item (D) of the 
ethnography result; and implicit in answers 7, 8 10, 12 and 
14 of the discursive question of the survey. 

The problems reported by [18], which relate to student shyness to 
participate as a pilot and co-pilot of Dojo, were not found by any 
of the used research techniques. However, some limitations need 
to be reported. We don`t measure how much students were 
actually learned programming concepts. The results are based on 
the students' own perceptions. A pre-test and a post-test could be 
applied to obtain this result. The short activity application period, 
around 120 minutes, also needs to be revaluated. Although the 
time was enough to develop the complete game, it would be 
interesting to have some extra time for exploring and learning 
more about the development platform. 

6. CONCLUSIONS 
This paper presented an adapted Coding Dojo teaching method, 
designed to motivate students in programming learning through 
the development of games for mobile devices. Experiences were 
carried out with classes of about 60 students. To evaluate the 
method, techniques of ethnography and a survey application 
containing multiple choices and an open question were performed. 
The triangulation of results showed that the approach is capable of 
stimulating students' interest, collaboration and fun. As a 
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limitation, the research did not measure how much students have 
effectively learned programming concepts. As future work, we 
intend to apply a pre-test and a post-test to know the level of 
students' evolution in each programming concept. We also intend 
to apply the method in a longitudinal way, with more time 
available to teach the programming environment features before 
applying Coding Dojo. This will be done in order to find out if  
better results could be obtained. 
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ABSTRACT 
The Project “Through the Paths of Darwin” consisted of an 
engineering enterprise of educational medias guided by the shared 
work of a group of people who sought to design an original 
academic material; in terms of both development process and 
product developed. The Project presented an opportunity for a 
scientific experiment of the unification of different insights in the 
same academic course, unification of different media approaches 
in the same academic material, management of multidisciplinary 
expertise, and material formatting. Developed in the context of an 
action research, the process of educational media engineering was 
developed in two distinct and complementary stages: A “take 
two” by the team itself, through the paths traveled by Charles 
Darwin in South America; and the process of developing two 
digital portals, the analysis of the project and the submission of 
the contents of the project. The design and development of the 
digital products “Through Darwin's Paths” have revealed to us 
that in such processes, rigid engineering strategies inhibit creative 
thinking and have a negative impact in the team’s productivity, as 
these tools prevent a rapid response to unforeseen events; not 
disregarding the methodological thoroughness that should portray 
the entire software engineering process. The article describes the 
process of digital media design and development for the project 
“Through Darwin’s Paths”. 
 
RESUMO 
O projeto Pelos Caminhos de Darwin consistiu em um 
empreendimento de engenharia de mídias educativas norteado 
pelo trabalho colaborativo de um conjunto de atores que buscaram 
conceber um material didático inovador, tanto em termos de 
processo de desenvolvimento, quanto em termos de produto 
desenvolvido. O projeto foi uma oportunidade de experimentação 
científica da integração de conhecimentos distintos em um mesmo 

percurso didático, da integração de diferentes abordagens 
midiáticas em um mesmo dispositivo educativo, de gerenciamento 
de conhecimentos multidisciplinares e de estruturação do 
conteúdo. Desenvolvido no contexto de uma pesquisa-ação, o 
processo de engenharia de mídias educativa foi desenvolvido em 
duas etapas distintas e complementares: Uma “retomada”, pela 
própria equipe, dos caminhos de Charles Darwin pela América do 
Sul e o processo de desenvolvimento de dois portais digitais, um 
de contextualização do projeto e outro da apresentação de 
conteúdo do projeto. A concepção e o desenvolvimento dos 
produtos digitais de Pelos Caminhos de Darwin nos mostraram 
que, em tais procedimentos, estratégias de engenharia engessadas 
inibem o pensamento criativo e impactam negativamente na 
produtividade da equipe tendo em vista que ferramentas rígidas 
impedem uma resposta rápida para imprevistos, sem menosprezar 
o rigor metodológico que deve caracterizar todo processo de 
engenharia de softwares. O artigo descreve o processo de 
concepção e desenvolvimento das mídias digitais do projeto Pelos 
Caminhos de Darwin. 
Categoria 
Software Educativo / web educacional 

Termos Gerais  
Experimentação / Experimentation 

Palavras chave 
Engenharia de mídias educativas; educação científica; métodos 
ágeis; informática educativa 

1. INTRODUÇÃO 
A identificação de metodologias de engenharia de mídias para a 
educação é um campo de conhecimento e de prática bastante 
amplo, tanto devido à diversidade de mídias com esta finalidade, 
quanto devido à variedade de abordagens suscetíveis de 
conduzirem a produtos consistentes do ponto de vista pedagógico 
e do ponto de vista computacional. Buscando contribuir com esse 
cenário bastante dinâmico e desafiador, diversos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito das atividades do Laboratório Ábaco de 
Pesquisas Interdisciplinares sobre a Informática e a Educação, da 
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Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, tiveram 
como foco a experimentação de metodologias e estratégias para as 
diferentes etapas do processo de engenharia de softwares 
educativos.  

Nessa perspectiva, foi apresentada, no XIV Congresso 
Internacional de Informática Educativa, em Santiago do Chile, 
uma abordagem de engenharia de softwares educativos intitulada 
“modelo helicoidal” [6]. Segundo esse modelo, o processo de 
engenharia de mídias educativas deve ter como sustentação quatro 
hélices”: o público-alvo visado, o contexto no qual a mídia vai ser 
pedagogicamente explorada, a natureza de seu conteúdo e as 
possibilidades de avaliação das aprendizagens proporcionadas 
pelo dispositivo educativo. Essas quatro hélices se articulam em 
torno de um eixo fundamental: a equipe multidisciplinar 
envolvida na concepção da mídia educativa.  Todos esses 
elementos delimitam as diferentes etapas a serem seguidas, desde 
o planejamento até a modelagem propriamente dita (Figura 1): 

 
Figura 1. Modelo helicoidal para a engenharia de softwares 

educativos [6]  

 

Esse modelo se insere no contexto da abordagem holística para a 
engenharia de softwares educativos proposta anos antes por 
Lacerda Santos [3], no IV Congresso da Rede Iberoamericana de 
Informática Educativa, e experimentado na dissertação de 
mestrado de Rafael de Alencar Lacerda [8]. O modelo vislumbra a 
concepção do software educativo como uma atividade bastante 
complexa na qual uma grande quantidade de elementos são 
considerados e mobilizam os saberes dos atores envolvidos na 
mesma, tais como a gestão da informação, a definição de 
atividades didáticas, a definição da abordagem pedagógica, a 
pesquisa de estratégias de programação, a compreensão das 
características do público-alvo e muitas outras, em uma 
perspectiva altamente interativa, iterativa e flexível, dada a 
natureza dos conhecimentos envolvidos na tarefa e a natureza 
intangível dos processos cognitivos que conduzem à 
aprendizagem.  Embora essas propostas venham sendo 

testadas em diversos empreendimentos de engenharia de softwares 
educativos [2,7,10], ainda é pertinente questionar como elas se 
adequam a situações específicas como a relatada nesse texto, em 
que os dispositivos visados são portais educativos 
hipermidiáticos, o conteúdo é destinado à vulgarização científica, 
o público-alvo é constituído por estudantes nas séries finais da 
educação básica ou no ensino médio, a coleta de dados demanda 
visitas a diferentes sítios, no Brasil e no exterior, e a 
multidisciplinaridade se impõe na abordagem didática. Tal foi a 
problemática de investigação, sob a ótica da engenharia de mídias 
para a educação, que norteou esse trabalho. 

2. PELOS CAMINHOS DE DARWIN 
Já é de senso comum que a informática, aplicada à educação de 
forma pertinente e qualificada, apresenta um imenso potencial 
para a ressignificação da relação educativa e para a reinvenção da 
escola nesses tempos de emergência de uma sociedade cibernética 
e de uma inteligência coletiva, alicerçadas nas intersecções, em 
todos os planos de atividades humanas, com as Tecnologias de 
Informação, Comunicação e Expressão (TICE). Esse acrônimo, 
proposto por Lacerda Santos [4], busca colocar em perspectiva 
não apenas as possibilidades, advindas dessas tecnologias, 
relacionadas com a informação e a comunicação, mas também 
com as inéditas possibilidades de expressão concedidas ao 
cidadão comum, desde que usufrutuário pleno do cenário da 
inclusão digital irrestrita, condição cada vez mais sine qua non 
para o exercício amplo da cidadania. É nessa perspectiva que a 
escola, de modo geral, busca soluções didáticas – estratégias, 
teorias de aprendizagem, recursos, ideias, dispositivos, aplicativos 
– que a aproximem do que se passa fora dela e vice-versa, posto 
que a sociedade como um todo também clama por uma escola 
mais alinhada com seu modo de funcionamento, cada vez mais 
rizomático e colaborativo, conforme advoga Letti [9]. E foi 
também nessa perspectiva que avançamos na concepção e no 
desenvolvimento de um objeto de aprendizagem – uma plataforma 
de conteúdos digitais – que agrega novas tecnologias educativas e, 
ao mesmo tempo, possa cumprir um papel didático contundente, 
para a construção de conhecimentos inovadores e 
empreendedores, suscetíveis de situarem os alunos e os 
professores em uma interação pedagógica qualitativamente 
diferente.  

O projeto Pelos Caminhos de Darwin consiste em um 
empreendimento de engenharia de mídias educativas norteado 
pelo trabalho colaborativo de um conjunto de atores que buscaram 
conceber um material didático inovador, tanto em termos de 
processo de desenvolvimento, quanto em termos de produto 
desenvolvido. O projeto, apresentado à comunidade científica da 
área no XX Congresso Internacional de Informática Educativa 
(TISE 2014), em Santiago do Chile, foi, conforme indicam seus 
idealizadores, uma oportunidade de experimentação científica da 
integração de conhecimentos distintos em um mesmo percurso 
didático, da integração de diferentes abordagens midiáticas em um 
mesmo dispositivo educativo, de gerenciamento de 
conhecimentos multidisciplinares e de estruturação do conteúdo 
[5]. O projeto, que envolve em seu núcleo principal de 
desenvolvimento três especialistas em Informática Educativa 
(Claudia Motta, Mauro Pequeno e Gilberto Lacerda Santos), uma 
bióloga (Shirley Hauff), dois geógrafos (Iara Nocentini e Hernani 
Loebler) e um fotógrafo-historiador (João Paulo Barbosa), dada 
sua complexidade, agregou outros atores ao longo do caminho 
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(fotógrafos, cinegrafistas, navegadores, desenvolvedores de 
software, oficiais da Marinha, guias locais nos lugares 
percorridos). Inicialmente chamado de “Projeto Manauara”, por 
ter sido idealizado em um encontro ocasional, na Universidade do 
Estado do Amazonas, em Manaus, no maio de 2012, o projeto 
consiste em uma pesquisa-ação que se desenvolve em duas etapas 
distintas e complementares: Uma “retomada”, pela própria equipe, 
dos caminhos de Charles Darwin pela América do Sul e o 
processo de desenvolvimento de dois portais digitais, um de 
contextualização do projeto e outro da apresentação de conteúdo 
do projeto. 

O portal de contextualização, intitulado “O Diário do Bigou”, em 
analogia ao Diário do Beagle elaborado pelo próprio Charles 
Darwin para relatar de suas viagens, disponibiliza uma 
apresentação geral do projeto, sua contextualização pedagógica 
para exploração didática do conteúdo, possibilidades de 
aprofundamento a respeito da Teoria da Evolução das Espécies, 
além dos bastidores dos trabalhos e das viagens da equipe, 
seguindo os principais passos de Darwin pela América do Sul, das 
Galápagos à Terra do Fogo, do Arquipélago de São Pedro e São 
Paulo à Patagônia, do Rio de Janeiro a Fernando de Noronha, do 
Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. A Figura 2 apresenta a 
interface principal do portal de contextualização do projeto: 

 

 
Figura 2. Interface principal do portal de contextualização 

 

Sobretudo, esta plataforma de apresentação conduz ao segundo 
portal, que é inteiramente dedicado ao conteúdo produzido pelos 
pesquisadores envolvidos na iniciativa (Figura 3). 

 

 Figura 3. Interface principal do portal de conteúdos 
 

Esse segundo objeto de aprendizagem, o portal de conteúdos, que 
tem o nome do projeto, dá acesso a um roteiro virtual, distribuído 
em 43 locais, desde a Escócia e passando pela América do Sul, 
que permite o acompanhamento, passo a passo, do percurso 
intelectual e geográfico de Charles Darwin para a elaboração da 
Teoria da Evolução das Espécies. As figuras a seguir (figuras 4 a 
8) apresentam as principais interfaces do portal de conteúdos do 
projeto Pelos Caminhos de Darwin: 

 

 
Figura 4. Interface de apresentação do roteiro de 43 locais 

 

 
Figura 5. Interface de acesso ao conteúdo cada local  
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Figura 6. Detalhamento do conteúdo dos locais 

 

 
Figura 7. Detalhamento do conteúdo dos locais 

 
Figura 8. Detalhamento de mídias  

 

Desenvolvido pela equipe do Instituto UFC Virtual, da 
Universidade Federal do Ceará, esse portal de conteúdos consiste 
em um dispositivo multimídia que integra diferentes 
possibilidades de navegação e de interação com o conteúdo e que 
traz, para o contexto da relação educativa, dinâmicas tecnológicas 
de construção do conhecimento que, fora da escola, avançam de 
vento em popa, baseadas em possibilidades hipertextuais e dando 
forma a dispositivos que demandam interação do sujeito com os 
conteúdos que lhe são apresentado, a fim de otimizar a 
experiência do usuário em seu percurso no objeto de 
aprendizagem e, consequentemente, essa última. 

Todo esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento se configurou 
como uma pesquisa ação, dentro do paradigma dos Métodos 
Ágeis de Engenharia de Softwares, conforme descrito nas duas 
sessões seguintes. 

 

3. AGILIDADE NO DESENVOLVIMENTO 
DE UMA MÍDIA EDUCATIVA 
O procedimento de engenharia de mídias para a educação 
apresenta diversos desafios, os quais podem ser resumidos em 
dois principais: por um lado o desenvolvimento dos dispositivos 
impõe a participação de atores de diferentes áreas de 
conhecimento em uma perspectiva altamente interdisciplinar, o 
que está longe de ser algo banal quando se trata de ciclos de vida 
de softwares; por outro lado, o produto desenvolvido não destina-
se a um cliente em particular, que pode ter suas demandas 
compreendidas e traduzidas sob a forma de processos de software, 
mas a indivíduos em processo de aprendizagem, com estilos de 
aprendizagem diferentes [1], com interesses não necessariamente 
convergentes, com níveis de conhecimentos distintos, dentre 
outras particularidades. 

Para enfrentamento desses desafios, o empreendimento de 
concepção e desenvolvimento dos portais do projeto Pelos 
Caminhos de Darwin respeitou, de modo geral, os seguintes 
princípios: 

1. Eliminação ou diminuição de etapas, modelos, processos que 
não agregam valor ao produto final; 

2. Minimização de elementos de inventário, como documentos 
de requisitos e de desenho, de forma a se avançar de forma 
mais intuitiva; 

3. Maximização do fluxo de desenvolvimento e utilização de 
abordagens iterativas para otimização de tempo de trabalho, 
especialmente porque a equipe estava dispersa em várias 
universidades de estados diferentes; 

4. Flexibilidade para atendimento a demanda de mudança de 
requisitos e de pontos de vista, o que é comum em um 
trabalho colaborativo e com base multidisciplinar; 

5. Autonomia aos membros da equipe como um todo e 
concessão de liberdade criativa aos programadores; 

6. Atendimento pleno aos requisitos dos clientes internos, isto é, 
os conteudistas, permitindo que eles mudassem suas opiniões 
ou seus desejos, bem como aos requisites dos clientes finais, 
isto é, o público-alvo do projeto, adequando linguagem e 
estratégias de comunicação; 

7. Submeter o que for sendo desenvolvido a testes e avaliações 
contínuas, de modo a se reavaliar, retroceder, refazer, sem 
receio do erro; 

8. Gerenciamento do escopo do projeto de forma flexível; 

9. Estabelecimento de parceria entre os atores envolvidos no 
desenvolvimento, de modo a evitar relações conflitantes, 
tendo em mente que todos devem trabalhar juntos para gerar o 
melhor software; 
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10.  Cultura de melhoria contínua, isto é, permitir que o processo 
seja melhorado, que se aprenda com os erros e se alcance com 
segurança e otimização os objetivos previstos. 

Esses 10 princípios são justamente aqueles que caracterizam os 
chamados Métodos Ágeis da Engenharia de Softwares (Cohen et 
al., 2004), os quais enfatizam comunicações em tempo real, 
preferencialmente cara a cara, a documentos escritos, interações 
constantes entre os membros do grupo ágil e a implantação de 
versões sucessivas do projeto e do software, a fim de que seja 
possível uma contínua ação de avaliação.  

Ágil é uma nova forma de gestão e desenvolvimento de software 
que usa uma abordagem de planejamento e execução iterativa e 
incremental voltado para processos empíricos (complexos, 
caóticos ou com muita incerteza, tem mudança ao longo do 
processo, não são repetitivos e são imprevisíveis) cujo principal 
objetivo é entregar o produto que se deseja e que será útil e com 
qualidade. Agilidade em TI é a capacidade de balancear a 
flexibilidade e a estabilidade 

A adoção da abordagem dos Métodos Ágeis para 
desenvolvimento dos produtos do Projeto Pelos Caminhos de 
Darwin, na qual se situam a abordagem helicoidal e a abordagem 
holística apresentadas na introdução desse texto, permitiu, 
sobretudo, maior flexibilidade no planejamento das ações, o que 
uma abordagem tradicional de engenharia de softwares, 
normalmente baseada em planejamentos rígidos e em resistência a 
mudanças, não comportaria. De fato, somente uma grande 
flexibilidade e uma postura positiva dos atores do processo diante 
de necessidade de mudanças (mesmo em fases finais do projeto), 
características dos Métodos Ágeis, daria conta do tratamento e do 
clima de incertezas presentes em procedimentos de engenharia de 
produtos educativos em situação de pesquisa-ação, como foi o 
caso. Decisões tomadas em uma abordagem top-down teriam 
gerado estresse e desgaste que comprometeriam a conclusão do 
projeto. Pelo contrário, buscamos avançar em uma perspectiva de 
liberdade para que a equipe tomasse decisões em conjunto, 
distanciando-nos de uma forte concentração em torno da figura de 
um gerente de projetos, características dos métodos tradicionais 
de engenharia de softwares. Conforme ditam as regras dos 
Métodos Ágeis, optamos por compartilhar responsabilidades entre 
os membros da equipe e por cultivar espírito de colaboração, o 
que gerou uma comunicação fluída entre todos, o tempo todo. Em 
outras palavras, ao invés de termos, na equipe, líderes indicando o 
que fazer e como fazer, buscamos nos auto-organizar e gerar uma 
divisão de trabalho baseada no entendimento do projeto, nas 
capacidades individuais e no consenso entre os atores. Uma outra 
vantagem dos Métodos Ágeis que adotamos em nosso processo de 
engenharia de softwares, justamente por termos nos afastado do 
cenário da gerência de projetos, foi a agilidade na resolução de 
problemas, que não precisavam ser escalonados até um tomador 
de decisões. Privilegiamos a ação conjunta do time para a 
resolução dos problemas que iam surgindo e para a corroboração 
dos insights, das ideias novas e das possibilidades que iam 
surgindo na medida em que o trabalho avançava. Toda essa 
perspectiva inovadora nos permitiu trabalhar de forma 
incremental e com forte apoio em interações entre os membros da 
equipe, a fim de se obter pequenos resultados que ora nos 
conduziam em frente, ora nos faziam recuar e rever planos e 
metas, o que era absolutamente necessário tendo em vista as 
próprias características da equipe, composta por pesquisadores de 

campos de conhecimento distintos, acostumados a trabalhar com 
abordagens diferentes. Pelo contrário, a adoção de uma 
metodologia tradicional de engenharia de softwares nos teria 
remetido ao cenário do planejamento extenso e inflexível, com 
entrega de produtos em etapas pré-determinadas e em estágios 
finais de cronogramas.  

Uma outra vantagem da adoção de uma abordagem mais ágil em 
nosso trabalho foi justamente a característica mais holística dada 
ao mesmo, em que não foi necessária uma etapa extensa de análise 
de sistemas e de elicitação de requisitos de software, em que uma 
parte da equipe é deixada de fora. Ao invés disso, buscamos o 
maior envolvimento possível de todos os pesquisadores, 
respeitadas as limitações decorrentes da diversidade de campos de 
conhecimento, em todas as etapas prévias ao processo de 
engenharia dos sistemas, tomando decisões, indicando caminhos, 
revendo planejamentos e apontando impedimentos. Para tanto, 
diversos encontros presenciais foram realizados (todos os 
pesquisadores estavam em universidades diferentes) e as 
possibilidades advindas das TICE foram amplamente exploradas 
como meios para a realização da pesquisa-ação (Skype, 
WhatsApp, Facebook, e-mail). Além disso, passamos ao largo da 
geração de documentos de engenharia de software e na geração de 
mecanismos de controle da atuação dos partícipes do processo por 
meio desses dispositivos. Optamos por agir em função do 
pragmatismo demandado pela situação, marcada pela criatividade 
e pela descoberta contínua de novas possiblidades de trabalho e 
de abordagem do conteúdo. Assim sendo, o procedimento de 
engenharia dos produtos do projeto Pelos Caminhos de Darwin 
teve como princípio a adaptação e a instabilidade, apesar da 
concretude dos produtos visados. Sem dúvida, tivemos que nos 
adaptar a mudanças de cronograma e a revisão de prazos, o que a 
situação tanto demandava quanto permitia, o que pode não ser o 
caso em outros projetos de engenharia de softwares educativos.  

A forma de se entender o “cliente” é outro fator determinante em 
procedimentos de engenharia de softwares para se ensinar e 
aprender algo, o que também distancia o engenheiro de softwares 
educativos do engenheiro de softwares para outras situações, 
como a mera automatização de processos. No caso, se está lidando 
com o mais complexo fenômeno humano, que é a aprendizagem, a 
qual funciona de forma diferente em indivíduos diferentes. Assim, 
os dispositivos computacionais para educação são incapazes de 
integrar uma previsão do efeito que o conteúdo causará em cada 
estudante, em cada professor que o utilizar. Nesse sentido, o 
dispositivo educativo deverá ser um instrumento condutor dos 
aprendentes às zonas de desenvolvimento proximal, conforme 
esclareceu Vygotski [11], descritas como a distância entre o nível 
de desenvolvimento ou de compreensão que o sujeito apresenta e 
o nível de desenvolvimento potencial, determinado por 
desempenhos possíveis, com ajuda de adultos ou de colegas mais 
avançados ou mais experientes ou, no caso em foco, de dois 
portais digitais de cunho educativo. 

 

4. REPERCUSSÕES EM PROCESSOS DE 
ENGENHARIA DE SOFTWARES PARA 
EDUCAÇÃO 
Conforme já enfatizado no texto, o procedimento de engenharia 
de softwares educativos é extremamente complexo e se distancia 
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de procedimentos tradicionais justamente porque se lida com 
imprecisões importantes no que se refere ao modo como o 
conhecimento veiculado pelo dispositivo será interinado por seus 
usuários, normalmente indivíduos buscando avançar em 
aprendizagens. O empreendimento de desenvolvimento dos 
produtos do projeto Pelos Caminhos de Darwin, que se situou na 
perspectiva dos Métodos Ágeis de Engenharia de Softwares, nos 
permite apontar algumas repercussões gerais para procedimentos 
de engenharia de softwares educativos. 

1. É preciso abandonar a segurança de um projeto de sistema 
definido no início e rigorosamente seguido ao longo do 
procedimento de engenharia e substituí-la pela colaboração 
contínua em torno de um projeto mutável em função de interações 
igualmente contínuas dos partícipes com o conteúdo e com o 
objeto de trabalho.  

2. O ciclo de vida das mídias educativas impõe a adoção da 
interação como princípio fundante do trabalho de equipe, cujo 
produto não tem um dono indicando caminhos e delimitando a 
especificação do sistema e a elicitação de seus requisitos 
computacionais. No caso, deve-se inclusive também falar em 
requisitos educacionais, os quais são difíceis de serem 
identificados, dadas as características intangíveis dos processos 
cognitivos que conduzem à aprendizagem. 

3. É patente a dificuldade em se desenvolver a arquitetura do 
software educativo ao longo do projeto (e não a priori), o que 
acentua o clima de incerteza e de maleabilidade e pode gerar 
retrabalhos, como foi o caso no projeto aqui relatado. Essa 
dificuldade pode ser diminuída quando um arquiteto de softwares 
experiente ajuda a equipe a propor uma arquitetura inicial, que 
deve evoluir ao longo do tempo.  

4. O desenvolvimento iterativo, interativo e incremental dificulta 
o processo de engenharia de mídias educativas, pois distanciam os 
partícipes de zonas de conforto baseadas em visões claras do 
produto visado e do caminho a ser percorrido. É necessário que se 
imponha um clima de construção e de colaboração permanentes, o 
qual pode gerar instabilidade, recuos, atrasos, sensação de 
diferentes níveis de participação e colaboração etc. Isso pode ser 
combatido pela identificação de etapas que auxiliam no 
dimensionamento do todo e pela redução da subjetividade das 
estimativas e por meio de encontros de equipe, presenciais e 
virtuais, quase catárticos, em que se deve proceder a 
brainstormings e onde se deve coletar insumos para novos 
avanços, valorizando-se as contribuições de todos, 
independentemente de sua área de atuação no projeto;  

5. A instabilidade de escopo e a incerteza de prazo são elementos 
constantes que devem ser combatidos pelo vigor da própria 
equipe e pelo entendimento pleno do produto visado. A mudança 
de escopo temporal, que pode se refletir em modificações de 
cronogramas e ter repercussões em elementos como a 
disponibilidade de participação de atores no projeto e os limites 
financeiros e operacionais, deve ser trabalhada coletivamente e 
deve-se visar o melhor produto possível dentro das possibilidades 
apresentadas pela própria situação. 

Considerado o exposto, e na perspectiva do campo da engenharia 
de mídias para a educação, esse conjunto de recomendações 
reforça a pertinência da adoção da abordagem dos Métodos Ágeis 
como estratégia de enfrentamento da complexidade desse campo, 

e indica caminhos para investigações semelhantes, em que 
indivíduos e interação entre eles são mais importante que 
processos e ferramentas; em que a factibilidade e o funcionamento 
dos dispositivos são privilegiados em detrimento de 
documentação de processo; em que a resposta positiva a 
mudanças de rota e a novas possibilidades são mais importantes 
do que seguir um plano imutável, previamente estabelecido. A 
concepção e o desenvolvimento dos produtos digitais de Pelos 
Caminhos de Darwin nos mostraram que, em tais procedimentos, 
estratégias de engenharia engessadas inibem o pensamento 
criativo e impactam negativamente na produtividade da equipe 
tendo em vista que ferramentas rígidas impedem uma resposta 
rápida para imprevistos, sem menosprezar o rigor metodológico 
que deve caracterizar todo processo de engenharia de softwares. 

5. FLUXO DE PRODUÇÃO E PRODUTOS 
Todo o trabalho se configura como uma pesquisa ação, dentro do 
paradigma dos Métodos Ágeis de Engenharia de Softwares e para 
melhor agilidade no desenvolvimento da mídia educativa, as 
responsabilidades da equipe foram divididas da seguinte maneira: 

• Equipe de Design: concepção das interfaces, bem como 
da avaliação da usabilidade. 

• Equipe de Programação: desenvolvimento do livro 
eletrônico envolvendo tecnologia de Java script, css; 
implementação dos layouts seguindo os padrões 
desenvolvidos pela Equipe de Design; construção de 
protótipos para testes de integração. 

• Equipe de Audiovisual: edição de vídeos, inserção de 
recursos de acessibilidade como legendas, tamanho de 
fonte. 

• Equipe de Conteudistas: especialistas responsáveis por 
captação de materiais (fotos, vídeos, entrevistas), 
transformação do material científico em conceitos 
claros, com uma linguagem apropriada e didática, 
desenvolvimento de conteúdo, validação e testes do e-
book. 

A Figura 8 mostra o fluxo de preparação do ebook, onde o 
material produzido pelos pesquisadores é enviado ao analista 
tecnológico, que faz a distribuição para as equipes de 
Audiovisual, de Design ou de Programação. Todo o material 
produzido é publicado internamente em um espaço em nuvem, de 
modo que todos os componentes têm acesso ao que o outro grupo 
está produzindo e a Equipe de Conteudistas analisa o material 
produzido. Se aprovado, aquele material passa a integrar o projeto 
final do ebook. Se não, ele retorna para os Pesquisadores para 
complementação ou alteração. 

Embora envolvendo pesquisadores de diversas universidades 
brasileiras, o projeto integra as ações do Laboratório Ábaco de 
Pesquisas Interdisciplinares sobre a Informática e a Educação, da 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, instituição 
que disponibiliza o livro digital para todo o país por meio do 
portal do Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade 
de Brasília (www.museuvirtual.unb.br). 
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Figura 8 - Fluxo de Produção do ebook 

 
O livro digital consiste em um dispositivo multimídia que integra 
diferentes possibilidades de navegação e de interação com o 
conteúdo e que traz, para o contexto da relação educativa, 
dinâmicas tecnológicas de construção do conhecimento que, fora 
da escola, avançam de vento em popa. Comumente definidos 
como qualquer conteúdo de informação, semelhantes a um livro, 
só que em formato digital, que podem ser lidos em equipamentos 
eletrônicos diversos - computadores, tabletes, leitores de livros 
digitais ou até mesmo em celulares que suportem esse recurso -, 
os livros digitais se distinguem dos livros impressos justamente 
porque ampliam o conceito de livro e se distanciam do paradigma 
dos textos e das imagens estáticas. O livro digital é bastante 
ancorado no conceito e nas possibilidades da hipermídia, na 
medida em que podem usufruir de todas as possibilidades geradas 
pelas tecnologias digitais com relação à interatividade, à 
hipertextualidade, à convergência de mídias e de linguagens, de 
modo a otimizar a experiência do usuário em seu percurso no 
objeto de aprendizagem e, consequentemente, essa última. 
Permite também a integração de recursos textuais e imagéticos 
variados, incluindo animações e simulações, o que faz do livro 
digital um material didático único e inovador. A Figura 9 
apresenta o mapa conceitual do conteúdo do e-book. 
O material multimídia disponibilizado no ebook foi produzido 
durante as viagens da equipe a Ilhas de Galápagos, a Terra do 
Fogo (Chile), Patagônia (Argentina), Rio de Janeiro, Arquipélago 
de São Pedro e São Paulo (Pernambuco) e Arquipélago de 
Fernando de Noronha (Pernambuco). Selecionar dentre os filmes, 
fotos e entrevistas produzidos ao longo dessas viagens foi foi um 
desafio enorme. 
 

 

 
Figura 9 - Mapa conceitual do e-book 

 
Os pesquisadores tinham como meta inicial durante as viagens 
comparar o que estavam vendo com o que Darwin viu, 
procurando explicitar o seu amadurecimento como pesquisador 
durante sua viagem de circunavegação no HMS Beagle, por quase 
5 anos. Atentos a essa perspectiva, os especialistas procuram 
produzir adicionalmente conteúdo educacional, apresentando 
conceitos, explicando efeitos orográficos, climatológicos, 
geológicos, etc. relatados no Diário do Beagle, nos registros 
científicos de Darwin ou em suas correspondências, através de 
animações e simulações. Ao todo, foram produzidos 56 vídeos 
que foram disponibilizados também no Canal do Youtube: Pelos 
Caminhos de Darwin. 

6. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
O projeto foi uma oportunidade de experimentação científica da 
integração de conhecimentos distintos em um mesmo percurso 
didático, da integração de diferentes abordagens midiáticas em um 
mesmo dispositivo educativo, de gerenciamento de 
conhecimentos multidisciplinares e de estruturação do conteúdo. 
A concepção e o desenvolvimento dos produtos digitais de Pelos 
Caminhos de Darwin nos mostraram que, em tais procedimentos, 
estratégias de engenharia engessadas inibem o pensamento 
criativo e impactam negativamente na produtividade da equipe 
tendo em vista que ferramentas rígidas impedem uma resposta 
rápida para imprevistos, sem menosprezar o rigor metodológico 
que deve caracterizar todo processo de engenharia de softwares. 
A metodologia ágil se mostrou apropriada para o desenvolvido 
desse projeto realizado no contexto de uma pesquisa-ação. Foram 
diversos produtos desenvolvidos ao longo do percurso, e estão 
todos disponibilizados ao público dois portais digitais, um de 
contextualização do projeto e outro da apresentação de conteúdo 
do projeto.  
Cabe a experimentação de seu impacto nas escolas para verificar 
se a estratégia adotada para despertar o raciocínio lógico-dedutivo 
nos estudantes foi efetiva. 
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ABSTRACT 
The video, and especially the video class, has been filling 
different spaces, virtual ones or not, in our current society. This 
would not be different in education. In such context, and because 
teachers do not have training in the audiovisual area, the need 
arose to create mechanisms that would help such professionals to 
include this tool in their educational practices. As a result, a video 
class script model was developed in order to allow the teacher to 
create and produce with quality and creativity a good video class 
script: the SCD (Simple, Concise and Didactic) videotape script 
model. This model was used by some teachers in the video 
scripting at Profuncionário (a Federal Government Program that 
aims at the technical-pedagogical training of public school 
employees in basic education) and it was positively validated by 
them. Thereafter, the scripts produced were recorded at studios 
and a video class was used and validated by members of the 
whole team of professionals within the Program.  
 
RESUMO 
O vídeo e, em especial, a videoaula, vem preenchendo diferentes 
espaços, virtuais ou não, em nossa sociedade atual. Na educação 
isso não seria diferente. Diante desse contexto e, pelo fato de os 
professores não possuírem formação na área audiovisual, surgiu a 
necessidade de criar mecanismos que ajudassem tais profissionais 
a incluir essa ferramenta em suas práticas educativas. Em virtude 
disso, foi desenvolvido neste trabalho um modelo de roteiro de 
videoaula para que o professor possa criar e produzir com 
qualidade e criatividade um bom roteiro de videoaula: o modelo 
SCD (Simples, Conciso e Didático) de roteiro de videoaula. O 
modelo foi utilizado por alguns professores na roteirização de 
videoaulas do Profuncionário (Programa do Governo Federal que 
visa à formação técnico-pedagógica dos funcionários de escolas 
públicas da educação básica) e avaliado positivamente por estes. 
Em seguida, os roteiros elaborados foram gravados em estúdio e 
uma videoaula foi escolhida e validada por membros da equipe de 
profissionais que compõem o Programa.  

Categories and SubjectDescriptors 
• Applied computing~E-learning 

Termos Gerais 
Vídeo,Roteiro, Videoaula. 

Keywords 
Video, Script, Video class. 

1. INTRODUÇÃO 
É possível, sem grandes esforços, perceber como o vídeo e, em 
especial, a videoaula, vem preenchendo diferentes espaços,sejam 

eles virtuais ou não, em nossa sociedade atual. Desde o início do 
século XX, com a criação do cinema e com o desenvolvimento 
das tecnologias digitais, o mundo se viu fascinado com esta 
representação em movimento da realidade. 
Na esfera educacional, isso não poderia ser diferente. Além da 
preocupação com o discurso voltado para o aprendiz, incrementar 
uma videoaula com outros recursos audiovisuais disponíveis 
atualmente, ajudaria o aluno a reter melhor o conhecimento com 
ele compartilhado. 
No entanto, para que isso aconteça, faz-se necessário que o 
professor, produtor fonte desse recurso educativo, tenha 
conhecimentos específicos sobre a linguagem audiovisual, tais 
como: tipo de enquadramento, montagem, som, etc. Além disso, é 
fundamental conhecer e dominar bem as etapas de produção de 
uma videoaula, a saber: pré-produção (roteiro), produção 
(gravação) e pós-produção (edição).  
De posse desses novos conhecimentos, percebe-se que, para obter 
um produto audiovisual educativo de qualidade, a etapa de 
planejamento é a mais importante, visto que esta definirá todo o 
restante do processo. E, para que o planejamento ou roteirização 
ocorra de maneira eficaz, também é importante, além de conhecer 
e dominar as etapas de construção de uma videoaula, entender 
como os teóricos definem sua classificação e funcionalidade, 
quais são seus conceitos mais importantes e quais são as 
ferramentas digitais existentes atualmente para seu 
desenvolvimento.  
Dessa maneira, no nosso atual mundo tecnológico e visual, 
docentes de todos os níveis se veem desafiados a incorporar novas 
produções tecnológicas nas suas práticas pedagógicas, uma vez 
que as formas de aprender têm seguido outros caminhos para além 
do ensino tradicional. De acordo com Noveli [1]“a sala de aula 
pode ser deslocada para lugares os mais diversos possíveis, pois 
sua atividade essencial extrapola limites físicos”. 
É notório como o desenvolvimento tecnológico modificou e vem 
modificando a cada instante a nossa maneira de perceber o mundo 
e as nossas necessidades. Porém, a escola atual ainda caminha a 
passos lentos nesta mudança. Acerca disso, Moran [2] discorre:  

Hoje, temos um número significativo de professores 
desenvolvendo projetos e atividades mediados por 
tecnologias. Mas a grande maioria das escolas e dos 
professores ainda está tateando sobre como utilizá-las 
adequadamente. A apropriação das tecnologias pelas 
escolas passa por três etapas até o momento. Na primeira, 
as tecnologias são utilizadas para melhorar o que já se 
vinha fazendo (melhorar o desempenho e a gestão, 
automatizar processos, diminuir custos). Na segunda 
etapa, a escola insere parcialmente as tecnologias no 
projeto educacional. Cria uma página na Web com 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 67 - 76. Santiago de Chile.
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algumas ferramentas de pesquisa e comunicação, divulga 
textos e endereços interessantes, desenvolve alguns 
projetos, há atividades no laboratório de informática, mas 
mantém intocados estrutura de aulas, disciplinas e 
horários. Na terceira, que começa atualmente, com o 
amadurecimento de sua implantação e o avanço da 
integração das tecnologias, as universidades e escolas 
repensam seu projeto pedagógico, seu plano estratégico, e 
introduzem mudanças significativas como a flexibilização 
parcial do currículo, com atividades a distância 
combinadas com as presenciais. Os professores, em geral, 
ainda estão utilizando as tecnologias para ilustrar aquilo 
que já vinham fazendo, para tornar as aulas mais 
interessantes, mas ainda falta o domínio técnico-
pedagógico que lhes permitirá, nos próximos anos, 
modificar e inovar os processos de ensino e aprendizagem. 

 
É um desafio, não tão recente, para a escola e, sobretudo para os 
professores, modificar essa realidade. No entanto, afirmar tal 
posição impõe ao professor, que não nasceu na chamada era 
tecnológica e, muitas vezes, não teve uma formação adequada, 
uma carga de novas e complexas atribuições. Nem na escola, nem 
na faculdade lhe foi ensinado a usar, manusear e produzir 
conteúdo utilizando-se das novas tecnologias. Apenas lhe foi 
ensinado, conforme mostra Kenski [3], por meio de livros e 
palavras, os conteúdos ditos necessários à sua formação: 

[...] professores estão habituados basicamente a um 
regime disciplinar de estudo através de textos escritos. 
Formam-se professores sem um conhecimento mais 
aprofundado sobre a utilização e manipulação das 
tecnologias educacionais e sentem-se inseguros para 
utilizá-las em suas aulas. Inseguros para manipular estes 
recursos quando a escola os têm; inseguros para saber se 
terão tempo disponível para ‘dar a matéria’ [...] e, na 
dúvida, vamos ao texto, à lousa, à explanação oral - tão 
mais fáceis de serem executados, tão mais distantes e 
difíceis de serem compreendidos pelos jovens alunos.  

 
Diante desse contexto, surgiu a necessidade de criar mecanismos 
que ajudassem os professores neste desafio. E, como a primeira 
etapa de produção de videoaula é a mais importante, já que é nesta 
fase que o professor se transforma numa espécie de “arquiteto 
pedagogo”, pretende-se, neste trabalho, desenvolver um modelo 
de roteiro de videoaula para que o professor possa criar e 
produzir, com qualidade e criatividade, roteiros de videoaula.  
Para atingir esses objetivos, foi realizado, primeiramente, um 
estudo e análise de diferentes tipos de roteiros e, em seguida, foi 
realizado um questionário com diversos usuários de videoaulas, 
através da ferramenta Google Forms, com o intuito de verificar 
quais os anseios e objetivos quando se busca um material 
audiovisual educativo deste tipo.  
Com base nos dados mencionados anteriormente, foi elaborado 
um modelo experimental de roteiro de videoaula denominado 
SCD (Simples, Conciso e Didático). O modelo proposto foi 
utilizado pelos professores na roteirização de videoaulas do 
Profuncionário (programa do Governo Federal que visa à 
formação técnico-pedagógica dos funcionários de escolas públicas 
da educação básica). Em seguida, os roteiros foram encaminhados 
para a gravação em estúdio profissional. 

O passo seguinte foi validar o modelo proposto. Para isso foram 
realizadas duas pesquisas: a primeira com os professores que 
atuaram diretamente com o modelo SCD, para verificar se e como 
esse modelo de roteiro contribuiu na pré-produção de videoaulas; 
e a segunda, com professores que fazem parte da equipe de 
trabalho do Profuncionário com o intuito de mensurar a qualidade 
das videoaulas produzidas e a aceitação deste tipo de material 
didático. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A linguagem audiovisual 
Para produzir videoaulas, faz-se essencial conhecer e dominar 
alguns termos da linguagem audiovisual. Há mais de vinte anos, 
Ferrés [4],preconizava o que parece ser uma realidade dos dias 
modernos: “inexiste uma formação específica, sistemática e 
generalizada do professorado para o uso dos meios audiovisuais 
em todos os níveis educativos”. Por isso, o professor, que não 
teve acesso a esse conhecimento e/ou não faça parte de uma 
equipe audiovisual, precisa, por conta própria, explorar esta área, 
para assim, poder usar adequadamente os recursos audiovisuais. 
Para começar, a noção de plano “designa a unidade mínima da 
linguagem cinematográfica, isto é, um segmento ininterrupto de 
tempo e espaço fílmico, ou seja, uma imagem contínua entre dois 
cortes ou duas transições” Nogueira [5] 
De forma mais clara, plano de câmera é o nome dado à maneira 
pela qual uma imagem, geralmente humana, é capturada por uma 
câmera de cinema ou vídeo. Basicamente, pode-se dizer que 
escolher o plano é definir a distância entre a câmera e o objeto 
que está sendo filmado. 
A seguir, é apresentada uma das nomenclaturas usadas na 
linguagem cinematográfica, as quais retratam os tipos de planos. 
 

Tabela1. Tipos de planos 

 
  

PLANO GERAL: 
mostra todos os 

elementos da cena. 

PLANO INTEIRO: 
mostra a pessoa, 

animal ou coisa, em 
sua totalidade. 

PLANO AMERICANO: 
mostra a pessoa até a 

altura dos joelhos. 

   
PLANO MÉDIO:  

mostra a pessoa mais 
ou menos até a 

cintura. 

PRIMEIRO PLANO: 
mostra a pessoa a 
partir dos ombros. 

PLANO DETALHE: 
mostra algum detalhe 

da pessoa. 

 
Com relação à câmera, há dois aspectos importantes: o ângulo e 
os movimentos Os ângulos definem a inclinação da câmera e 
podem ser: 

 



69

3 
 

 
Figura 1. Ângulos de câmera 

 
1) Normal: a câmera se situa na altura dos 

personagens.  
2) Plongée: a câmera se situa por cima da personagem, 

diminuindo-a. Este ângulo é usado para dar a 
sensação de impotência, de pequenez. 

3) Contra-plongée: a câmera se situa abaixo do nível 
dos olhos, voltada para cima. Neste ângulo, a 
personagem ganha importância, poder, força, etc. 

4) Zenital: a câmera se situa totalmente por cima dos 
personagens, oferecendo uma panorâmica quase 
aérea do que está acontecendo.  

5) Nadir: a câmera se situa totalmente debaixo dos 
personagens. 

 
Já os movimentos de câmera podem ser: 

 
Figura 2. Movimentos de câmera I 
 

No movimento travelling, a câmera se move horizontalmente, 
para a esquerda ou direita, e no dolly, para frente ou para trás. No 
pedestal, a câmara se movimenta verticalmente, para cima ou para 
baixo.  
Há também outros movimentos chamados: Tilt, Panorâmica (Pan) 
e Arco. Tilt é a rotação da câmera em torno de seu eixo horizontal 
para cima ou para baixo. Panorâmica é a rotação da câmera em 
torno de seu eixo vertical para a esquerda ou para a direita; e Arco 
é a rotação da câmera em torno do objeto filmado. 

 
Figura 3. Movimentos de câmera II 
 

Vale salientar que a escolha de cada um dos elementos acima 
citados tem um objetivo para conquistar determinado efeito. Em 
videoaulas expositivas, por exemplo, o mais comum é o uso de 
planos médios, câmera em seu ângulo normal e sem movimentos, 
uma vez que a intenção não é dar ênfase ao professor, mas sim ao 
conteúdo por ele apresentado. 

2.2 Conceito de Videoaula 
A videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir 
objetivos específicos da aprendizagem e impulsiona a 
disseminação do conhecimento. Para Arroio e Giordan[6] a 
videoaula é uma “modalidade de exposição de conteúdos de 
forma sistematizada” que “se mostra didaticamente eficaz quando 
desempenha uma função informativa exclusiva, na qual se almeja 
transmitir informações que precisam ser ouvidas ou visualizadas e 
que encontram no audiovisual o melhor meio de veiculação”.  
De acordo com o trabalho apresentado no Congresso ABED - 
Associação Brasileira de Educação a Distância - de 2003, 
intitulado “Novas perspectivas para utilização de meios e 
materiais em EaD”, a videoaula é: 

Uma tecnologia que proporciona a comunicação "face a 
face" entre grupos situados em dois ou mais lugares 
geograficamente diferentes. Das tecnologias utilizadas no 
ensino a distância, a videoaula é a que mais se aproxima 
da situação convencional da sala de aula, podendo ser 
considerada uma atividade presencial, por possibilitar a 
conversa em duas vias, permitindo que o processo de 
ensino/aprendizagem ocorra em tempo real (online) e 
possa ser interativo. Cerqueira [7]. 

Carneiro (2003, p. 98-99), define-a como um “Programa de vídeo 
educativo, em que o professor apresentador emprega recursos 
visuais e sonoros para substituir o quadro-de-giz”.  Já o autor 
Timm (2003, p. 13) acrescenta que esse material didático 
audiovisual possui uma “linguagem espontânea e coloquial”, mas 
mantém “as características intrínsecas à educação - como precisão 
e correção”. 
Com relação à sua construção, Dallacostaet al. [8] afirma: 

A videoaula, quando bem planejada, consegue fazer com 
que os alunos participem ativamente, muitas vezes 
procurando certo conteúdo que os professores têm 
dificuldade de encontrar devido às diversidades e 
acessibilidade de fontes de informações em nossa 
sociedade. 

Por isso, é preciso levar em consideração que uma videoaula, por 
ser um produto audiovisual educativo, tem suas especificidades e 
não pode ser tratada ou planejada, por exemplo, como um produto 
televisivo ou cinematográfico.  
Em primeiro lugar, é necessário definir o assunto e o objetivo do 
vídeo a ser produzido, levando-se em conta que um programa 
educativo não é, necessariamente, uma aula. Um vídeo educativo 
pode viajar por gêneros variados - documentário, novela, 
telejornal, reportagem, teatro, etc. Pode relatar, discutir, 
contrapor, instigar, informar, interagir. É uma peça "viva", mesmo 
confinada entre as linhas da imagem eletrônica. Girão [9]. 
Entretanto, não é necessário, segundo Moran [2], o domínio de 
técnicas complexas, contudo, pode-se começar pelas tecnologias 
mais simples e ir adquirindo conhecimento que permita a 
utilização dos instrumentos tecnológicos mais complexos.  
Assim, para obter um produto audiovisual educativo de qualidade, 
a etapa de planejamento é a mais importante, visto que é ela que 



70

4 
 

definirá todo o restante do processo. E, para que o planejamento 
ou roteirização ocorra de maneira eficaz, também se faz 
necessário conhecer e dominar as etapas de uma videoaula, sua 
classificação, seus conceitos mais importantes e as ferramentas 
digitais existentes para seu desenvolvimento.  

2.3 Tipos de videoaulas 
 
Ferrés [4] propõe uma sistematização das modalidades de 
utilização didática do vídeo. Tal taxionomia inclui a descrição das 
facetas características de cada modalidade de uso, conforme se 
verifica a seguir: 

 
Tabela 2.Tipos de videoaula - Ferrés (1996) 

Videolição Exposição sistematizada de conteúdos. 

Videoapoio Utilização de imagens (slides) veiculadas pelo 
vídeo para reforçar o discurso verbal do professor. 

Videoprocesso O aluno é responsável pelo processo de produção, 
como um incentivo à criatividade. 

Programa 
Motivador 

O vídeo é utilizado como recurso de 
sensibilização. 

Programa 
Monoconceitual 

Vídeos breves que trabalham um só conceito de 
maneira intuitiva. 

Vídeo Interativo 
Vídeo associado à outra mídia, no qual a interação 
se dá com mídias de computador, videodisco, CD-
ROM, etc. 

Conforme o autor, é possível perceber que o vídeo pode ser 
utilizado com inúmeros objetivos educativos e pode ser um 
recurso bastante motivador em sala de aula, seja ela virtual ou 
presencial. 

2.4 Etapas de produção de videoaula 
Na produção de uma videoaula é preciso conhecer as três fases, a 
saber: 
1) Pré-produção: planejamento e desenvolvimento do roteiro;  
2) Produção: gravação;  
3) Pós-produção: edição. 

Na pré-produção, para a construção de um bom roteiro, é preciso 
definir e registrar, por exemplo, que tipos de enquadramento, plano 
e movimentos da câmera serão utilizados no momento da 
filmagem. Desse modo, se faz necessário conhecer as regras que 
regem a linguagem audiovisual, pois cada uma delas conta, 
descreve e expressa informações diferentes. 
O êxito nas etapas de produção e pós-produção de uma videoaula 
depende, necessariamente, da construção de um bom roteiro, 
construído na etapa de pré-produção. A fase de pré-produção 
“consiste na preparação, planejamento e projeto do vídeo a ser 
produzido. Essa etapa abrange todas as demais atividades que 
serão realizadas, desde a concepção da ideia inicial até a 
filmagem”. Vargas [10] 
Girão [9] afirma que: 

Na fase de criação e planejamento, é importante fazer um 
levantamento dos recursos disponíveis e do que será 
necessário para ilustrar o assunto - fotos, pinturas, 
documentos, locações, imagens em movimento de arquivo 
e a serem gravadas, atores, locutor(a), etc. É necessário 
saber o que queremos de um vídeo e o que vai ser dito. 
Muitas vezes, o objetivo da peça audiovisual é suficiente 
para escolher o melhor gênero, o tipo de locução, os 
participantes, etc. 

Como se percebe, este processo é complexo, uma vez que nada 
poderá ser alterado após esta etapa, pois é nela “que decidimos se 
o programa terá ou não um apresentador, uma voz em off(quando 
a pessoa não aparece), se teremos atores, onde e quando 
utilizaremos animação, computação gráfica e outros efeitos 
especiais” (Girão [9]). 
Já a fase de Produção “é a etapa que são feitas as filmagens das 
cenas que compõem o vídeo” (Vargas [10]). Nesta fase, é 
importante que haja, junto ao professor, uma equipe técnica 
responsável pelos seguintes aspectos no momento da gravação: 
enquadramento do plano visual, linguagem, tempo de gravação, 
apresentação visual do professor, som, luz e acompanhamento do 
roteiro pré-produzido. 
Por fim, se chega à etapa de Pós-produção, a qual “recobre todas 
as atividades até então realizadas para a finalização do vídeo 
quando se faz a edição e a organização das tomadas gravadas para 
a composição das cenas do vídeo como um todo” (Vargas [10]). 
Nesta fase, é executada a edição e, a posteriori, a validação, que 
tem o objetivo de controle de qualidade, observando a coerência 
do conteúdo e a adequação da linguagem. 

2.5 O roteiro de videoaula 
Wohlgemuth[11] define o termo “roteiro” como “uma descrição 
gráfico-literária do programa audiovisual (vídeo), no qual são 
previstas as imagens e os sons que vão formar o produto final”. 
Já Costa [12], em seu Dicionário de gêneros textuais, o define da 
seguinte maneira: 

ROTEIRO: itinerário, guia, manual ou descrição 
minuciosa de viagem com vários tipos de indicação 
(geográfica, culinária, hoteleira, etc.). [...] No cinema, 
radiofonia, teatro ou televisão, texto que resulta do 
desenvolvimento do argumento de filme, vídeo, novela, 
programa de rádio ou televisão, peça teatral, etc., dividido 
em planos, sequências e cenas, com as rubricas técnicas, 
cenários e todos os diálogos. 

Além de conhecer o conceito, é importante saber que roteiro pode 
possuir vários formatos de apresentação. No entanto, são usados 
com mais frequência os dois tipos seguintes: 

 
Modelo americano: Os conteúdos se distribuem numa só 
coluna. Modelo de roteiro europeu: Os conteúdos são 
distribuídos em 2 ou 3 colunas. No modelo de uma só 
coluna, tanto o som como as imagens aparecem na mesma 
coluna, mas são menos utilizados, de modo geral, são 
usados nos informativos. Os mais utilizados são os 
modelos de 2 a 3 colunas e inclusive 4. (FERNANDEZ 
NARANJO et AL [13]) 

O primeiro modelo, mais comum no cinema, descreve sequências 
numeradas de imagens e diálogos ao longo da página, explicando 
a ação e que imagens serão usadas para ilustrar o que é dito. Já o 
segundo, mais usado para outras produções audiovisuais, divide a 
folha de papel em pelo menos duas colunas: uma descreve tudo o 
que diz respeito ao som ou áudio e a outra descreve o tratamento 
visual, imagens e outros recursos visuais que irão compor o 
programa. 
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3. MODELOS E ORIENTAÇÕES PARA A 
PRODUÇÃO DE ROTEIROS DE 
VIDEOAULAS 
Neste tópico, buscou-se fazer uma breve descrição de uma 
pesquisa realizada em diversos livros, sites e artigos, nacionais e 
estrangeiros, para expor os modelos encontrados para a produção 
de roteiro de videoaula. O resultado das buscas apresenta modelos 
(estruturas) de videoaulas bastante conhecidas, tais como a do 
Telecurso 2000, bem como orientações para se construir um 
roteiro de videoaula que possibilite uma melhor qualidade do 
produto audiovisual educativo. A seguir serão listados os 
resultados mais relevantes. 
Para começar, o Telecurso 2000, a princípio, chamado de 
Telecursos de 2º Grau em 1978 e de Telecursos de 1º Grau em 
1981. De acordo com Wendorff[14], a estrutura dessas videoaulas 
segue o seguinte padrão:  

asteleaulas têm uma duração de 15 minutos, divididas em 
três partes: introdução, desenvolvimento e revisão. As 
aulas se iniciam com uma introdução, geralmente através 
de uma pequena história produzida pelos atores do 
programa. A seguir, apresenta-se o título da teleaula e 
inicia-se a ‘aula’ propriamente dita. 

Além disso, ainda conforme a autora, para uma melhor exposição 
e explicação dos conteúdos,em diversas ocasiões, são lançadas 
situações-problema no decorrer das histórias. Nesse momento, a 
imagem ‘se congela’ e aparece uma apresentadora, que se dirige 
aos telealunos na condição de especialista, assumindo o papel de 
questioná-los e fazê-los pensar. 
Por fim, para encerrar a videoaula e estimular os alunos a 
seguirem estudando, Wendorff[14] descreve que: 

após a explanação inicial da teleaula e o desenvolvimento 
da história, segue a hora da revisão dos assuntos da 
teleaula, em alguns minutos finais. Depois da revisão, 
aparecem atores que atuam no Telecurso 2000, e os 
mesmos sugerem que os alunos estudem no livro e que 
tirem as dúvidas com os orientadores de aprendizagem. 

Sobre a maneira de encabeçar o tema de uma videoaula, 
AzevedoJunior, Ramos e Azevedo [15]afirmam que nas primeiras 
cenas da videoaula pode-se aplicar estratégias de entrada que 
despertem a curiosidade do aluno em relação ao tema, como as 
descritas a seguir:  

• Abrir a videoaula com uma pergunta instigante, aproximando o 
aluno através de uma linguagem dialógica e informal.  

• Apresentar uma visão geral do tema, sua importância na prática 
dos alunos e o objetivo da aula.  

• Fazer referência a uma passagem curiosa em um filme, ou um 
anúncio de jornal, que ilustre uma problemática que será tratada 
na aula. 

Na Universidade Federal de São Carlos, conforme descreve 
Mazzeu[16], para a produção do roteiro de videoaulas, os 
professores preenchem uma máscara com o texto que irá falar para 
a câmera. Além da máscara, algumas orientações são transmitidas 
ao professor, conforme transcrição abaixo:  
• Na coluna da esquerda, “Fala”, escreva literalmente aquilo que quer 

dizer aos seus alunos. Tenha em mente que você está se comunicando 
diretamente com eles, assim, evite frases como “é necessário que o 
aluno desta disciplina...”. Prefira sempre “é necessário que vocês...”. 
Evite também um linguajar muito formal. Procure sempre escrever o 
roteiro de forma clara, objetiva e mais próxima à linguagem oral.  

• Na coluna da direita, “Destaques na tela”, devem ser escolhidos textos 
com palavras-chave, ilustrações, fotos ou animações que venham a 
colaborar e reforçar aquilo que está sendo dito na coluna da esquerda. 
Em caso de destaques de texto, procure ser bastante objetivo. Frases 
longas costumam atrapalhar o entendimento da fala. Caso opte por 
fotos, ilustrações ou animações, lembre-se sempre de não exagerar na 
quantidade. Muitas informações podem poluir a tela e dificultar o 
entendimento do aluno. Caso você queira incluir alguma figura no seu 
vídeo, procure a equipe audiovisual para ser orientado sobre como 
proceder. Como não podemos trabalhar com material com copyrights, 
temos ilustradores que podem redesenhá-las baseadas nas originais.  

• O roteiro é dividido em parágrafos para facilitar a gravação. Procure 
escrever, no máximo, até 10 linhas (fonte Calibri tamanho 11) em 
cada parágrafo. Este procedimento é necessário, pois durante a 
gravação, é feita a leitura do texto num teleprompter (um monitor 
situado abaixo da lente da câmera no qual o texto é exibido). Essa 
leitura é interrompida por um corte na gravação ao final de cada 
parágrafo. Desta forma, busca-se uma maior desenvoltura na leitura e 
interpretação do texto em frente às câmeras. Não se preocupe em 
decorar o texto e nem com erros durante a leitura. A divisão em 
parágrafos curtos também visa facilitar eventuais correções na 
gravação.  

• Quando estiver escrevendo o roteiro do seu vídeo de introdução, evite 
incluir datas, nomes de tutores, ou detalhar demais atividades, pois o 
intuito é que o vídeo possa ser utilizado também nas futuras reofertas 
da disciplina. 

Fernández Naranjoet al.[13])desenvolveram uma metodologia 
com o objetivo de aproximar o roteirista ao mundo audiovisual 
para o desenvolvimento de roteiro para videoaulas nas carreiras de 
saúde. Embora os autores restrinjam essa metodologia à área da 
saúde, é possível aplicá-las às demais áreas do conhecimento. 

Quadro 6 - Metodologia para o desenvolvimento de roteiro de 
videoaulas nas carreiras de saúde 

Passos para a construção de um roteiro 

Passo 
1 

Responder as perguntas: 
- O quê? (definição do formato, conteúdo) 
- Para quem? (público, nível de formação) 
- Para quê? (objetivos) 

Passo 
2 

Escrever a aula no papel: 
- Isto permite organizar, avaliar debilidades e lacunas que podem ser 

corrigidas, antes de estruturar o roteiro. 
- A narração deve ter um estilo coloquial, mais simples e ameno. 

Passo 
3 

Selecionar toda a informação audiovisual e sonora: 
- Músicas, efeitos sonoros diretos ou indiretamente relacionados com o 

tema. 
Passo 

4 
Assistir produções similares feitas anteriormente: 
- Para não repetir erros já cometidos por outros.  

Passo 
5 

Preencher a coluna de áudio: 
- Na coluna direita devem ser colocados os sons (música, diálogos, 

narração ou outro efeito sonoro). 
- A voz do professor: o som da exposição pode ser em on, quando o 

professor aparece na tela falando ou em off, quando o professor fala e 
enquanto visualizamos outra imagem  queapóia o som, a narração ou 
explicação dos conteúdos realizada pelo professor. 

Passo 
6 

Preencher a coluna das imagens: 
- Na coluna da esquerda, colocam-se as imagens previamente 

selecionadas como recursos para a videoaula. 

Passo 
7 

Relacionar em cada imagem os planos ou os movimentos de câmera: 
- Tipos de planos: Primeiríssimo Primeiro Plano PPP, Primeiro Plano PP, 

Plano Médio PM, Plano Americano PA, Plano Geral PG.  
- Movimentos de Câmera: Zoom, Corte, Dissolvência.  

Passo 
8 

Preencher a coluna do tempo: 
- É necessário evitar sequências muito longas. Na linguagem audiovisual, 

poucos segundos são muito tempo.  

Passo 
9 

Preencher a coluna das cenas: 
- A primeira coluna da esquerda levará o número da cena correspondente 

em ordem sucessiva. 
 

Ferrés [4] descreve o roteiro técnico como “a transcrição escrita 
das imagens e sons tal como aparecerão posteriormente na tela”. 
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Tal roteiro é, conforme o autor, estruturado em duas grandes 
colunas, as quais correspondem ao que se vê e ao que se escuta: 

• O que se vai ver: Os atores, sua posição e suas evoluções. Os 
objetos. A decoração ou cenário e os elementos ambientais. 
Porém, não somente o que se vai ver. Também “como” se vai 
ver, quer dizer, a maneira como vai ser apresentado: a 
composição, o enquadramento, a planificação, a angulação, os 
possíveis movimentos de câmera, a iluminação [...]. 

• O que se vai escutar: A voz em Off, se é que existe, ou, em 
seu caso, os diálogos [...]. A música. Os efeitos de som, os 
ruídos ambientais. E, também aqui, a maneira como tais 
recursos são integrados. Ferrés [4] 

Por fim, conforme Girão [9], “algumas regras devem ser seguidas: 
frases curtas e na ordem direta, evitar adjetivos e frases 
introdutórias longas e sem efeito”, pois “quanto mais objetivo, 
direto e claro for o texto, melhor será a compreensão”.  
Como foi possível perceber, há muitos modelos de roteiros, bem 
como direcionamentos para que sejam adequados ao produto 
educativo. Tais diretrizes são bastante pertinentes para o professor 
recém-chegado na área de produção de videoaulas. É importante 
deixar claro que não se teve por objetivo neste capítulo mostrar o 
certo ou o errado, mas sim, dar a conhecer o que existe para 
melhor adequar a cada realidade educacional. 
O modelo elaborado neste trabalho foi desenvolvido a partir desta 
e de outras pesquisas demonstradas adiante e visa atender às 
necessidades dos cursos do Profuncionário, que são ofertados na 
modalidade a distância de educação pelo Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE.  

4. O MODELO SCD DE ROTEIRO DE 
VIDEOULA 
4.1 Construção domodelo SCD 
 
Para desenvolver o modelo de roteiro de videoaula proposto neste 
trabalho, foi realizado, primeiramente, um estudo e análise de 
diferentes tipos de roteiros e, em seguida, buscou-se, a partir de 
um questionário realizado com diversos usuários de videoaulas, 
através da ferramenta Google Forms, verificar quais os anseios e 
objetivos quando se busca um material audiovisual educativo. 
O questionário foi divulgado em listas de e-mails e redes sociais 
pessoais e profissionais, durante dois meses. Ao final, obteve-se 
um total de 108 respostas de usuários de videoaulas de diferentes 
faixas etárias. 
De acordo com as respostas, a grande maioria assiste à videoaulas 
às vezes ou frequentemente, concorda que a videoaula é um 
instrumento para melhorar o aprendizado e já fez uso deste 
recurso com esse objetivo. 
Os usuários destas videoaulas assistem, principalmente, a 
videoaulas no Youtube.A busca de informações na internet vem se 
tornando cada vez mais frequente, pelo aumento da acessibilidade 
à rede e por unir o útil (necessário) ao agradável (entretenimento). 
Nesta rede social, o usuário tem um acervo maior de vídeos para a 
sua escolha.  
Esses usuários também concordam que as videoaulas, quando 
comparadas a aulas presenciais, reforçam o aprendizado e 
esclarecem pontos importantes da matéria. Os entrevistados 
reconhecem o valor didático das videoaulas para o reforço de seus 

estudos, ou para recuperar alguma aula ou, ainda, uma informação 
perdida ao longo de seu processo de aprendizagem. 
Com relação à independência do aluno ao aprender 
exclusivamente por videoaulas, verificou-se que, como na 
pergunta anterior, a maioria dos entrevistados (47,2%) utiliza a 
videoaula como recurso adicional. No entanto, a videoaula pode 
oferecer meios para que o usuário compreenda algum conteúdo 
que não tenha ficado claro. Tal fato se deve, talvez, pelo tempo 
mais curto das videoaulas e por seu caráter mais objetivo. 
O questionamento a seguir aponta que as videoaulas motivam os 
seus usuários na sede de respostas às suas dúvidas, reforçando os 
dois resultados anteriores. 

 
Figura 4. Gráfico: motivação de videoaula 

 
A partir da análise desses dados, chegou-se ao seguinte modelo de 
roteiro de videoaula. 

Tabela 2. Modelo SCD de roteiro de videoaula  
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DESCRIÇÃO DA CENA VÍDEO ÁUDIO 
BREVE APRESENTAÇÃO E 

SAUDAÇÃO DO PROFESSOR 
  

BREVE RESUMO DO CONTEÚDO 
VISTO NA VIDEOAULA 

ANTERIOR (SE HOUVER) 

  

APRESENTAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS QUE SERÃO 

ABORDADOS NA VIDEOAULA 

  

CHAMADA PARA A AULA   
PERGUNTA OU TEXTO 

INSTIGADOR PARA INTRODUZIR 
O CONTEÚDO 

  

CONTEÚDO DA AULA...   
CONTEÚDO DA AULA...   
CONTEÚDO DA AULA...   
CHAMADA DA REVISÃO   

RESUMO DO CONTEÚDO VISTO 
NA AULA 

  
MOTIVAÇÃO/INDICAÇÃO PARA 
O ALUNO SEGUIR ESTUDANDO 

  

CHAMADA PARA PRÓXIMA 
VIDEOAULA 
(SE HOUVER) 

  

DESPEDIDA   
 
O modelo de roteiro de videoaula elaborado e batizado como SCD 
(Simples, Conciso e Didático) levou em consideração as 
premissas que o próprio nome expressa, visando, assim, 
descomplicar o processo de criação de roteiros de videoaulas. 
Para tal, os tópicos do roteiro proposto buscaram contemplar as 
informações fornecidas no questionário. 
De acordo com a pesquisa, os usuários de videoaulas preferem 
assistir a videoaulas que Ferrés [4] denomina como vídeo lição e 
vídeo apoio. O modelo de roteiro de videoaula proposto nesta 
pesquisa se adéqua a ambos os modelos preferidos pelos 
entrevistados, uma vez que contempla uma exposição 
sistematizada de conteúdos com o objetivo de uma aula expositiva 
ou até mesmo de um apoio para reforçar o discurso do professor. 
Desse modo buscou-se, no modelo elaborado, contemplar os 
recursos que os usuários consideraram como importantes para um 
bom desempenho do aprendizado. De acordo com os usuários, é 
preferível vídeos em que são intercaladas a imagem do professor e 
o conteúdo, além de usar imagens e animações ilustrativas. 
Também se verificou que os usuários preferem que o professor se 
apresente ao iniciar a aula. No entanto, o professor não deve 
estender-se nesta apresentação. Outro dado que chamou a atenção 
foi o fato de boa parte dos que responderam ao questionário 
apontarem que conhecer o professor é um motivo a mais para 
seguir com a videoaula, pois este conhecimento, embora breve, 
passa confiança ao aluno. 
Além disso, os usuários de videoaulas gostam de ver a imagem do 
professor. No entanto, este não deve ser o único recurso adotado. 
A imagem do professor motiva os alunos, mas o seu excesso pode 
causar cansaço. 
Seguindo a estruturação dos itens componentes do roteiro 
proposto, percebeu-se, com o questionário, que a revisão possui 
uma relevância para os usuários. Desse modo, optou-se por 
utilizá-la, com brevidade, no início e no final da videoaula, para, 
respectivamente, revisar a videoaula de uma sequência anterior (se 
houver) e revisar o conteúdo da videoaula atual. 
Após a apresentação do professor, do resumo da videoaula 
anterior e da apresentação dos conteúdos da videoaula atual, o 
professor roteirista se depara com os campos do conteúdo. Para 

isso, primeiro ele deverá desenvolver uma pergunta instigadora 
para estimular a curiosidade do aluno e dar prosseguimento à 
videoaula. O conteúdo propriamente dito, conforme os usuários 
responderam, deve ser contínuo, com exemplos visuais. No 
entanto, boa parte dos usuários respondeu que os recursos 
multimídia devem ser usados com moderação. 
Ainda sobre o campo do conteúdo, pôde-se verificar que, embora 
não se deva abusar de recursos multimídia, é necessário que 
existam vinhetas e/ou transições entre os tópicos de aula para 
esclarecer pontos específicos. Esses dados também reforçam a 
necessidade dos campos “CHAMADA PARA A AULA” e 
“CHAMADA PARA A REVISÃO”, com o intuito de situar o 
aluno em seu percurso de aprendizagem.. 
Quando se chega ao final da exposição/explicação dos conteúdos, 
é hora de revisar o que foi visto e, em seguida, fazer a indicação 
de outras fontes de estudo. Por fim, deve-se fazer a chamada para 
a próxima videoaula (se houver) e fazer a despedida. 
Além dos pontos citados, foi possível verificar a importância de 
algumas questões importantes na hora de escrever um roteiro de 
videoaula, a saber: 
A primeira merece especial destaque: a duração da videoaula. De 
acordo com as respostas, pode-se concluir que o resultado modal 
foi de 29,6% dos entrevistados que optaram por vídeos entre 15 e 
20 minutos. No entanto, a média dos três maiores grupos de 
entrevistados apontam as videoaulas entre 10 a 15 minutos ideais 
para um melhor desempenho no seu aprendizado. No geral, 96,3% 
dos entrevistados rejeitaram vídeos curtos menores que 5 minutos. 
Outro ponto relevante é a linguagem. Mais da metade dos 
entrevistados preferem uma videoaula dialogada com espectador, 
sem muitas formalidades, o que sugere que o espectador espera 
uma linguagem direta com mais recursos de comunicação, sendo 
clara e informal para facilitar o seu entendimento sobre o assunto 
estudado. 

4.2 Avaliação do modelo SCD 
Após a elaboração do modelo SCD de roteiro de videoaula (tabela 
2), foi iniciada a elaboração dos roteiros que seriam gravados para 
o Profuncionário, programa do Governo Federal que visa à 
formação técnico-pedagógica dos funcionários de escolas públicas 
da educação básica. Os professores envolvidos nesse processo 
trabalharam diretamente com o modelo SCD roteirizando as 
videoaulas do programa. 
Em seguida, após sua produção, os roteiros foram encaminhados 
para a gravação em estúdio e foi realizada uma pesquisa com os 
professores que compunham a equipe de roteirização, por meio da 
ferramenta Google Forms, para verificar se e como o modelo de 
roteiro SDC contribui na pré-produção de videoaulas.  
A pesquisa, realizada com 13 professores de diversas áreas 
(pedagogia, letras, serviço social, publicidade e propaganda, 
jornalismo, administração), analisou diversos pontos descrito a 
seguir. 
Primeiramente, foi-lhes perguntado sobre a experiência com 
roteirização de videoaulas. Constatou-se que bem mais da metade 
dos entrevistados (69,2%), não possuíam experiência alguma com 
essa atividade. 
Em seguida, buscou-se saber sobre a facilidade ou dificuldade em 
trabalhar com este modelo. Dos entrevistados, apenas 23,1% 
consideraram-no difícil e 15,4% o classificaram como muito fácil 
e 61,5% como fácil. Tais números nos levam a concluir que o 
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A videoaula escolhida para ser avaliada foi a de número 5, de um 
total de seis videoaulas que compõem a disciplina Homem, 
pensamento e cultura: abordagem filosófica e antropológica da 
educação. O tema abordado nela trata sobre o sentido dos valores 
na construção da humanidade de homens e mulheres e como esses 
valores afetam a vida das pessoas no seu dia a dia e porque eles 
são tão importantes na educação em geral e na educação escolar. 
Após a gravação, edição e validação, a videoaula foi finalizada 
com nove minutos e doze segundos de duração e conta, além da 
apresentação de uma âncora (profissional mediador dos 
conteúdos), com diversos recursos, tais como: frases chaves e 
esquemas no monitor virtual; tela cheia (com lousa, esquemas ou 
imagens); além de entrevistas e um vídeo extra. 
Assim, após edição e validação da videoaula, foi obtido o 
resultado ilustrado a seguir. 

 
Figura 5. Videoaula gravada 

4.4 Avaliação da videoaula 
O objetivo principal da avaliação foi mensurar a qualidade das 
videoaulas produzidas e a aceitação deste tipo de material 
didático.  
Logo, a videoaula e o questionário descritos a seguir foram 
enviados via redes sociais para todos os membros da equipe que 
compunha o Profuncionário. Esses avaliadores consistiam em 
tutores presenciais e a distância; professores formadores; equipe 
técnico-pedagógica; e coordenadores de curso, ou seja, todos os 
profissionais que lidam com o aluno e conhecem a sua realidade.  
Responderam ao questionário um total de trinta e dois 
profissionais. Foram avaliados os seguintes aspectos: (i) duração 
da videoaula; (ii) qualidades do áudio e do vídeo; (iii) forma de 
apresentação do conteúdo; e (iv) eficiência para a aprendizagem 
do tema.  
A partir desses aspectos, foram elaboradas as perguntas do 
questionário que se configuraram da seguinte maneira: 
 

 

 
Figura 6. Questionário avaliação da videoaula 

 
A seguir, serão detalhados alguns resultados da pesquisa.  
A primeira questão avalia a duração da videoaula: 96,9% dos 
profissionais avaliaram esse quesito como suficiente, enquanto 
que apenas 3,1% (uma pessoa) achou a videoaula curta.  
A segunda pergunta pede para o profissional avaliar a qualidade 
do vídeo: 62,5% atribuíram a este quesito a escala maior 5 
e31,3% a escala 4. Como se pode ver a seguir, este quesito foi 
avaliado positivamente, uma vez que obteve aprovação de 93,8%. 

Sobre a avaliação da qualidade do áudio, o mesmo percentual 
(93,8%) foi encontrado na soma dos percentuais das duas maiores 
escalas, 71,9% e 21,9%. 
Com relação aos recursos utilizados na videoaula, 46,9% avaliou 
na escala 5 e 46,9% na escala 4. Tais números também sugerem 
que os recursos escolhidos foram avaliados positivamente. 
Além da pergunta em escala, foi-lhes pedido para comentar o que 
acharam desses recursos. Das respostas coletadas, destacam-se as 
seguintes afirmações positivas: 

 
• Muito interessante e diversificado. Utilizou-se de imagens, breves 

entrevistas, trechos de vídeos, além de uma linguagem acessível e 
não cansativa. 

• Os recursos utilizados são de excelente qualidade; imagens nítidas, 
esquemas bem organizados, os entrevistados bem esclarecidos a 
respeito do assunto abordado. 

• Essenciais para embasar uma boa dinâmica em uma aula. 

• Os recursos são claros e objetivos, capazes de atingir todos os 
públicos fazendo compreensível a mensagem expõe.  

• Os recursos utilizados na videoaula foram muito bons, pois 
explanaram de forma simples o conteúdo abordado, deixando o vídeo 
explicativo, de fácil entendimento e dinâmico. 

• Excelentes, pois contribuem de forma significativa para a 
aprendizagem. 

• Bons recursos que ajudam a deixar a aula menos monótona. 

• Gostei principalmente da inserção das entrevistas e do vídeo do 
filósofo. Me prendeu a atenção. Os esquemas também auxiliam muito 
e tornam a aula mais didática. 

Entretanto, houve também algumas críticas, relatadas a seguir: 
 
• A entrevista não pareceu natural pelos "monossílabos" dos 

entrevistados. Ainda assim, foi eficaz na ilustração do conceito de 
valores.  

• A entrevista poderia ser mais subjetiva para enriquecer o conteúdo.  

• As entrevistas ficaram um pouco superficiais 

• Faltou mais realismo nas imagens e objetos mais dinâmicos e 
interativos. 

Com relação à forma de apresentação do conteúdo, foi avaliada a 
sequência de conteúdos da videoaula: 

 
Figura 7. Avaliação - Sequência de conteúdos da videoaula 

Conforme se verifica, a maioria das pessoas avaliaram 
positivamente a sequência dos conteúdos: somando as duas 
maiores escalas, obtém-se uma aprovação de 96,9%. Confirma-se 
tal resultado nos comentários adicionados a esta questão: 

• Sequência muito boa, o aluno pode acompanhar a evolução dos 
fatos. 
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• Seguiu uma sequência adequada e com ideia de continuidade. 

• Segue uma sequência lógica, encadeando e fixando os conteúdos 
gradativamente. 

• Sequência consegue abordar bem o conteúdo exposto e não é 
cansativa 

• A sequência ficou bastante didática. 

• O planejamento estratégico facilitar a compreensão do professor, 
mas também levar o aluno a noção de tempo e conteúdo que será 
abordado. Vejo como uma referência de interação entre a 
aprendizagem dos objetivos preparados pelo professor para o aluno. 

• A sequência foi objetiva e bem instigadora, prendendo a atenção 
para quem a visualizou e convidativa para as próximas aulas. 

• Convidativa, interativa e bem articulada. 

• Roteiro bom, consistente com o formato de audiovisual. 

• Clara e organizada. 

• A sequência da aula foi bem estrutura, instigou os alunos com 
perguntas para introduzir os conteúdos, apresentou os conteúdos de 
forma clara e objetiva e dinâmica. 

• Diante da temática explorada creio que a sequência foi perfeitamente 
adequada. 

Embora o resultado tenha sido positivo, algumas críticas também foram 
feitas, a saber: 

• Diante da temática explorada creio que a sequência foi perfeitamente 
adequada.  

• O vídeo não apresenta a chamada para a revisão, ainda assim, revisa 
ao final do vídeo. 

• A apresentação do vídeo está bem elaborada, mas faltou os itens que 
serão abordados na aula e qual o fim a que a aula se presta. 

Em outra pergunta se buscou saber o que eles acharam da 
abordagem do tema exposto quanto à eficiência de sua 
metodologia para processo de ensino-aprendizagem dos alunos do 
Profuncionário. Notou-se que mais da metade (53,1%) avaliou 
este quesito na escala 5. Outros 34,4% avaliaram na escala 4. Tais 
números sugerem 87,5% acreditam que essa videoaula pode 
colaborar para a aprendizagem dos alunos do Profuncionário. 
Confirma-se isso nos comentários a seguir: 
• Muito bom o aluno vai poder compreender de forma efetiva. 

• Apesar de ser um tema digamos que mais "abstrato" que exige uma 
certa reflexão por parte dos alunos, a sequência utilizada, a 
linguagem e as estratégias foram adequadas para que isso fosse 
possibilitado e acontecesse com êxito. 

• O aluno do Profuncionário concilia trabalho e estudos, por tanto a 
metodologia das aulas precisam ser clara e objetiva como a 
apresentada nessa videoaula para facilitar seu processo de 
aprendizagem. 

• A videoaula é essencial para o complemento das atividades do 
cursistas do Profuncionário, pois eles têm o conteúdo explicado e 
ressalva a proposta da EAD. 

• Acredito que a mensagem foi passada de forma breve, mas eficiente. 

• Abordagem bem dirigida 

• A abordagem ficou muito dinâmica e clara.  

• Uma metodologia inovadora que faz com que o aluno(a) sem prenda 
e tenha interesse nos conteúdos abordados. 

• A abordagem do tema é bastante clara e bem esquematizada. 

• O tema foi bem explicado e explorado. 

• A metodologia facilita a compreensão do conteúdo diante da 
dinâmica apresentada. 

• Linguagem acessível, com exemplos práticos adequados ao perfil dos 
alunos. 

• As videoaulas e a explicação com exemplos e entrevistas tornam o 
conteúdo mais fácil de ser compreendido. 

• O vídeo é lúdico e transmite uma informação de forma clara e 
objetiva. 

Nesta pergunta, também houve críticas: 
• A metodologia é boa, mas faltou a especificação prévia dos itens 

abordados na aula: uma apresentação geral. 

• Acredito que é necessária uma maior abstração para compreender 
essa temática. Talvez seja importante exemplificar alguns conceitos 
com base em situações do cotidiano. 

• O tema é um pouco difícil e acaba usando um vocabulário que talvez 
dificulte o entendimento do conteúdo. 

• Achei a linguagem um pouco rebuscada e faltou contextualizar 
melhor o conteúdo para o ambiente escolar e os profissionais não 
docentes. 

 
Por fim, foi-lhes perguntado se eles recomendariam a videoaula 
para outro público e a razão. Houve unanimidade em recomendar 
e as razões foram as mais diversas, como é mostrado a seguir: 

• Sim, pois o conteúdo é abrangente a outras áreas do conhecimento, 
tipo para alunos da sociologia, filosofia, história, economia, 
administração, etc. 

• Sim, pois a forma que foi trabalhada é acessível para diferentes tipos 
de públicos-alvo. 

• Sim. Porque achei essa metodologia de ensino muito valiosa, 
participativa! 

• Para qualquer formação pedagógica de funcionários de escolas, pois 
a linguagem é simples, mas bastante significativa. 

• Sim, um público com maior escolaridade. 

• Adultos, curso técnico ou superior. 

• Sim por que está direcionada pra alunos do ensino médio. 

• Sim, porque é didático e tema serve pra várias áreas. 

• Sim. Porque vem de encontro as necessidades do ensino atual: Foco, 
objetividade e interação entre os conteúdos trabalhados, 
metodologias e aprendizagem significativa. 

• Sim, está bem estruturada, utiliza diferentes recursos para facilitar a 
compreensão do conteúdo. A parte técnica está muito bem realizada. 

• Sim. Um público que já tem formação além do nível técnico.Porque 
que foi bem organizada com um conteúdo, recursos bem explorados e 
com uma linguagem que pode atingir um público que já tenha outros 
conhecimentos, que já tenha uma formação. 

• Sim. Embora sintético, esclarece alguns pontos para leigos. 

Após a coleta e análise dos dados dessa pesquisa, foi possível 
validar positivamente o modelo SCD de roteiro de videoaula 
mais uma vez, visto que o resultado configura-se em uma 
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videoaula que cumpre com eficácia o papel a que se propõe: 
ensinar e ajudar o aluno a aprender. 

Embora tenha havido críticas em alguns quesitos, estas não 
desvalidam a videoaula nem tampouco o modelo SCD, ao 
contrário, elas indicam que o processo de ensinoaprendizagem 
precisa sempre de avaliação, pois a partir delas, serão 
encontrados novos e melhores caminhos para construir o saber.  

5. CONCLUSÕES 
O vídeo e, em especial, a videoaula, já preencheu e continua a 
preencher diferentes espaços, virtuais ou não, em nossa sociedade 
atual. Como foi visto neste trabalho, na educação, isso não 
poderia ser diferente.  
Diante desse contexto e, pelo fato de os professores possuírem 
pouca ou nenhuma formação na área audiovisual, surgiu a 
necessidade de criar mecanismos que ajudassem tais profissionais 
a incluir essa ferramenta em suas práticas educativas. Em virtude 
disso, foi desenvolvido neste trabalho um modelo de roteiro de 
videoaula para que o professor pudesse criar e produzir com 
qualidade e criatividade um bom roteiro de videoaula: o modelo 
SCD (Simples, Conciso e Didático) de roteiro de videoaula.  
O modelo SCD foi utilizado por alguns professores na 
roteirização de videoaulas do programa Profuncionário e, após 
todos os processos descritos ao longo deste trabalho, foi possível 
validá-lo positivamente. Tal fato se deu por conta da otimização 
do trabalho do professor roteirista iniciante, que, através do 
modelo de roteiro implementado, pôde desenvolver seu trabalho 
com mais clareza e objetividade.   
O modelo de roteiro desenvolvidopode ser utilizado por quaisquer 
profissionais da educação que desejem incorporar o recurso 
videoaula em suas práticas pedagógicas, presenciais ou a 
distância, devido ao seu formato: Simples, Conciso e Didático. 
Outro aspecto positivo é o fato deste modelo preencher uma 
lacuna na formação de nossos professores, uma vez que, como foi 
exposto neste trabalho, não há formação durante as graduações 
para a produção de materiais didáticos, sobretudo, o audiovisual. 
Contudo, é importante salientar que, embora o modelo proposto 
tenha se mostrado um recurso importante para o desenvolvimento 
de roteiros de videoaulas por profissionais da educação sem 
experiência com roteirização, se utilizado de maneira isolada, isto 
é, sem adentrar nos estudos mínimos da linguagem audiovisual, 
pode não cumprir seu papel maior. 
Desse modo, conclui-se que o modelo SCD de roteiro de 
videoaula, por apresentar uma estrutura simples, concisa e 
didática, é capaz de auxiliar professores leigos na produção de 
roteiros de videoaulas. 
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ABSTRACT 
This paper proposes Done (Online Dojo), a computational tool to 
support collaborative programming learning using the Coding 
Dojo methodology for face-to-face, blended and distance 
environments. The tool was developed and evaluated by an 
experimental study with 18 freshmen students at Federal 
University of Amazonas. The overall results point out that 
students recommend the tool for use in other courses and in a 
more continuously way. This was also evidenced by chat 
conversations analysis that showed that the students interacted to 
find a consensus on the best solution for programming problems. 

RESUMO 
Este artigo propõe o Done (Dojo Online), uma ferramenta 
computacional para suporte de aprendizagem colaborativa de 
programação utilizando a metodologia Coding Dojo em ambientes 
presencial, semipresencial e a distância. A ferramenta foi avaliada 
através de um estudo experimental, onde participaram 18 alunos 

calouros de uma turma de programação introdutória da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Os resultados gerais 
indicam que os estudantes recomendam a ferramenta para uso em 
outras disciplinas e de forma mais contínua. Isso também é 
evidenciado através da análise das conversas no chat que mostrou 
que os estudantes interagiram para encontrar um consenso para a 
melhor forma de solucionar problemas de programação. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
Computação Aplicada: Educação - Aprendizagem Colaborativa 

Termos Gerais 
Experimentação e Fatores Humanos. 

Palavras Chaves 

Metodologia Coding Dojo; Aprendizagem Colaborativa; Sistemas 
Colaborativos; Aprendizagem de Programação; Ensino de programação;  

1. INTRODUÇÃO 
O ensino e aprendizagem da programação de computadores é uma 
atividade com nível cognitivo elevado e por isso, muito difícil. 
Isso se reflete nos elevados índices de reprovação em disciplinas 
relacionadas à programação presentes nos cursos de computação. 
Conforme Rocha [21] tais disciplinas que abarcam os conteúdos 
de Algoritmos e Lógica de Programação são das disciplinas que 
apresentam as maiores taxas de reprovação nos cursos de 
graduação do país (cerca de 60%). Esse problema tem levantado 
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muitas discussões e pesquisas no estado-da-arte por técnicas e 
ferramentas que deem suporte aos alunos para realização dessa 
atividade, fazendo com que o aprendizado seja mais efetivo. Os 
fatores que levam a esses problemas são inúmeros, incluindo a 
dificuldade de criar modelos mentais adequados [11], o elevado 
déficit de conhecimentos básicos de matemática [6], a ausência do 
hábito de fazer anotações [12], falta de trabalho colaborativo entre 
os estudantes [1] e práticas tradicionais de ensino baseadas 
unicamente em intercalar aulas teóricas expositivas e práticas em 
laboratório [4]. 

Nesse contexto, acredita-se que a adoção de uma metodologia 
colaborativa que empregue aspectos diferentes das aulas 
tradicionais pode contornar os problemas que foram encontrados 
durante o processo de aprendizagem de programação de 
computadores percebidos nas disciplinas [10], mas não somente 
isso, pode também promover a troca de conhecimento entre os 
estudantes, tornando o aprendizado mais cooperativo e não 
centralizado apenas no professor. Dentro dessa perspectiva, uma 
técnica colaborativa que tem sido empregada é a Coding Dojo 
[14], a qual utilizamos para a pesquisa relatada neste artigo. 

Este artigo lida com um dos problemas relacionados às práticas de 
aprendizagem colaborativa, especificamente à interação de 
indivíduos para a construção, em conjunto, de soluções para 
problemas de programação, e tem como principal contribuição o 
desenvolvimento de uma ferramenta chamada Done (Dojo 
Online) que sistematiza a aplicação do Coding Dojo e suas 
variações, viabilizando a execução da técnica em diferentes 
modelos de aprendizagem: presencial, semipresencial e a 
distância. As utilizações das diferentes variações do Dojo na 
ferramenta Done levam a diferentes níveis de colaboração entre os 
alunos, possibilitando a troca de informações que resulta 
principalmente na aquisição do conhecimento de forma menos 
cansativa. 

A fim de organizar a discussão e proposta descritas neste artigo, 
ele está dividido nas seguintes seções. A Seção 2 apresenta a 
fundamentação teórica. A Seção 3 analisa os trabalhos 
relacionados. A Seção 4 descreve o sistema proposto. A Seção 5 
detalha a metodologia de avaliação. A Seção 6 discute os 
resultados obtidos e por fim, a Seção 7 enfatiza as considerações 
finais e os trabalhos futuros. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Dillenbourg [20] conceitua aprendizagem colaborativa como uma 
situação de aprendizagem na qual duas ou mais pessoas aprendem 
ou tentam aprender algo juntas. Em um contexto escolar, a 
aprendizagem colaborativa consiste em duas ou mais pessoas 
trabalhando em grupos com objetivos compartilhados, auxiliando-
se mutuamente na construção de conhecimento. Ao professor não 
basta apenas colocar de forma desordenada os alunos em grupo, 
mas sim criar situações de aprendizagem em que ocorram trocas 
significativas entre os alunos e entre estes e o professor [17]. 

2.1 Teorias educacionais que apoiam a 
aprendizagem colaborativa 
Alguns psicólogos da educação propuseram teorias que enfatizam 
a interação do indivíduo com o social como integrante do 
processo de aquisição do conhecimento. Desta forma, surge a 
aprendizagem colaborativa como incentivadora da interação entre 
indivíduos, focando em um conjunto de tendências pedagógicas 
com teorias historicamente difundidas no contexto escolar. As 
principais bases teóricas são: 

●  Teorias da Epistemologia Genética de Piaget; 

●  Teoria Sociocultural de Vygotsky. 

2.1.1 Teorias da Epistemologia de Piaget 
Epistemologia é o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e 
dos resultados das diversas ciências, destinado a determinar sua 
origem lógica, seu valor e seu alcance objetivo. Piaget preocupou-
se com a origem lógica dos conhecimentos e a dinâmica do 
processo de construção do conhecimento pela criança. Por isso 
chamou a sua teoria de Epistemologia Genética, pois se centrava 
na gênese, na origem. De base predominantemente interacionista, 
essa teoria considera o sujeito um ser ativo que se relaciona com o 
meio físico e o social, construindo relações significativas com 
estes. Dentro dessa concepção, o conhecimento não é um objeto 
fixo, mas construído pelo indivíduo por meio da sua experiência 
com o objeto do conhecimento. Assim, a ação e a interação são os 
pressupostos fundamentais da teoria construtiva de aprendizagem 
na Epistemologia Genética. [17]. Piaget desenvolveu seus 
trabalhos acreditando que o conhecimento é construído pela 
interação do indivíduo com seu meio. Os sistemas colaborativos 
podem favorecer essas interações ao fornecer ferramentas que 
possuem tais funcionalidades. 

2.1.2 Teoria Sociocultural de Vygotsky 
Essa teoria concentra-se na relação da causa entre a interação 
social e o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, ou seja, uma 
vez que o conhecimento é construído nas interações dos sujeitos 
com o meio e com outros indivíduos, elas tornam-se as principais 
promotoras da aprendizagem [17]. Para Vygotsky, todo o 
desenvolvimento e aprendizagem humana é um processo ativo no 
qual existem ações propositais mediadas por várias ferramentas. A 
mais importante dessas ferramentas é a linguagem, pois ela 
representa o sistema semiótico que é à base do intelecto humano. 
Todas as outras funções superiores do intelecto desenvolvem-se a 
partir da interação social baseada na linguagem [19]. Assim, a 
inteligência tem origem social e a aprendizagem acontece 
inicialmente de forma interpsíquica, isto é, no coletivo, para que 
depois haja a construção intrapsíquica. Dessa forma, para que 
ocorra a aprendizagem, há a necessidade de uma interação entre 
duas ou mais pessoas cooperando em uma atividade interpessoal  
que possibilite uma reelaboração intrapessoal. 

2.2 Aprendizagem colaborativa na prática 
A aprendizagem colaborativa tem sido adotada com frequência no 
contexto educacional, ao tornar o processo de aprendizagem mais 
dinâmico e inovador. Os principais objetivos dessa abordagem 
são: 

●  A promoção de uma modificação no papel do professor, que 
passa a ser um facilitador; 

● A metodologia de ensino é centrada no aluno; 

●  O desenvolvimento de habilidades metacognitivas, que está 
relacionada com as capacidades de auto-regulação, ou seja, 
de planejar as atividades a serem realizadas. O aluno tem 
consciência de suas dificuldades e as estratégias que o 
mesmo deve usar para solucionar suas dificuldades. Ele 
percebe que, por exemplo, ao desenhar, aprende melhor ou 
realiza operações de matemática de outra maneira além da 
tradicional. 

● A ampliação da aprendizagem por meio da colaboração em 
que os alunos, pela troca de informações e interações, se 
ensinam mutuamente; 
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A concepção subjacente desse modo de aprender em grupos 
colaborativos é que uma aprendizagem com mais significado para 
os aprendizes pode ser alcançada pelas discussões em grupo e pela 
experimentação [17]. 

2.2.1 Aprendizagem Colaborativa apoiada por 
computador e Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
Geralmente os ambientes de aprendizagem colaborativa são 
apoiados por computadores como espaços virtuais, também 
denominados Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), em 
que pode ocorrer a colaboração entre os alunos distantes uns dos 
outros, tanto no tempo como no espaço. Segundo Santos [15], 
vários aspectos têm de ser considerados quando se pretende criar 
esses espaços virtuais, destacando-se os seguintes aspectos:   

●  Criar sites hipertextuais que agreguem: intertextualidade, 
intratextualidade, multivocalidade, navegabilidade, 
mixagem, integração de várias linguagens e a integração de 
vários suportes midiáticos; 

● Potencializar a comunicação interativa síncrona e assíncrona; 

● Criar atividades de pesquisa que estimulem a construção do 
conhecimento partindo de situações-problema; 

● Criar ambientes em que os saberes sejam construídos num 
processo comunicativo relacional e nos quais a tomada de 
decisões seja compartilhada; 

● Disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, artísticas e 
navegações fluídas; 

Portanto, essas plataformas são facilitadoras da colaboração entre 
os estudantes para a solução de problemas, vale ressaltar que a 
linguagem do professor pode não ser clara para o estudante, 
entretanto, a linguagem do colega é perfeitamente compreensível 
principalmente porque geralmente os alunos são da mesma idade 
e estão no mesmo nível acadêmico.  

2.3 Metodologia Coding Dojo 
Coding Dojo é uma metodologia que se baseia em uma reunião 
(geralmente semanal) organizada em torno de um desafio de 
programação em que os participantes são incentivados a resolver 
o desafio colaborativamente, podendo compartilhar suas ideias e 
habilidades de programação com os demais participantes. O 
principal preceito dessa metodologia é criar um espaço 
colaborativo e não competitivo onde os participantes possam 
aprender continuamente uns com os outros [14]. 

 Frequentemente, o Coding Dojo é guiado por um Dojo Master 
que tem a tarefa de organizar o tempo, definir os desafios de 
programação e preparar o espaço da dinâmica. No contexto 
educacional, o Dojo Master pode ser atribuído ao professor, que 
se torna um mediador para a turma. Geralmente os desafios de 
programação não são muito complexos, o que possibilita aos 
participantes a concentração no aperfeiçoamento do trecho de 
código herdado de seu colega, sem perder tempo planejando outra 
solução [7]. 

Algumas regras são importantes e devem ser cumpridas para que a 
dinâmica Dojo possa ser produtiva. Geralmente o Coding Dojo é 
realizado em uma sala que comporte todos os participantes. O 
principal objeto para o funcionamento da dinâmica é um projetor 
conectado a um computador [14]. 

Há três formatos para se aplicar a metodologia Coding Dojo: 
Randori, Kata e Kake. Essas técnicas são realizadas de maneiras 
diferentes, mas todas as variações seguem o mesmo princípio que 

consiste em aprender e treinar de forma colaborativa algum 
conceito de tecnologia [10].   

2.3.1 Formato randori 
Na técnica Randori, ilustrada na Figura 1, os participantes 
resolvem o desafio de programação em grupo. A técnica é 
composta por três papéis: piloto, copiloto e público. O piloto fica 
na frente de um computador e sua tela é projetada para que todos 
possam acompanhar a construção da solução do problema. Nessa 
técnica o piloto é o único que escreve o código no momento, o 
copiloto auxilia e observa o piloto, os demais participantes que 
atuam como público também observam e podem participar das 
discussões [10]. Há um rodízio para a troca de papéis que 
geralmente é feita entre cinco e sete minutos, ao final de cada 
turno, o piloto se junta ao público, copiloto torna-se piloto e 
alguém do público assume o papel do copiloto [14]. Nessa técnica 
é recomendado que todos os participantes passem pelo papel de 
piloto pelo menos uma vez [5]. 

 
Figura 1. Formato Randori [10] 

2.3.2 Formato kata 
A técnica Kata está ilustrada na Figura 2, no qual o mais 
importante dessa abordagem não é a resolução de um problema, e 
sim a qualidade da solução apresentada. É sugerido que o 
problema não seja longo, a fim de que possa ser resolvido em uma 
ou duas horas [2]. Essa abordagem é composta por apenas dois 
papéis: o apresentador e o público. O apresentador é alguém que 
já resolveu o desafio proposto antes da reunião e o mesmo fica na 
frente de um computador e sua tela é projetada para que todos 
possam ver a construção da solução do problema. 

 
Figura 2. Formato Kata [10] 
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Ao invés de mostrar a solução pronta, o apresentador começa do 
zero, explicando cada passo e permitindo que o público faça 
perguntas ou faça sugestões. O objetivo da sessão é que todos 
devem poder reproduzir os passos e resolver o mesmo problema 
após a reunião [14]. 

2.3.3 Formato kake 
A técnica Kake ilustrada na Figura 3 é composta por várias duplas 
trabalhando de forma simultaneamente. Essa técnica tem algumas 
distinções, entre elas uso de linguagens de programação 
diferentes. Também é possível que cada dupla resolva um desafio 
de programação de forma diferente da outra dupla. Ao final de 
cada turno, o piloto de uma dupla passa a ser copiloto de outra 
dupla [10].   

 
Figura 3. Formato Kake [10] 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Marinho et. al. [10] investigaram a adoção da metodologia Coding 
Dojo em um curso de natureza interdisciplinar no qual nem todos 
os participantes são totalmente da área de ciências, engenharias e 
computação. Para isso, participaram nas sessões de Dojo quatro 
turmas da Disciplina Programação I do Curso de Sistemas e 
Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará. O artigo 
apresentou três formas diferentes de se aplicar o Dojo, mas a 
forma de Dojo escolhida para a condução das sessões  foi o Kake. 
A justificativa relatada pelos autores foi que é a forma que 
possibilita adaptação para utilizar diversas linguagens de 
programação em uma mesma sessão Dojo. Foram feitas 6 sessões 
de Dojo com os desafios de programação relacionados aos 
assuntos ministrados na disciplina de Programação I. De acordo 
com os resultados da avaliação e as opiniões dos participantes,  
percebe-se que a metodologia Coding Dojo ajudou no 
desempenho dos alunos participantes, dos quais 70%  obtiveram 
aprovação na disciplina básica de programação. 

Delgado et. al. [4] discutiram os pontos de convergência e 
divergência entre a abordagem Dojo e as necessidades do ensino 
superior. Para isso, os autores propuseram um conjunto de 
adaptações ao Dojo para que ele possa ser aplicado em qualquer 
disciplina de graduação e não só apenas nas disciplinas de 
programação. Os conjuntos de adaptações ao Dojo são: Definição 
de problemas e linguagem, definição de mini-objetos, equalização 
do conhecimento, troca de pilotos, codificação, discussão técnica 

e retrospectiva. Os autores aplicaram essas adaptações em suas 
disciplinas de programação e afirmaram que tais adaptações são 
efetivas, porém, os autores não citaram as melhorias obtidas pelas 
adaptações as quais ainda estão em fase de maturação. 

Luz, R.B and Serra-Seca-Neto [9], apresentaram características de 
dojo de programação que favorecem o ensino e as técnicas de 
desenvolvimento ágeis para grupos heterogêneos. Para a 
construção da pesquisa os autores realizaram encontros de dojo de 
programação dirigidos por testes, em que os participantes 
destacaram pontos negativos e positivos. As opiniões dos 
participantes foram registradas em atas. 

Jon Jagger criou um sistema chamado Cyber Dojo, que é um lugar 
onde programadores se reúnem para praticar programação. O 
cyber dojo é uma ferramenta baseada na metodologia Coding 
Dojo que utiliza o formato Kata com foco no (Test Driven 
Development) TDD. O cyber-dojo oferece 33 diferentes 
combinações de linguagem e estrutura de teste (por exemplo, Java 
/ JUnit, Java / Pepino, Python / unittest). O sistema oferece 
também  34 problemas de programação que os usuários podem 
escolher para praticar. Sendo geralmente problemas de pequenos 
algoritmos para computação de pontuação de jogos (por exemplo, 
boliche), manipulação de texto (por exemplo, envolvimento de 
palavras) e vários problemas matemáticos (por exemplo, 
calculadora do ano bissexto). Cada kata no cyber-dojo pode ser 
implementada em qualquer uma das 33 combinações de 
linguagem / teste. Uma vez que um desenvolvedor seleciona o 
problema e a linguagem, o cyber-dojo atribui um identificador 
anônimo para essa sessão [8]. Ao executar o código o sistema 
envia o código e testes para o servidor do cyber-dojo e o servidor 
salva o envio, executa os testes e retorna o resultado do teste para 
o navegador como um semáforo: vermelho se um ou mais testes 
falharem; amarelo se os testes não puderem ser executados (por 
exemplo, erro de sintaxe); verde se todos os testes passarem. O 
sistema tem um painel que mostra o histórico do semáforo de 
todos os grupos. Vale ressaltar que o Cyber Dojo não explora em 
sua totalidade as vantagens trazidas por ser um ambiente virtual, 
tais como: (i) o funcionamento de uma sessão Dojo a distância, 
isto é, o Cyber Dojo somente funciona em um computador e todos 
os participantes devem está ao redor; (ii) não há um chat para 
comunicação entre os participantes, a interação é somente 
presencial; (iii) ausência de controle do rodízio tanto em tempo 
quanto na escolha dos papéis, gerando uma sobrecarga no Dojo 
Master; e (iv) apoia somente o Kata, não explorando os outros 
formatos de Dojo. 

Virvou [18] apresenta um sistema de aprendizagem colaborativa 
para tutoriar ensino da programação na linguagem Python. O 
sistema incorpora um modelo de estudante componente que 
contém informações sobre cada aluno. Além disso, a colaboração 
é sucedida através do código publicado onde os alunos ao 
terminar o exercício proposto podem publicar seu código. Desta 
forma, estudantes podem compartilhar código e idéias para uma 
codificação mais eficiente. A revisão entre os estudantes, tags que 
demonstram a dificuldade de uma lição ou exercício e formação 
grupal entre estudantes. Através da colaboração, os alunos podem 
se beneficiar de seus pares e obter uma melhor compreensão dos 
conceitos de aprendizagem. Outro benefício crucial é que os 
alunos podem melhorar seus níveis de conhecimento ao interagir 
com os outros.  

Percebe-se que os trabalhos relacionados aplicam o Coding Dojo 
como método para promoção de aprendizagem e prática em 
cursos ou atividades relacionadas à programação de 
computadores, onde os alunos colaborativamente aprendem 
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juntos. Nenhum dos trabalhos relacionados
Dojo em ambientes a distância ou semipresen
usarem arquivos manuais para organizar as se
carga de trabalho ocorrendo o sobrecarregame
Nota-se que surge a necessidade de automat
tornando mais fácil e agradável o uso da meto
à aprendizagem. Percebemos a oportunidade
avaliar o sentimento do usuário com 
automatizado, investigando se a autom
interações humanas resultando na resolução
forma colaborativa. 

4. DONE: UMA FERRAME
A APLICAÇÃO ONLINE DO CO
DOJO  
Done é uma ferramenta online desenvolvida
programação PHP, JavaScript e CSS que impl
de técnicas Coding Dojo: Randori, Kata e 
como propósito automatizar as sessões de Co
com que os participantes realizem a dinâm
contextos de aprendizagem: de maneira presen
ou a distância, ou seja, os participantes não pr
mesmo lugar para realizar a dinâmica. A ferram
o esforço do Dojo Master na tarefa de cont
contagem de tempo, escolha de piloto e copilo
de constrangimento do piloto ao codifi
Rodrigues [22] os alunos sentem-se mais ex
programar sendo observados por todo o públic
Master disponibiliza e habilita o desafio de p
participantes que, por sua vez, podem cod
forma colaborativa. 

Apoiado pelo trabalho de Marinho et. al. 
levantamento de requisitos através de reuni
técnica de prototipagem chegamos à conclusã
um sistema que dê suporte à metodologi
necessário incluir os seguintes requisitos essen

● Editor de código espelhado, no qual tod
acompanham em tempo real o código se
piloto ou apresentador, dependendo da téc

● Chat, em que todos os participantes pode
ideias e sugestões, ajudando o piloto 
construir a solução do desafio, tornando
para discussões acerca do problema; 

● Formação de grupos; 

● Rodízio entre papéis, nos quais os partici
em uma listagem o nome e o papel que
grupo está exercendo no momento. A
rodízio entre os papéis quando o temp
atingido; 

● Troca de linguagens de programação, 
duplas, no caso do Kake;  

4.1 Done Randori 
Para implementar a técnica Randori ilustrada 
Randori possui alguns componentes essenciais
código espelhado entre a equipe; (ii) rodízio d
(iii) formação de grupo; e (iv) chat para tr
Quando é iniciada uma sessão Randori, o 
grupo em ordem alfabética, atribuindo ao pri

ados faz uso do Coding 
presencial, justamente por 
r as sessões, gerando uma 
egamento do dojo master.   
tomatizar o Coding Dojo 
a metodologia em relação 
nidade de implementar e 
com relação ao Dojo 
automatização favorece 
olução de problemas de 

AMENTA PARA 
DO CODING 

olvida nas linguagens de 
e implementa os três tipos 
ata e Kake. O Done tem 
 de Coding Dojo, fazendo 
 dinâmica em diferentes 
presencial, semipresencial 
não precisam estar em um 
 ferramenta ainda diminui 

controlar as sessões na 
copiloto, alivia a sensação 
codificar, pois segundo 
ais expostos e tímidos ao 
 público. No Done, o Dojo 
o de programação para os 

 codificar a solução de 

t. al. [10], realizamos o 
 reuniões e por meio da 
nclusão que para construir 
dologia Coding Dojo é 
 essenciais:  

todos os participantes 
igo sendo construído pelo 
 da técnica utilizada; 

s podem compartilhar suas 
piloto ou apresentador a 
rnando um lugar propício 

participantes acompanham 
el que cada integrante do 
o. Automaticamente há o 
 tempo para a troca foi 

ação, de problema e de 

trada na Figura 4, o Done 
enciais como: (i) editor de 
dízio de piloto e copiloto; 
ara troca de mensagens. 
ri, o sistema organiza o 
ao primeiro integrante da 

equipe o papel de piloto, e o seg
os demais são considerados como

Nas rodadas do Randori, o pilot
código, deixando assim o edito
demais participantes da equipe, 
sendo atualizado e espelhado par
os quais podem acompanhar em
rodada está codificando. A co
pode ser feita via chat, onde os m
ideias e ajudar o piloto a reso
proposto, facilitando e promo
indivíduos.  

O tempo de cada rodada pode 
por um cronômetro que o Done 
O piloto pode acompanhar o tem
e o copiloto pode acompanhar e
de piloto. Portanto, a troca de tu
ou de acordo com a definição
inicialização de uma nova roda
papéis, indicando o novo piloto 
ordem alfabética. 

Figura 4. Do

4.2 Done Kata 
Para dar suporte a técnica Kata
deve indicar através de um form
apresentador, geralmente algué
proposto antes da reunião. O ap
por construir e editar o código, o
para edição, mas poderão visua
codificando através do editor de 
e espelhado em tempo real. 

Assim como o Done Randori, o 
forma que o restante do gru
apresentador ajudando com ide
programação, e realizar pergunt
alguma dúvida, no que d
desenvolvimento. O Done Kata 
de rodízio entre os papéis, deix
término da sessão. 

4.3 Done Kake 
Para dar suporte a técnica Kake, 
6 (b), assim como o Randori, o D
duplas em ordem alfabética. O
considerado como piloto, e o seg
único que pode editar o código,
resolver o desafio de programaçã

No Done Kake cada dupla soluc
diferentes linguagens. A Figura 
que a dupla 1 está resolvendo o
imprimir as letras na posição ím

e o segundo é considerado o copiloto e 
s como time.  

o piloto é o único que pode escrever o 
 editor de código bloqueado para os 
uipe, contudo, o editor de código está 

do para os demais integrantes da equipe 
har em tempo real o que o piloto da 
A colaboração do restante da equipe 

de os mesmos podem compartilhar suas 
a resolver o desafio de programação 
promovendo a colaboração entre os 

ode ser visualizado pelos participantes 
Done Randori dispõe em sua interface. 
 o tempo restante para a troca de papéis 
nhar e preparar-se para assumir o papel 

de turno é feita a cada cinco minutos 
finição do Dojo Master, ocorrendo a 
a rodada e a atualização da lista dos 
piloto e o novo copiloto obedecendo a 

 
Done Randori 

 Kata, apenas um integrante do grupo 
m formulário o nome de quem será o 

alguém que já resolveu o desafio 
. O apresentador é o único responsável 
igo, o restante do grupo está bloqueado 
 visualizar o que o apresentador está 
tor de código que está sendo atualizado 

ori, o Done Kata tem um chat, que é a 
o grupo tem para colaborar com o 
m ideias para resolver o desafio de 

erguntas acerca do problema caso haja 
ue diz respeito à solução em 
 Kata não conta com a funcionalidade 
s, deixando o apresentador fixo até o 

Kake, ilustrada na Figura 5 (a) e Figura 
ri, o Done Kake organiza os papéis das 

ica. O primeiro integrante da dupla é 
 o segundo como copiloto. O piloto é o 
digo, o copiloto apenas ajuda o piloto a 
amação pelo chat. 

 soluciona desafios de programação em 
igura 5 (a) e a Figura 6 (b), mostraram 
ndo o problema (“Receber um nome e 

o ímpar”) em linguagem C, e a dupla 
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2 está resolvendo o problema (“Crie uma função para determinar 
o maior número que receba três números inteiros ou reais e 
retorne o maior valor dos números”) na linguagem Python. 

O rodízio entre as duplas, problemas e linguagens no Done Kake é 
feita a cada cinco minutos ou de acordo com a decisão do Dojo 
Master. O piloto que estava na dupla 1 passa a ser copiloto da 
dupla 2, e o piloto da dupla 2 passa a ser copiloto da dupla 1, 
assim, além de mudar os papéis, as duplas resolvem o problema 
da outra dupla. 

  
Figura 5.  (a) 

 

 
Figura 6.  (b) 

 

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
Para avaliar o Done, realizou-se um estudo de caso que consistiu 
na aplicação de sessões Coding Dojo por meio da ferramenta 
Done, como mostra a Figura 7. O estudo contou com dezoito 
participantes, todos os alunos da disciplina de Introdução à 
Programação oferecida ao curso de Sistemas de Informação da 
Universidade Federal do Amazonas. 

5.1 Planejamento 
Inicialmente foi selecionado o desafio de programação que seria 
repassado aos participantes. A escolha se deu por um assunto que 
os alunos estavam atualmente aprendendo na disciplina, então 
decidimos optar por duas questões referentes às operações de 
matrizes na linguagem de programação Java. 

Todos os participantes estavam pela primeira vez cursando a 
disciplina de introdução a programação e realmente todos estavam 
nos estágios iniciais do processo de aprendizagem de 
programação. A formação dos grupos para a resolução do desafio 
proposto ocorreu na forma de sorteio, caracterizando grupos 
heterogêneos de alunos que não tem tanta intimidade. 

Realizamos dois tipos de coleta de dados por meio de questionário 
para obter dados quantitativos e qualitativos referentes à avaliação 
dos estudantes a ferramenta Done.  O questionário para obtenção 
de dados foi gerado a partir do Modelo de Aceitação de 

Tecnologia (TAM) que foi projetado para avaliar as causas da 
aceitação de sistemas computacionais a partir da percepção dos 
usuários em relação à utilidade e à facilidade de uso das soluções. 
Portanto, este modelo é baseado em constructos [3].  

 
Figura 7.  Experimento utilizando o Done 

 

O questionário TAM possui 18 perguntas das quais 16 usam uma 
escala psicométrica, conhecida por escala Likert, e contêm duas 
perguntas livres, este questionário está listado nas Tabelas 1 e 2, 
onde os alunos puderam reportar a sua percepção e experiência ao 
utilizar o Done. 

 

Tabela 1. Questões quantitativas 

Constructo Questões 

Facilidade de Uso 
Q1- Usar a ferramenta Done é 
fácil. 

 

Facilidade de Uso 

Q2- Usar o Done facilita na 
aprendizagem colaborativa de 
programação de computadores. 

  

Facilidade de Uso 
Q3-Não é necessário 
treinamento para utilizar o 
Done. 

Facilidade de Uso Q4- Aprender a usar o Done é 
fácil. 

Facilidade de Uso Q5- O trabalho colaborativo 
com o Done é fácil.  

Facilidade de Uso Q6- Consigo utilizar o Done 
sem o auxílio de um instrutor. 

Utilidade Percebida 
Q7- A utilização do Done 
adiciona valor no meu 
aprendizado. 

Utilidade Percebida 

Q8- Consigo alcançar os 
objetivos da metodologia 
Coding Dojo, usando o Done. 
 

Utilidade Percebida 

Q9- Consigo resolver os 
desafios de programação mais 
rapidamente usando o Done 
baseado na metodologia Coding 
Dojo. 
 

Utilidade Percebida 
Q10- O Done é útil para a minha 
aprendizagem em programação.   
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Utilidade Percebida 

Q11- Por ser u
colaborativa o 
torna a construç
mais produtiva.
 

Utilidade Percebida 

Q12- A possibili
Done em outr
colabora para a
aprendizagem em
 

Utilidade Percebida 

Q13- O uso 
contribuiu 
compartilhamento
conhecimentos 
colegas. 
 

Intenção 
Comportamental de 
Uso 

 

Q14- Recomend
do Done. 
 

Intenção 
Comportamental de 
Uso 
 

Q15- Acho 
disciplinas de 
programação dev
Done. 
 

Intenção 
Comportamental de 
Uso 
 
 

Q16- Estou motiv
Done. 
 

 

Tabela 2. Questões qualitati

Q1. Dê sua opinião sobre o que você ach
utilizando a ferramenta Done. 

 
Q2. Você acha que o uso da ferrament
aprendizagem em programação? Justifique

 
 

Nesta pesquisa, foram empregados cinco nív
escala Likert: concordo totalmente; con
discordo; discordo totalmente. Além disso
pontuação para cada nível variando de forma
cinco, em que o valor um é a pontuação d
(discordo totalmente) e o valor cinco é a pont
elevado (concordo totalmente). 

A partir dos dados levantados, foi adotada
quantitativa e qualitativa na qual usamos
quantitativa o modelo TAM que é eminenteme
acordo com Silva [16]. Foi realizada uma anál
os comentários dos participantes nas pergunt
do Método de Explicitação do Discurso Subja
Para tanto, as respostas foram sistematicame
busca de recorrências.  Para analizar as mens
chat, usamos a nuvem de palavras, identifican
alunos falaram com mais frequência.  

5.2 Execução 
Os participantes foram divididos em equipes 
foram dispostos no laboratório de  forma que 

ser uma ferramenta 
a o uso do Done 
onstrução do código 
tiva. 

ssibilidade de usar o 
 outras disciplinas 
para a melhoria da 
em em programação. 

uso da ferramenta 
para o 

amento dos meus 
ntos com meus 

omendo a utilização 

cho que outras 
 de práticas de 
ão deveriam utilizar o 

 motivado a utilizar o 

alitativas 

cê achou da atividade 

amenta ajuda na sua 
tifique. 

co níveis de afirmação na 
; concordo; indiferente; 
 disso, atribuiu-se uma 

ma gradual de um até 
ção do nível mais baixo 

a pontuação do nível mais 

tada a linha de pesquisa 
samos para a pesquisa 

entemente quantitativo, de 
a análise qualitativa sobre 
erguntas abertas por meio 
 Subjacente (MEDS) [13]. 
ticamente comparadas em 
 mensagens enviadas pelo 
tificando os termos que os 

uipes de forma aleatória e 
a que membros da mesma 

equipe não pudessem ficar la
situação de uso a distância d
incentivaria o uso do chat como 
sessões.  

Foram passados dois desafios d
solucionarem. O primeiro deve
Randori e o segundo com a Kata
solucionar os problemas. No fin
respondessem o questionário TA

Como se tratavam de alunos
programação, ainda não possuía
uma linguagem de program
experimentação da técnica Kake.

6. RESULTADOS 
Primeiramente, reunimos todos 
todas as questões para obter a tax
seguida, verificamos o resultado 
método TAM, aplicamos o méto
das questões livres e por fim, util
identificar o assunto mais dis
sessões de Dojo. 
6.1 Análise Quantita
6.1.1 Taxas de aceitação
O gráfico apresentado na Figura 
perguntas usando a escala psicom
do valor atribuído pelos resp
declarações como respostas. Ess
os dados categóricos em dados n

Figura 8.  Gráfico com a

Analisando o gráfico percebe-se 
boa aceitação. As demais questõe
valores mais elevados de aceita
Q7, Q13, Q14 e Q15. Foi obs
recomendam a utilização da fe
práticas relacionadas a programa
 
A questão Q9 interroga se os
desafios de programação mais ra
é baseado na metodologia Codin
as respostas dos alunos, os mes
um tempo maior para resolver 
percepção dos alunos é a de 
grupo ou utilizando o Coding Do
tempo do que resolver sozinho.

lado a lado. Isto simularia uma 
ia de uma sessão Dojo, e também 

 como meio de comunicação durante as 

afios de programação para as equipes 
 deveria ser realizado sob a técnica 
a Kata. Os alunos tiveram 2 horas para 
No final foi solicitado aos alunos que 
io TAM. 

lunos iniciantes a aprendizagem de 
ossuíam o conhecimento em mais de 
ogramação, o que inviabilizou a 
 Kake. 

DOS E DISCUSSÕES   
todos os dados coletados e agrupamos 
r a taxa de aceitação da ferramenta, em 

ultado por constructo todas inerentes ao 
o método MEDS para obter o resultado 

utilizamos a nuvem de palavras para 
discutido pelos alunos durante as 

antitativa 
ação da ferramenta 
igura 8 contém o resultado geral das 16 
psicométrica. Este gráfico traça a média 
s respondentes para cada uma das 
s. Esse valor foi obtido, transformando 

ados numéricos de 1 a 5.  

 
 com a pontuação das questões 

 
se que apenas a questão Q9 não teve 

uestões apresentaram boa aceitação. Os 
 aceitação foram obtidos nas questões 
oi observado também, que os alunos 
 da ferramenta em outras disciplinas 
gramação. 

os alunos conseguem resolver os 
is rapidamente usando o Done o qual 

 Coding Dojo. Portanto, de acordo com 
s mesmos percebem a necessidade de 

solver os desafios de programação. A 
 que solucionar um problema em 

ing Dojo por meio do Done exige mais 
inho. 
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O questionário de aceitação teve uma pontuação elevada, com a 
maioria das questões obtendo a média entre 3.38 e 4.44, a menor e 
a maior média, respectivamente. Portanto, o resultado desse 
questionário indica que houve uma boa aceitação do sistema. 

6.1.2 Facilidade de uso percebida 

No construto facilidade de uso percebida, foi medido o quanto o 
usuário acha que utilizar o Done é fácil. Analisando 
individualmente as questões desta categoria tivemos os seguintes 
resultados: 83,4% dos respondentes asseguram que usar o Done é 
fácil; 100% afirmam que o sistema facilita na aprendizagem 
colaborativa de programação de computadores e que foi fácil 
aprender a usar o Done; 88,9% afirmam que não é necessário 
treinamento para utilizar o Done, o trabalho colaborativo com o 
Done é agradável e também afirmam que conseguem utilizar o 
Done sem o auxílio de um instrutor. Desta forma, podemos 
concluir que o projeto de interface que foi realizado por meio de 
prototipação agrada os usuários, principalmente no que diz 
respeito à usabilidade do sistema.  

6.1.3 Utilidade percebida 

Neste constructo, é avaliado o quão útil e valoroso é o Done do  
ponto de vista do estudante. Como resultado obteve a percepção 
positiva no constructo da utilidade percebida do sistema, onde a 
maioria dos alunos afirmou que a utilização do Done adiciona 
valor no aprendizado e que a ferramenta contribui para o 
compartilhamento de conhecimentos entres o grupo, confirmando 
a colaboração entre os alunos ao utilizar a ferramenta. Este 
resultado indica que os estudantes consideraram útil o Done 
concordando inclusive para o uso em outras disciplinas. Que 
realmente conseguem alcançar os objetivos da metodologia 
Coding Dojo por meio do uso do Done. 

6.1.4 Intenção de Uso 

Como resultado neste constructo, obtivemos uma taxa bastante 
elevada de alunos recomendando o uso do Done e a utilização da 
ferramenta em outras disciplinas práticas de programação, e 
também, que se sentem motivados a usar a ferramenta. 

 

6.2 Análise Qualitativa  
A partir da análise qualitativa segundo o método MEDS [13] 
sobre as respostas dos estudantes ao questionário aplicado ao fim 
da sessão, foram identificadas as categorias apresentadas na 
Tabela 3. 

Tabela 3. Questões aplicadas 

# Categoria Ocorrência
s 

1 Melhoramento da 
ferramenta  5 

2 Problemas de 
Interface  9 

3 Percepção do 
trabalho em grupo 11 

4 
Aprendizagem 
colaborativa de 
programação 

16 

5 Dificuldades de 7 

comunicação da 
equipe 

6 Uso a distância 4 

7 Utilidade no ensino 
de programação 2 

8 
Necessidade de 

exercitar 
programação 

3 

A seguir, são transcritas e comentadas as respostas consideradas 
mais relevantes de cada categoria. 

As sugestões para o melhoramento da ferramenta (categoria 1), 
foram feitos por alguns participantes, onde destacaram a 
necessidade do sistema não apenas conter um chat comum, mas 
também um chat por chamada de voz. Um participante afirmou: 
“O sistema pode ser melhorado implementando um sistema por 
chat de voz para melhorar a comunicação entre os usuários”. Um 
aspecto muito criticado pelos participantes foi a respeito de alguns 
problemas de interface (categoria 2) apresentados no chat. 

Com respeito a percepção do trabalho em grupo (categoria 3), os 
alunos deixaram bem evidente que a ferramenta incentiva o 
trabalho em grupo. Um aluno afirmou: “Faz com que o problema 
realmente seja resolvido de forma compartilhada, integrando 
todos os participantes da equipe, já que todos precisam 
acompanhar o processo de evolução da solução para que possam 
colaborar de forma efetiva.” Outras citações também ilustram a 
percepção do trabalho em grupo: “A ferramenta faz com que o 
grupo se comunique entre si, fazendo com que todos participem” 
e “está intrínseca na ferramenta o incentivo ao trabalho em 
equipe”. 

Sobre a aprendizagem colaborativa de programação (categoria 4), 
os alunos relataram que a facilidade da colaboração oferecida pela 
ferramenta favorece a aprendizagem colaborativa: “o grupo 
utilizando a ferramenta compartilha informações durante a 
construção do código pode-se notar claramente que o grupo, 
como um todo, está aprendendo”.  

O chat foi bastante usado pelos alunos, com mais de 650 
mensagens contabilizadas, assim aumentando a comunicação 
entre os participantes e, portanto, a interação entre os participantes 
resultando na aprendizagem colaborativa. Segundo os 
participantes a funcionalidade de Editor de código espelhado 
ajudou bastante na aprendizagem: “Tem muitos erros de 
programação que uma pessoa sozinha não consegue perceber, 
mas quando há uma equipe olhando o mesmo código os erros são 
vistos logos”. 

As dificuldades de comunicação na equipe (categoria 5), foi 
destacado por alguns alunos que relataram em alguns momentos 
que não conseguiam entender a lógica dos demais colegas: 
“Muitas vezes não consegui entender a lógica dos meus colegas 
apenas visualizando as mensagens do chat e acompanhando no 
editor de código espelhado”. 

O uso da ferramenta a distância (categoria 6), foi um tópico 
recorrente nas respostas dos alunos ao questionário. Foi destacada 
a importância da ferramenta, onde os alunos podem programar 
juntos mesmo a distância: “muito útil a possibilidade de 
conseguir programar com outras pessoas a distância”.  

A utilidade no ensino de programação (categoria 7), foi outro 
tópico observado nas respostas dos alunos, onde os mesmos 
relataram que a ferramenta é útil no processo de ensino em 
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programação. Apenas um aluno não relatou essa utilidade, 
justificando que a ferramenta é útil apenas para pessoas 
familiarizadas com programação de computadores: “indicado 
para quem está habituado a programar”. Por fim, (na categoria 
7) a necessidade de exercitar programação, foram identificados 
pelas respostas dos alunos, que a ferramenta estimula a exercitar 
programação: “nos estimula a exercitar, contribuindo com uma 
melhoria no nível de programação”. 

6.3 Análise do Chat 
A análise do chat teve como objetivo identificar quais foram as 
palavras mais utilizadas pelos alunos durante o desenvolvimento 
do desafio de programação. Para isso, utilizou-se a técnica nuvem 
de palavras, que consiste na geração de um gráfico digital que 
mostra o grau da frequência das palavras em um texto.  Para gerar 
a nuvem de palavras foi utilizado o programa Tag Crowd, que é 
uma ferramenta online, que permite a criação de nuvens de 
marcadores (tagclouds) de qualquer texto em diferentes línguas 
[23]. Inicialmente, removemos as stopwords, isto é, palavras 
consideradas irrelevantes em um texto, como os artigos e 
preposições.  A Figura 9 apresenta a nuvem de palavras resultante, 
no qual, quanto maior o tamanho da fonte, maior a ocorrência da 
palavra, e obvialmente, o contrário também é válido, onde quanto 
menor a fonte, menor a ocorrência da palavra. 

 
Figura 9.  Nuvem de palavras 

 
Analisando a Figura 9, percebe-se que as palavras que tiveram 
mais frequências foram: “matriz”,“vetor”, 
“scanner”,“system”,“coloca”,“cont”,“if”, “tamanhovet”,” int”, 
“chave”, “fecha”, “entrada”. Diante disso, nota-se que os alunos 
discutiam formas de como fazer determinadas linhas de códigos, 
pasando linhas de código pelo chat, mostrando que havia um 
trabalho em grupo, aonde chegavam a um consenso qual seria a 
melhor linha de código para por no programa. Palavras como: 
“coloca”, “fecha”, “chave”, podem ser entendidas como dicas 
para o piloto, que tinham o intuito de resolver prováveis erros de 
sintaxe. 
 
Outras palavas detectadas pela nuvem foram: “ajuda” e 
“revisar”. Que podem ser compreendidas em que quando o piloto 
sentia dificuldades para avançar na solução, pedia ajuda dos 
demais membros da equipe e a medida que o código era 
construído, também, solicitava para os demais membros do grupo 
a revisão do código para garantir uma solução correta. 
 
O chat se mostrou uma funcionalide que contribuiu para a 
colaboração, comunicação síncrona e interação entre os membros 
dos grupos. Também demonstrou ser eficaz e essencial para 
utilização da metodología Coding Dojo em ambientes a distância 
ou semipresencial. 

7. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS  
Este artigo apresentou o Done, uma ferramenta online para a 
aplicação da técnica de programação colaborativa Coding Dojo 
em suas três variações: Randori, Kata e Kake. A ferramenta foi 
desenvolvida com o objetivo de dar suporte à aplicação do método 
em diferentes cenários de aprendizagem: presencial, 
semipresencial e a distância. Além disso, outro objetivo da 
ferramenta é de dinamizar os cursos de ensino de programação, 
fazendo da prática colaborativa uma aliada ao processo de 
construção do conhecimento, acerca das técnicas para soluções de 
problemas computacionais que envolvem alto grau de abstração 
de conceitos.  

O Done foi então avaliado em um estudo de caso com uma turma 
de estudantes calouros que estavam aprendendo a sua primeira 
linguagem de programação em um curso de graduação em 
computação. Os resultados do estudo se mostraram bem positivos, 
uma vez que os alunos demonstraram interesse em utilizar a 
ferramenta em outras aulas. A ferramenta trouxe dinamismo para 
a prática da programação de computadores. 

O trabalho em grupo foi outro aspecto bem interessante de ser 
observado. Os alunos disseram preferir usar a técnica Randori à 
Kata. Isso se deve à característica da técnica que força cada aluno 
a ser piloto, ou seja, a contribuir ativamente para a construção da 
solução. A técnica Kata, no entanto foi comparada como uma aula 
virtual, na qual o máximo de interação que acontecia eram os 
alunos tirando dúvidas com o que estava no papel de 
apresentador, o que limitou a colaboração.  

Para complementar a análise qualitativa, a técnica nuvem de 
palavras foi utilizada para analisar as conversas intermediadas 
pelo chat fornecido na ferramenta.  Identificamos que os 
participantes discutiam as linhas de códigos para em grupo tomar 
a melhor decisão que contribuía para a solução do problema de 
programação. O chat mostrou ser um componente essencial, que 
tornou possível a realização da metodología Coding Dojo em 
ambientes a distância e semipresencial. 

As sugestões de melhorias na ferramenta surgidas do estudo de 
caso foram implementadas. Atualmente, a Done está sendo 
integrada a uma ferramenta de juiz online chamada Codebench 
para ser utilizada em larga escala em todos os cursos iniciais de 
programação oferecidos pelo instituto de computação da 
Universidade Ferderal de Amazonas. 
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ABSTRACT 
The use of Information and Communication Technologies (ICT) 
in the teaching of mathematics contributes to the breakdown of 
barriers and difficulties faced by teachers and students. They help 
and stimulate teaching and learning of different concepts of the 
discipline. In this sense, the Geogebra software has gained 
popularity between math teachers and students due to its usability 
and many possibilities of use. This work proposes, performs and 
discusses a systematic methodology to use Geogebra in 
elementary schools. The proposed approach was validated by a 
case study involving 23 teachers and approximately 125 students 
of a public elementary school. Through the capacitation of math 
teachers and practical classes with students, we observed their 
interest in learning how to use this tool, applied to a wide variety 
of applications. It was also identified the main difficulties, 
potentialities and overcoming strategies for the best use of the tool 
in the learning process. 

RESUMO 
O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 
ensino da matemática contribui para o rompimento de barreiras e 
dificuldades do professor e do estudante. Elas auxiliam e 
estimulam o ensino e aprendizagem de diferentes conceitos da 
disciplina. Neste sentido, o software Geogebra tem ganhado 
popularidade entre professores e estudantes de matemática dado a 
sua usabilidade e suas diversas possibilidades de uso. Este 
trabalho propõe, realiza e discute uma metodologia sistemática 
para utilização do software Geogebra em escolas de ensino 
fundamental. A validação da abordagem proposta foi realizada 
através de um estudo de caso envolvendo 23 professores e 
aproximadamente 125 alunos do ensino público municipal. A 
partir da capacitação dos professores cursistas e da realização de 
aulas práticas com os estudantes de ensino fundamental, 
constatou-se o interesse dos professores e estudantes em aprender 
a utilizar esta ferramenta, motivados pela ampla variedade de 
aplicações. Identificou-se também as principais dificuldades, 
potencialidades e estratégias de superação para a melhor 
utilização do Geogebra no processo de aprendizagem. 

Descritores de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computer in Education]: Computer Uses in Education – 
Collaborative learning. 

Termos Gerais 
Computador, Educação, Fatores Humanos. 

Palavras-Chave 
Geogebra, Ensino, Matemática. 

1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 
A sociedade atual está marcada por grandes avanços tecnológicos. 
A cada dia novos projetos e pesquisas inovadoras são iniciados 
com a finalidade de melhorar a qualidade de vida humana, 
viabilizando processos, acelerando as comunicações e produzindo 
resultados mais rápidos. Em todas essas iniciativas, conta-se de 
forma imperativa com o auxílio do computador. Hoje, já não é 
mais possível pensar em educação, comunicação, 
saúde, economia, entretenimento, esporte etc., sem a aplicação da 
informática. Ela está tão presente em nossa sociedade que sua 
importância é inquestionável. 
 
Neste sentido, este artigo aborda a aplicação de novas Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC) na área de Educação. Em 
particular, o foco está centrado no uso das TICs combinado ao 
ensino da matemática, um componente fundamental na construção 
da cidadania. Conforme apontado no portal do Ministério da 
Educação (MEC) 1  - Brasil, a matemática possui um valor 
formativo na construção do pensamento e do raciocínio dedutivo. 
De fato, a disciplina compõe um papel valoroso na vida cotidiana, 
sendo incontestável sua importância nas diversas tarefas 
específicas das atividades humanas. 
 
Apesar de sua relevância, dados de 2016 disponibilizados pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE)2 revelam que mais de 70% dos alunos brasileiros entre 
15 e 16 anos não alcançam sequer o nível básico de proficiência 
em Matemática, isto é, são incapazes de resolver problemas 
simples envolvendo números. Corroborando com esses dados, 
segundo o levantamento divulgado pelo Fórum Econômico 
Mundial em 2016, o Brasil está entre os piores países do mundo 

                                                                    
1 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf 
2 http://www.oecd.org/brazil/ 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 87 - 96. Santiago de Chile.
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na qualidade do ensino de matemática e ciências: o país encontra-
se na 133ª posição entre 139 países avaliados.  
 
Diante desse cenário, nota-se que são necessárias, dentre outras 
ações, o uso de novas metodologias educacionais para melhoria da 
aprendizagem, incluindo a integração das TICs no currículo da 
matemática. Para auxiliar no estímulo do interesse dos estudantes 
em matemática, deve-se incluir uma variedade de abordagens de 
aprendizagem que envolvam o uso de subsídios didáticos e não 
apenas o foco puramente teórico [2]. Neste caso, cabe à escola e 
ao professor o desafio de incorporar recursos tecnológicos no 
processo de ensino aprendizagem, já que a imagem do professor 
munido apenas de lousa e livros não reflete mais a realidade atual 
[7]. Em especial, os professores devem ser preparados para atuar 
com as novas tecnologias em sala de aula.  
 
No entanto, muitos professores ainda apresentam lacunas na 
formação e atualização em informática, possuindo muitas vezes 
apenas o conhecimento superficial na utilização de um 
computador, como manipulação básica de arquivos e edição de 
documentos, acesso à Internet, etc. Tal aspecto torna-se uma 
barreira para a exploração dos diversos recursos em informática 
educativa para o ensino da matemática, que propiciam a 
realização de aulas interativas que despertem a atenção do 
estudante com o lúdico.   
 
Usabilidade é definida como um atributo de qualidade para a 
experiência do usuário na interação com interfaces [6]. A 
utilização de ferramentas de fácil e rápido aprendizado como o 
software Geogebra é essencial para que o uso das TICs não se 
torne uma barreira aos seus utilizadores, mas antes garanta a 
qualidade na experiência do usuário. A usabilidade das 
ferramentas utilizadas é um aspecto essencial em informática 
educativa. 
  
A maioria dos trabalhos que abordam a ferramenta Geogebra 
exploram as diversas potencialidades no processo de ensino-
aprendizagem com diferentes tópicos de matemática, como em [2, 
8, 9]. No entanto, no decorrer da revisão bibliográfica, não foram 
encontrados trabalhos descrevam a metodologia de execução de 
um projeto sistemático e contínuo envolvendo a ferramenta. 
Ademais, a maior parte dos trabalhos que tratam da ferramenta 
Geogebra não disponibilizam publicamente as construções 
elaboradas. 
 
Assim, o presente trabalho possui como principal motivação o 
rompimento de barreiras e dificuldades do professor de 
matemática ao propor, descrever e executar um conjunto de ações 
para prover um ambiente de imersão entre aluno e professor para 
complementar o processo de ensino-aprendizagem da matemática. 
É proposta uma metodologia para socialização da ferramenta 
Geogebra3, um software de distribuição livre para o ensino da 
matemática com foco nos conceitos de geometria e álgebra. 
                                                                    
3 Disponível em http://www.geogebra.org 

 
O estudo de caso para validação e comprovação da viabilidade da 
metodologia proposta foi planejado, realizado e analisado no 
contexto de um projeto desenvolvido na rede pública de ensino do 
município de Aracati-CE. O contato direto do professor 
coordenador no decorrer da execução do projeto com os 
professores cursistas e estudantes de ensino fundamental foram os 
fatores motivadores para a realização do presente trabalho. 
Seguindo a metodologia proposta, o projeto capacitou 23 
professores de matemática da rede pública do município para 
utilização da ferramenta Geogebra em sala de aula para o ensino e 
aprendizado e envolveu a participação de aproximadamente 125 
estudantes do ensino fundamental, visando consequentemente o 
melhor rendimento dos alunos no entendimento de conceitos 
relacionados a partir da aplicação em sala no ensino da 
matemática. O projeto também difundiu a utilização do Geogebra 
no âmbito escolar por professores e alunos, auxiliou professores 
do ensino com o uso das tecnologias, flexibilizou o processo de 
ensino-aprendizagem, e destacou a importância da informática 
aplicada ao ensino da matemática. 
 
Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 
apresenta a ferramenta Geogebra, descreve sua aplicabilidade no 
ensino da matemática e informática educativa, apresenta o 
esquema para socialização do Geogebra e descreve um conjunto 
de exemplos de cenários envolvendo diferentes conceitos de 
geometria. A Seção 3 descreve a metodologia utilizada para a 
execução das ações de extensão propostas. A Seção 4 apresenta os 
resultados e discussões do estudo de caso aplicado. Finalmente, a 
Seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.  

2 A FERRAMENTA GEOGEBRA 
Esta seção inicia-se com a apresentação e descrição do software 
Geogebra. Em seguida, a estratégia para utilização da ferramenta 
para o ensino da matemática é exposta e discutida. Por fim, 
apresenta-se um conjunto de situações de uso que podem ser 
aplicadas em sala de aula. As construções apresentadas e descritas 
neste trabalho foram disponibilizadas publicamente no perfil do 
projeto no portal do Geogebra4.  

2.1 Descrição da Ferramenta 
A ferramenta Geogebra é uma aplicação gratuita e Open Source 
amplamente utilizada para o ensino de matemática [4]. É 
compatível com diferentes sistemas operacionais 
(multiplataforma). A ferramenta pode ser aplicada como recurso 
pedagógico para o ensino da matemática em diferentes níveis, 
desde o ensino fundamental até o ensino superior. Quanto a 
orientação para o ensino da matemática, o software Geogebra é 
uma ferramenta de propósito geral, isto é, provê suporte ao ensino 
de diversos tópicos da matemática, como geometria, álgebra, 
gráficos, estatística e cálculo.  

                                                                    
4 Disponível em https://www.geogebra.org/m/QqJ5gmSz 
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A ferramenta destaca-se por sua usabilidade
permite que qualquer um com um co
conhecimentos avançados de programação 
interface gráfica é amigável ao usuário, permi
algébrica e geométrica do que está sendo mod
foi especificamente projetado para propósito
matemática [5]. Este software matemátic
multiplataforma, além de ser aplicável para 
educação, como geometria, álgebra, tabelas, gr
cálculo em uma única ferramenta. 
 
A ferramenta proporciona ao estudante um
interativa e divertida de aprendizado da m
assim tópicos de geometria e álgebra mais fá
que vai além do quadro do giz. Assim como o
aprendizado, não substitui o papel do profess
auxilia o professor na transmissão do conteú
assim o trabalho do professor de matemática e
maximiza o aprendizado. A Figura 1 ilust
aplicativo Geogebra para visualização e aprend
de Geometria: 
 

Figura 1. Exemplo de Construção co
Geogebra 

Na ilustração, trabalham-se diferentes conce
retas, triângulo, círculo, segmentos e media
visualização, o estudante ou professor p
modelar os diferentes conceitos, utilizando as
ferramentas para adicionar elementos como 
circunferências, etc. A janela de álgebra per
das propriedades algébricas da construção
modelada na janela de visualização.  
 
A ferramenta pode também ser acessada a par
ou a partir de um dispositivo móvel, e possui 
para os sistemas operacionais Android e iOS
utilização do Geogebra previamente instalado
funcionalidade permite potencializar a utiliz
em sala de aula pelo discente, que poderá a
sem a necessidade de um computador ou noteb
 

 

ilidade e ergonomia, pois 
m computador e sem 
ação possa utilizá-la. A 

 permitindo a visualização 
o modelado. Este software 
opósitos educacionais em 
temático é dinâmico e 
l para todos os níveis de 
las, gráficos, estatísticas e 

te uma forma dinâmica, 
da matemática, tornando 
ais fáceis de aprender, o 

omo outras ferramentas de 
professor. Ao invés disso, 
conteúdo, potencializando 
ática e, por consequência, 

1 ilustra a utilização do 
 aprendizagem de aspectos 

 

o com a Ferramenta 

 conceitos, como pontos, 
mediatriz. Na Janela de 

sor pode intuitivamente 
ndo as opções da barra de 
como pontos, segmentos, 
ra permite a visualização 
strução que está sendo 

 a partir de um navegador 
ossui versões compatíveis 
iOS. A Figura 2 ilustra a 

talado em um celular. Tal 
 utilização da ferramenta 
derá aprender matemática 
 notebook.  

Figura 2. Utilização do Geoge
Móvel 

A Figura 3 retrata o acesso 
navegador web. A única exigê
Internet, uma vez que é necessá
Tal recurso permite a utilização d
sem a necessidade de instalação.
 

Figura 3. Utilização do Geoge
Web 

Por exemplo, na Figura 4, é apre
usuário. Modelou-se um triângul
 

Figura 4. Aplicação de Difere
Realizada com o Geogebra 

A janela de álgebra é apresenta
listados os vértices e o comprime
 

 

eogebra a partir de um Dispositivo 

cesso da ferramenta a partir de um 
 exigência será a disponibilidade de 
ecessário acessar o site da ferramenta. 

zação da ferramenta em um computador 
lação. 

 

Geogebra a partir de um Navegador 

é apresentada uma construção feita pelo 
iângulo ABC, com segmentos a, b e c.  

 

Diferentes Conceitos em Construção 

esentada na Figura 5. Observe que são 
primento de cada lado do triângulo.  
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Figura 5. Visualização da Janela de Álgeb
Geogebra 

Outra opção muito útil da ferramenta de Geo
de Construção, ilustrado na Figura 6. Este pe
comandos para a construção passo a passo d
que torna mais interativa e dinâmica a etap
Além da janela de visualização, também é
objetos inserindo comandos no campo de en
parte inferior da interface gráfica. 
 

Figura 6. Protocolo de Construção na Ferra

 

2.2 Estratégia para Utilização da F
Geogebra para o Ensino Da Ma

Em [1], as construções apresentadas em su
partes como Referencial Teórico, Processo
Momento de Reflexão. Na primeira, o aluno
tópico em matemática que se pretende estuda
compreende os passos para a modelagem de u
último, está a percepção de aspectos impo
resolução de questões.  
 
Para a socialização da ferramenta Geogebra
matemática no âmbito do ensino público mun
apresentado o esquema da Figura 7 baseado em
sugere-se que o professor educador, uma vez
sobre ferramenta, este possa utilizá-la para
conteúdos de matemática e aplicação em aul

 

 

Álgebra na Ferramenta 

e Geogebra é o Protocolo 
ste permite a inserção de 

asso de uma ilustração, o 
a etapa de aprendizagem. 
bém é possível criar os 
de entrada, localizado na 

 

 Ferramenta Geogebra 

o da Ferramenta 
a Matemática 

em sua obra possuem as 
esso de Construção e 

 aluno é situado sobre o 
 estudar. A segunda parte 
m de uma construção. Por 
 importantes, através de 

ogebra para o ensino da 
o municipal de Aracati, é 
ado em [1]. Na ilustração, 
a vez que tenha domínio 
 para a apresentação de 
m aulas laboratoriais, em 

que os próprios alunos possam c
sobre os conceitos de álgebra e g

Figura 7. Esquema de Capa
Ensino da Matemática 

2.3 Aplicação do Geogeb
Geometria 

2.2.1 Ilustração do Conceito d
como uma reta que divide o âng
construção da reta Bissetriz com 

Figura 8. Exemplo de Reta
Ferramenta Geogebra 

Para realizar a modelagem do
devem ser realizados na int
ferramenta. Primeiramente, dev
AC. Em seguida, define-se o â
Neste momento, pode-se exempl
(0º), ângulo reto (90º), ângulo o
raso (180º). Por conseguinte
BISSETRIZ e os pontos C, A e
construída e apresentada. O 
ângulos formados entre a reta bis

• Selecionar a ferramenta
e aplicar aos pontos C,

Transladar significa moviment
objeto transladando todos os seu
como um vetor ,  . Seja 
representa o vetor de deslocam
dada pela adição do vetor de d
ponto. Ou seja, ′	  		  	
transformação de translação pode

 

ssam construir, experimentar e analisar 
ra e geometria. 

 

Capacitação em Geogebra para o 

eogebra no Ensino de 

ito de Bissetriz: Bissetriz é definida 
 o ângulo ao meio. A Figura 8 ilustra a 
z com a ferramenta Geogebra. 

 

Reta Bissetriz Construída com a 

em do exemplo, os seguintes passos 
a interface gráfica de usuário da 

e, deve-se definir as semirretas AB e 
se o ângulo formado entre AB e AC. 
xemplificar os conceitos de ângulo nulo 
gulo obtuso (entre 90º e 180º) e ângulo 
guinte, deve-se selecionar a opção 
, A e B para que a reta bissetriz seja 
 O estudante pode ainda calcular os 
eta bissetriz e as semiretas AC e AB. 
amenta BISSETRIZ no menu de opções 
tos C, A e B 
imentar o objeto. Transladamos um 
os seus pontos. O ponto é representado 

  	 ,  e   	 ,  , onde T 
locamento. A translação do ponto  é 
r de deslocamento à posição atual do 

	  e ′	  		 	 . Assim, a 
o pode ser expressa da seguinte forma: 
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2.3 Aplicação do Geogebra no Ensino de 
Geometria Espacial 

Considere o seguinte cenário no âmbito escolar: O professor 
explica o conceito de volume de um sólido de revolução ilustrado 
na Figura 9, por exemplo, um cilindro, cujo volume é obtido da 
seguinte expressão, onde R e h representam o raio da 
circunferência e a altura do cilindro, respectivamente: 

  	 ∙  ∙ ℎ (1) 

 

Figura 9. Exemplo de Cilindro Construído com a Ferramenta 
Geogebra 

Para fixação destes conceitos, o professor poderia demonstrar 
utilizando a ferramenta Geogebra, como a área deste cilindro seria 
calculada. Uma maneira de utilizar o software para este propósito 
seria construir um cilindro no Geogebra, obter a altura do cilindro 
e a área da circunferência, e finalmente obter o volume do 
cilindro.  
 
A partir da versão 5.0 do software Geogebra é possível construir 
facilmente diferentes sólidos tridimensionais, como esferas, 
pirâmides, cilindros, prismas, cones e cubos, através da Janela de 
Visualização 3D.  A Figura 10 pode ser utilizada para o 
entendimento do conceito de volume do cilindro e suas 
propriedades. 

 

Figura 10. Cilindro na Janela de Visualização 3D 

A ferramenta permite rotacionar sólidos de revolução construídos, 
através da opção "Girar Janela de Visualização 3D". As Figura 
11 e 12 ilustra a utilização desta funcionalidade no software 
Geogebra. 

   

Figura 11. Cilindro na Janela de Visualização 3D 

 

Figura 12. Cilindro na Janela de Visualização 3D 

2.4 Aplicação Do Geogebra no Ensino de 
Transformações Geométricas 2D E 3D 

Transformações Geométricas são operações usadas para alterar 
características do objeto desenhado, como, por exemplo, posição, 
orientação, forma, tamanho. Tais transformações são úteis na 
criação e manipulação de objetos geométricos e visualização 
destes objetos, por exemplo. São exemplos de Transformações 
Geométricas: translação, rotação, reflexão e variação de tamanho 
(escala), projeção ortogonal e projeção perspectiva [3]. 
   
5.2.1 Transformação de Translação: Transladar significa 
movimentar o objeto. Transladamos um objeto transladando todos 
os seus pontos. O ponto é representado como um vetor , . 
Seja   	 ,   e  	 ,  , onde T representa o vetor de 
deslocamento. A translação do ponto   é dada pela adição do 
vetor de deslocamento à posição atual do ponto. Ou seja, ′	 
		 	  e ′	  		  	 . Assim, a transformação de translação 
pode ser expressa da seguinte forma: 

P′	  	P	  	T	  	 [x′		y′] 	 	 [x		y] 	 	 [T		T] (2) 

A Figura 13 ilustra a construção de um exemplo de transformação 
bidimensional construída com a ferramenta Geogebra.   

 

Figura 13. Construção de uma Transformação de Translação 
Bidimensional no Geogebra 

Observe que a transformação do triângulo  a partir do vetor 
de deslocamento T, onde  	 	3 e  	 	2, resultou no triângulo 
’’’, onde ’, ’ e ’ são obtidos como descrito a seguir: 
 

A  x, y 	T, T  1, 1 	3, 2  4,3 (3) 

B′  x, y 	T, T  2, 2 	3, 2  5, 4	 (4) 

C′	  x, y 	T, T  3, 1 	3, 2  6,3	 (5) 
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De maneira análoga, a Figura 14 ilustra a
exemplo de transformação tridimensional 
ferramenta Geogebra.   
 

Figura 14. Construção de uma Transforma
Tridimensional no Geogebra 

Em uma transformação de translação 3D, dado
a_y, a_z) e um vetor de deslocamento T=
transformação do ponto A é dada por 
  

A  A  T  x, y, z 	t,
 
Dado a esfera de centro 	  	 1,4,1 e o vet
	  	 2,1,1, a transformação do objet
da transformação dos pontos que compõem 
temos que o novo centro da circunferência, A’
 

A  A  T  	 1, 4, 1 	2,1,1

3 CAMINHOS METODOLÓGIC
Esta seção descreve uma metodologia de utili
Geogebra para o ensino da matemática, re
execução exitosa do projeto de extensão
software Geogebra para o Ensino da Matemá
ressaltar que este projeto foi inicialmente exec
financeiros, e em seus últimos meses de exec
participação de três bolsistas a partir da aprov
edital para apoio a projetos de extensão do 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
temática de extensão Tecnologia e Produção
 
O projeto desenvolvido teve o apoio da Secret
Aracati (SEDUCA) para a realização da
professores e estudantes, que expressou o en
esta é uma área estratégica para o d
aperfeiçoamento do ensino, pesquisa e exten
desenvolvimento regional de tecnologias 
comunicação. O mesmo foi realizado através
ações de extensão voltadas para professores
pública municipal de ensino de Aracati (Ceará
realizadas, em sua maior parte, nas dependênc
Aracati, e em laboratório de informática com o
instalado.  
 

 

stra a construção de um 
ional construída com a 

 

formação de Translação 

, dado um ponto A=(a_x, 
to T=(t_x, t_y, t_z),  a 

 t, t (6) 

 o vetor de deslocamento 
 objeto será dada a partir 

põem este objeto. Assim, 
ia, A’, será dado por:  

  1, 3, 2 (7) 

GICOS 
e utilização da ferramenta 
ca, realizada a partir da 
tensão "Socialização do 
atemática". É importante 

te executado sem recursos 
e execução, contou com a 
 aprovação do projeto no 
o do Instituto Federal de 
Ceará (IFCE), na área 
ão.  

Secretaria de Educação de 
ão das atividades com 
u o entendimento de que 
 o desenvolvimento e 
 extensão, assim como o 
ogias de informação e 
través de um conjunto de 
essores e alunos da rede 
(Ceará). Tais ações foram 
ndências do IFCE campus 
 com o software Geogebra 

Na sequência, são descritas as e
das atividades de extensão: a
preparação e revisão do mate
envolvidos, e a definição das 
professores de matemática e re
turmas de ensino fundamental. 

3.1 Público Alvo do Pro
O público-alvo atendido nest
professores de matemática e e
fundamental de cinco diferentes e

3.2 Preparação do Mate
Capacitação dos Env

A equipe de execução do proj
coordenador, três estudantes bo
Ciência da Computação pertenc
além dos profissionais da SEDUC
  
Após as etapas de preparação 
reunião com membros da Secre
para planejamento de conteúdo e
dos alunos bolsistas do projeto
Geogebra. Estes bolsistas atua
curso de capacitação de profes
encontros com as turmas de en
com o referido software. As 
desenvolvidas pelos bolsistas do
ao aluno e são descritas da man
realização do curso de capac
professores de matemática: Os
professor coordenador como 
ministradas pelo professor. No 
turmas de ensino fundamental, 
atendimento aos alunos participa
de problemas de álgebra e geome
 
Na Figura 15, a hierarquia de t
apresentada e sumarizada. 
 

Figura 15. Esquema de Capa
Ensino da Matemática 

Ao professor coordenador do pro
execução de um conjunto de ati

• A preparação e rev
consonância às ne
conhecimento do públi

as as etapas que nortearam a execução 
são: a definição do público alvo, a 
 material didático e capacitação dos 
 das estratégias para capacitação de 
a e realização de aulas práticas com 

 

o Projeto 
 neste projeto foi constituído por 
a e estudantes do 9º ano do ensino 
entes escolas municipais de Aracati.  

 Material Didático e 
s Envolvidos 
o projeto foi composta pelo professor 
tes bolsistas do curso Bacharelado em 
ertencentes ao IFCE campus Aracati, 
EDUCA envolvidos.  

ão e revisão do material didático e 
 Secretaria de Educação do Município 
eúdo e aulas, foi realizada a capacitação 
projeto para utilização da ferramenta 
 atuaram como monitores durante o 
professores, além de participarem dos 
 de ensino fundamental para a prática 

As atividades de apoio ao ensino, 
stas do projeto, visaram o atendimento 
a maneira descrita a seguir. Durante a 
capacitação em Geogebra para os 

a: Os alunos bolsistas auxiliaram o 
como monitores, durante as aulas 

No decorrer dos encontros com as 
ental, os bolsistas atuaram na tutoria e 
rticipantes, ao auxiliá-los na resolução 
geometria com a ferramenta Geogebra. 

a de todos os envolvidos no projeto é 

 

 Capacitação em Geogebra para o 

 do projeto, coube a responsabilidade da 
e atividades, a saber:  

e revisão do material didático, em 
s necessidades de aquisição de 
 público alvo 



93

  
 

 

• A realização de reuniões periódicas com os membros da 
SEDUCA envolvidos no projeto 

• A realização de capacitação e acompanhamento dos 
estudantes bolsistas participantes do projeto 

• O acompanhamento dos professores de matemática 
participantes do curso de capacitação no que diz 
respeito a aplicação em sala de aula dos saberes 
adquiridos 

3.3 Plano para Capacitação para os Professores 
Do Ensino Público Municipal 

A oferta do curso de capacitação em Geogebra para os professores 
de matemática da rede pública municipal de Aracati visou 
promover o ensino e aprendizagem da matemática, de maneira a 
prospectar oportunidades de melhorar a qualidade da no processo 
de ensino-aprendizagem. O apoio da instituição parceira, 
SEDUCA, foi crucial para o envolvimento dos professores 
participantes. 
 
A capacitação profissional de professores da rede pública 
municipal de ensino ocorreu através de encontros periódicos e o 
acompanhamento dos professores participantes pelo professor 
coordenador com o apoio da SEDUCA. O curso de formação 
ofertado possuiu duração de 40h e foi dividido em duas etapas de 
20h cada, sendo a primeira etapa realizada em laboratório para a 
aprendizagem da ferramenta Geogebra aplicada ao ensino da 
matemática, e a segunda etapa foi realizada através do 
acompanhamento individual ou em grupo, com a aplicação em 
sala de aula, por parte dos alunos (professores de matemática 
cursistas), com a ferramenta Geogebra para o ensino da 
matemática. A segunda etapa do curso teve o apoio da SEDUCA 
para sua realização e foi realizada através de instrumental de 
acompanhamento de aplicação de cursos de formação. As Tabelas 
1 e 2 apresentam, respectivamente, o programa do curso ofertado 
e a estrutura curricular do curso.  

Tabela 1: Programa do Curso de Geogebra 

UNIDADE I – INFORMÁTICA EDUCATIVA E A 
MATEMÁTICA 
1.  A Informática Aplicada ao Ensino da Matemática 
 
UNIDADE II – INTRODUÇÃO AO SOFTWARE 
GEOGEBRA 
2. Apresentação do software Geogebra e Exemplos Introdutórios 
3. Geometria Plana: Ângulos, Triângulos e Quadriláteros 
3.1 Ângulos e Bissetriz 
3.2 Triângulos 
3.3 Teorema de Pitágoras 
3.4 Trapézios 
3.5 Paralelogramos, Losangos, Retângulos e Quadrados 
4. Geometria Plana: Teorema de Tales e Circunferências 
4.1 O Teorema de Tales 
4.2 O Teorema da Bissetriz Interna 
4.3 Circunferências 
4.4 Triângulo Circunscrito em uma Circunferência 
5. Principais Pontos Notáveis do Triângulo 

5.1 Incentro, Circuncentro, Ortocentro, Baricentro. 
6. Funções 
6.1 Funções Afins 
6.2 Funções Quadráticas 
7. Trigonometria Básica 
 
UNIDADE III – APLICAÇÃO PRÁTICA DA 
FERRAMENTA 
8.  A Aplicação de Tecnologias de Informação e 
Comunicação no Ensino 

Tabela 2: Estrutura Curricular do Curso de Capacitação na 
Ferramenta Geogebra para o Ensino da Matemática 

Etapa CH 
Capacitação na ferramenta Geogebra 12h 
Projeto prático com acompanhamento individual ou em 
grupo 

20h 

Apresentação de seminários e relatórios 08h 
 
Tal acompanhamento foi realizado a partir da elaboração de um 
instrumental de acompanhamento da aplicação do curso de 
formação pelo professor cursista. Neste documento, elaborado 
pelos profissionais da SEDUCA, era registrado a data, o período e 
a quantidade de horas que foram dedicadas a aplicação dos 
saberes em sala de aula pelo professor cursista. Na Figura 16, é 
apresentado o formato da ficha de acompanhamento: 
   

 

Figura 16. Instrumental de Acompanhamento de Aplicação do 
Curso de Formação 

Os encontros do curso de capacitação em Geogebra para os 
professores de matemática da rede pública municipal de Aracati 
ocorreram em laboratório de informática. Além disso, muitos dos 
professores puderam trazer seus próprios notebooks para a 
instalação do software Geogebra. As aulas iniciais da formação 
foram realizadas na escola de ensino fundamental e médio Beni 
Carvalho, o que requisitou a instalação prévia da ferramenta no 
laboratório de informática da referida escola. 
 
A finalização e avaliação do curso de capacitação seu deu com a 
apresentação de seminários e relatos de experiências pelos vinte e 
três professores participantes, quanto a aplicação do conhecimento 
aprendido em sala de aula.  
 
Visando explorar a interatividade e flexibilidade da ferramenta 
Geogebra para a aplicação em sala de aula, diferentes tópicos de 
geometria e álgebra foram demonstrados no decorrer do curso de 
capacitação do software Geogebra para os professores do ensino 
municipal.  
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3.4 Plano para Realização de práticas com 
Turmas de Ensino Fundamental 

Os encontros com as turmas de ensino fundamental foram 
realizados no intervalo de cinco meses. Foram contempladas 
cinco turmas de 9º ano de cinco escolas municipais de ensino 
fundamental. O número de estudantes atendidos foi de 
aproximadamente 125 alunos. As escolas de ensino fundamental 
(EEF) que foram contempladas são apresentadas na Tabela 1. O 
cronograma dos encontros realizados com as turmas é apresentado 
na Tabela 2. Observe que foram realizados quinze encontros com 
duração de três horas cada, e cada turma teve a oportunidade de 
participar em três encontros. 

Tabela 3: Escolas de Ensino Fundamental Contempladas no 
Projeto de Extensão 

Nº Nome da Escola 
1 EEF Pompeu Costa Lima Filho 
2 EEF Virgínia Rodrigues Uchoa 
3 Colégio Municipal de Aracati 
4 EEF Professor Régis Bernardo 
5 Centro Educacional Raízes e Asas 

 

Tabela 4: Cronograma de Encontros Realizados com as 
Escolas de Ensino Fundamental do Município de Aracati 

Escola Contemplada Período 
Colégio Municipal de Aracati Mês 1 

EEF Professor Régis Bernardo de Sousa Mês 1 

 
Centro Educacional Raízes e Asas Mês 2 

EEF Virgínia Rodrigues Uchoa Mês 2 

EEF Pompeu Costa Lima Filho Mês 2 

Colégio Municipal de Aracati Mês 2 

EEF Professor Régis Bernardo de Sousa Mês 2 

Centro Educacional Raízes e Asas Mês 3 

EEF Pompeu Costa Lima Filho Mês 3 

EEF Virgínia Rodrigues Uchoa Mês 3 
Colégio Municipal de Aracati Mês 4 

EEF Professor Régis Bernardo Mês 4 
Centro Educacional Raízes e Asas Mês 4 

EEF Pompeu Costa Lima Filho Mês 5 

EEF Virgínia Rodrigues Uchoa Mês 5 

 
Na Figura 17, ilustra-se como foram realizadas as atividades 
práticas com os estudantes do ensino fundamental. A aula se 
iniciava a partir da apresentação e revisão de conceitos, de 
maneira a dar percepção aos tópicos a serem trabalhados. Em um 

segundo momento, os alunos realizavam as construções com o 
software Geogebra. O último momento objetivava refletir e 
compreender sobre os conceitos elucidados. 

 

Figura 17: Momentos de Aula na Prática em Laboratório 

Além das ações de extensão descritas, foi realizado um curso 
introdutório ao software Geogebra para os professores de 
matemática da Escola de Ensino Médio (EEM) Helenita Gurgel, 
em Fortim (Ceará). Nesta ação, o software Geogebra foi 
apresentado. Durante a prática com a ferramenta, diferentes 
seguintes conceitos foram explorados, como por exemplo: 
Ângulos, formas geométricas, comprimento, área, circunferência, 
entre outros. 
 
A tabela 5 sumariza as principais atividades voltadas e executadas 
para a comunidade externa. Em síntese, tais atividades 
compreendem um conjunto de ações de extensão para capacitação 
professores e envolvimento de estudantes. 

Tabela 5: Atividades Realizadas 

Nº Descrição da Atividade 
1 Preparação do Material Didático 
2 Realização de curso introdutório de Geogebra de curta 

duração (8h) 
3 Realização de Curso de Capacitação no software Geogebra 

(40h) 
4 Capacitação de Estudantes Bolsistas 
5 Realização de curso introdutório de curta duração para os 

professores de matemática da EEM HELENITA GURGEL 
em Fortim-CE (4h) 

6 Realização de Práticas Periódicas com turmas de ensino 
fundamental do município de Aracati 

 
Na Figura 18, é apresentado o diagrama que ilustra o avanço das 
diferentes etapas do projeto desenvolvido.    
 

 

Figura 18: Linha do Tempo do Projeto de Socialização do 
Software Geogebra para o Ensino da Matemática 
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Observe que a atividade 1, referente a manutenção do ensino, 
esteve presente durante a execução das ações do projeto, 
indicando a necessidade de estudo e preparação para utilização 
desta tecnologia. Podemos observar que ocorreram ações paralelas 
no decorrer da execução do projeto, como por exemplo, a 
realização dos encontros com estudantes e o curso de capacitação 
para os professores. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Nesta seção, são apresentados os resultados e discussões obtidos a 
partir da execução das ações de extensão para capacitação de 
professores e para a realização de aulas interativas com a 
ferramenta Geogebra com as turmas de estudantes de ensino 
fundamental da rede pública municipal de ensino. 

4.1 Capacitação dos Professores Cursistas 
A partir da realização do curso de capacitação para os professores 
de matemática do ensino municipal, pode-se observar o interesse 
destes profissionais em aprender a utilizar esta ferramenta, 
possivelmente motivados pela ampla variedade de aplicações em 
sala de aula. Nas Figuras 19 e 20, ilustra-se como se deu a 
realização das aulas para capacitação dos professores, 
apresentando o curso de capacitação realizado. A Figura 21 ilustra 
a realização do curso na Escola Beni Carvalho, e a Figura 22 
apresenta o curso de Geogebra realizado em Fortim. 

 

Figura 19: Curso de Capacitação no Software Geogebra: 
Introdução a Ferramenta e a situações de Uso 

 

Figura 20: Curso de Capacitação no Software Geogebra: 
Professores de Matemática Utilizando a Ferramenta 

 

Figura 21: Curso de Capacitação no Software Geogebra: Aula 
realizada no Laboratório de Informática da Escola Beni 
Carvalho 

 

Figura 22: Curso de Capacitação no Software Geogebra 
realizado em escola em Fortim - Ceará 

Na realização dos eventos com as turmas de 9º ano das escolas 
municipais, pode-se observar como resultado alcançado, o 
interesse dos alunos, que mostraram grande satisfação em 
participarem e manipularem essa ferramenta de grandiosa 
importância para os que fazem educação na área da matemática, 
assim como aos professores e núcleo gestor do Colégio Municipal 
de Aracati. Nas Figuras 23, 24 e 25, 26 e 27, descreve-se como foi 
concebida a realização dos encontros com as turmas de 9º ano das 
escolas de ensino fundamental. 

 

Figura 23: Encontros com as turmas de 9º ano das Escolas de 
Ensino Fundamental 

 

Figura 24: Acompanhamento das turmas de Ensino 
Fundamental pelos Bolsistas 

 

Figura 25: Construção dos Conceitos pelos estudantes  
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Figura 26: Estudante realizando uma construção com a 
ferramenta Geogebra 

 

Figura 27: Professor de EEF realizando Revisão de Conceitos 

4.2 Potencialidades, Dificuldades e Estratégias 

A partir da execução do referido projeto pode-se apresentar um 
conjunto de considerações quanto as potencialidades da 
ferramenta para o ensino da matemática, as principais dificuldades 
apontadas pelos professores da educação básica e as estratégias de 
superação.  

4.2.1 Potencialidades para o Ensino da Matemática. As 
aplicações da ferramenta Geogebra para diferentes tópicos no 
ensino de Geometria e Álgebra são vastas, cabendo o professor 
buscar melhores estratégias de ensino com a ferramenta e preparar 
aulas que facilitem a assimilação de diferentes conceitos por meio 
da ferramenta. A ferramenta é gratuita e de fácil utilização para os 
estudantes e professores. O projeto descrito pode ser replicado 
com baixo custo e reduzido tempo para capacitação dos 
envolvidos. 
 
4.2.2 Principais Dificuldades. Alguns dos professores que 
participaram do curso de capacitação relataram a ausência de 
laboratórios de informática, ou, muitas vezes, quando disponíveis, 
com poucos computadores em funcionamento para a quantidade 
de alunos na turma. 
 
4.2.3 Estratégias de Superação. Realização de aulas com 
datashow, utilização de celulares e tablets, ou através de outros 
artifícios lúdicos feitos com o auxílio da ferramenta Geogebra, 
quando forem indisponíveis os laboratórios de informática. A 
criação de jogos matemáticos envolvendo tópicos de Geometria e 
álgebra também poderia ser utilizada para contornar a 
problemática da deficiência ou precarização de laboratórios de 
informática, situação ainda existente em muitas escolas públicas. 
Tais jogos poderiam ser confeccionados com auxílio da 
ferramenta Geogebra pelos próprios alunos, com a orientação e 
supervisão do professor de matemática de uma dada turma. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho apresentou os relatos de experiência da execução de 
um projeto de extensão para a socialização e utilização da 
ferramenta Geogebra no o Ensino da Matemática. O mesmo visou 
facilitar o ensino de diferentes conceitos de geometria e álgebra 
no contexto do ensino fundamental de escolas públicas municipais 
de Aracati. 
 
A realização do curso de capacitação na ferramenta Geogebra foi 
destinada a um grupo de professores de matemática do ensino 
público municipal de Aracati. Neste curso foram apresentados 
vários exemplos práticos de utilização da ferramenta em sala de 
aula. Os cenários modelados mostram-se úteis para a 
compreensão de um dado conceito, e pode ser aplicado em sala de 
aula, seja sendo demonstrado pelo professor utilizando um 
datashow, ou como atividade em laboratório de informática para 
os alunos de uma turma, por exemplo. Durante a realização do 
curso de capacitação, pode-se observar o interesse dos professores 
participantes em aprender a manipular a ferramenta e como 
utilizá-la em sala de aula. Além de professores, as ações 
desenvolvidas com a comunidade externa contemplaram alunos 
do ensino público municipal de Aracati, através da realização de 
encontros para práticas de matemática com o Geogebra. 
 
Direções futuras desta pesquisa incluem a execução e análise da 
metodologia proposta em escolas de ensino médio e a avaliação 
de desempenho de estudantes a partir da utilização da ferramenta. 
Por fim, planeja-se realizar a avaliação da experiência do estudo 
de caso através de questionários e entrevistas de alunos e 
professores participantes. 
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ABSTRACT 
Obesity has grown worldwide and is already considered a 
pandemic disease. Global organizations and Brazil recognize that 
their early prevention is highly desired. It is in the school context 
that the appropriation of information is of greater value. Serious 
Games (SG) can be a good strategy for presenting this information 
for schoolers. This article presents the instructional design of a SG 
with the intention of knowledge appropriation about Food 
Ingestion, Life Habits and Physical Activity, which is 
conventionally called in this article as a Prevention Obesity Triad 
(POT). It shows how the requirements for a SG were obtained 
using the M2, PEED and MOLDE methodologies and the SEU-Q 
instrument. The article concludes that the instructional project 
presented, due to having been submitted iteratively to the domain 
specialists' analysis during its accomplishment, adheres to the 
vision of SG as a professional and entertainment instrument for 
the target audience (8-10 year age students) and can become an 
auxiliary element to the teacher (of Physical Education or 
discipline related to Nutrition, like Sciences) in classroom, in the 
basic education, for the knowledge appropriation on the 
prevention to the obesity in the adolescence, using POT as a basis. 

RESUMO 
A obesidade creceu no mundo todo, independentemente do grau 
de evolução econômica do país, e já é considerada uma doença 
pandêmica. Organismos mundiais e o Brasil reconhecem que sua 
prevenção precoce é altamente desejada. É no contexto escolar 
que a apropriação de conhecimento é de maior valia. Jogos Sérios 
(JS) podem ser uma boa estratégia para a apresentação desta 
informação para os estudantes. Este artigo apresenta o projeto 
instrucional de um JS voltado à apropriação de conhecimento 
sobre Ingestão alimentar, Hábitos de Vida e Atividade Física, que 
se convencionou chamar de Tríade de Prevenção à Obesidade 
(TPO). Ele mostra  como foram obtidos os requisitos para o JS 
usando-se as metodologias M2, PEED, MOLDE e o instrumento 
SEU-Q. O artigo conclui que o projeto instrucional, por ter sido 
submetido iterativamente à análise dos especialistas de dominio 
durante sua consecução, é aderente à visão de JS como 

instrumento profissional e de entretenimento para o público-alvo 
(estudantes com 8-10 anos) e pode ser um elemento auxiliar ao 
professor (de Educação Física ou disciplina correlata à Nutrição, 
como Ciências) em sala de aula, no ensino básico, para a 
apropriação de conhecimentos sobre a prevenção à obesidade na 
adolescência, usando-se a TPO como base. 

Categories and Subject Descriptors 
• Applied computing~Computer games • Applied 
computing~Interactive learning environments 

General Terms 
Design, Human Factors.  

Keywords 
Instructional design, level design, obesity, adolescence, serious 
games, jogos sérios. 

1. INTRODUÇÃO 
Em 2008, cerca de 1,46 bilhões de adultos em todo o mundo 
tinham excesso de peso e 502 milhões de adultos eram obesos. 
Além disso, estimou-se 170 milhões de crianças (com menos de 
18 anos) classificadas como tendo sobrepeso ou sendo obesas. No 
Brasil, nesse ano, mais de 20% das pessoas com menos de 18 
anos tinha sobrepeso, ou seja, mais do que 1 em cada 5 [24]. 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de 
gordura corporal no indivíduo.  Para o diagnóstico em adultos, o 
parâmetro utilizado mais comumente é o do Índice de Massa 
Corporal (IMC). O IMC é calculado dividindo-se o peso do 
paciente (em Kg) pela sua altura (em m) elevada ao quadrado. 
Este é o padrão utilizado pelaWorld Health Organization (WHO), 
que identifica o peso normal quando o resultado do cálculo do 
IMC está entre 18,5 kg/m2 e 24,9 kg/m2. Para uma pessoa ser 
considerada obesa, seu IMC deve estar acima de 30 kg/m2 [29]. A 
Tabela 1 mostra a interpretação do IMC. 

Tabela 1. Interpretação do IMC [29]. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 97 - 106. Santiago de Chile.
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IMC (kg/m2) Classificação 

Menor que 18,5 Magreza  

Entre 18,5 e 24,9 Normal 

Entre 25,0 e 29,9 Sobrepeso 

Entre 30,0 e 39,9 Obesidade 

Maior que 40,0 Obesidade Grave 

 

Como a altura e composição corporal das crianças e 
adolescentes estão mudando continuamente e tais mudanças 
muitas vezes ocorrem em diferentes proporções e épocas para 
diferentes populações, a classificação do status do peso fica 
prejudicada. Não existe no momento o mesmo nível de 
concordância sobre a classificação da obesidade em crianças e 
adolescentes como há para adultos [32] [33] [34].  Embora o IMC 
seja universalmente usado para a medida da obesidade, ele não 
explicita ou denota de que forma essa obesidade acontece e como 
pode ser prevenida.  

A obesidade decorre de um resultado positivo para o balanço 
energético de um indivíduo: quando o gasto calórico é menor que 
a quantidade de calorias ingeridas em um determinado período. O 
balanço energético positivo é a condição básica para o 
aparecimento da obesidade, alteração nutricional mais importante 
em adultos no país hoje [21]. A adolescência, segundo a World 
Health Organization [25], é um período biopsicossocial que 
compreende a segunda década da vida, ou seja, dos 10 aos 20 
anos [19]. No Brasil, Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) seguem o mesmo critério. 
Kushnir et al. [13] afirmam que por anteceder de imediato a idade 
adulta, a época da adolescência deve ser considerada de grande 
importância para que se estabeleçam intervenções que possam 
modificar riscos futuros. Enes e Slater [35] confirmam essa 
estratégia: 

Por se tratar de fatores passíveis de intervenção, recomenda-
se que estratégias de caráter educativo sejam adotadas, tanto 
em nível coletivo quanto individual, como forma de incentivar 
o consumo de alimentos saudáveis e estimular a prática de 
atividade física regular.  

A escolha do ambiente escolar para a promoção de hábitos de 
vida saudáveis também deve ser encorajada, por ser um local 
de intenso convívio social e propício para atividades 
educativas.  

As intervenções nos hábitos de vida devem ser iniciadas o mais 
precocemente possível, já que na adolescência ocorrem 
mudanças importantes na personalidade do indivíduo e por 
isso é considerada uma fase favorável para a consolidação de 
hábitos que poderão trazer implicações diretas para a saúde 
na vida adulta. 

Em relatório de 2016, a Comissão para o Fim da Obesidade 
Infantil da World Health Organization (WHO), criada em 2014, 
afirmou que “o progresso no combate à obesidade infantil tem 
sido lento e inconsistente”, criando assim, após consulta a mais de 
100 de seus membros, um pacote integrado de recomendações 
para o combate à obesidade na adolescência, com atuação em seis 
áreas [26]. A Figura 1 mostra essas áreas. 

Para cada uma das seis áreas anunciadas existe um conjunto 
de recomendações apresentado. À exceção das áreas 3 e 6, todas 
as outras áreas possuem pelo menos uma das recomendações 

relacionada ao ambiente escolar. Para a área 5, o relatório 
recomenda “a implementação de programas que promovam 
ambientes educacionais saudáveis, promoção da educação sobre 
saúde e nutrição e atividade física entre as crianças e adolescentes 
em idade escolar” [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. As seis áreas de atuação na prevenção da 
obesidade infantil [26] 

Reproduzem-se aqui as recomendações encontradas para esta 
área 5 [26]: 

• Estabelecer padrões para refeições fornecidas em 
escolas, ou alimentos e bebidas vendidos em escolas, que 
atendam a diretrizes de nutrição saudável; 

• Eliminar o fornecimento ou venda de alimentos não 
saudáveis, como bebidas açucaradas e alimentos densos 
em energia, pobres em nutrientes, no ambiente escolar; 

• Assegurar o acesso à água potável nas escolas e 
instalações desportivas. 

• Exigir a inclusão da educação em nutrição e saúde no 
currículo básico das escolas; 

• Melhorar a educação nutricional e habilidades dos pais 
e cuidadores; 

• Disponibilizar aulas de preparação de alimentos para as 
crianças, seus pais e cuidadores; 

• Incluir Educação Física de Qualidade no currículo 
escolar e fornecer pessoal adequado e apropriado e 
instalações para apoiar isso. 

O governo brasileiro definiu sua estratégia [4], inserida no 
Plano Plurianual 2012-2015, em conjunto com o Plano de 
Segurança Alimentar e Nutricional e o Plano de Enfrentamento 
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2011-2022 [14].  

Dentre os objetivos elencados pela Estratégia Intersetorial, 
destacam-se [4]: 

• Desenvolver estratégias que promovam a substituição do 
consumo de produtos processados e ultra processados 
com altas concentrações de energia (calorias) e com 
altos teores de açúcares, gorduras e sódio por alimentos 
variados, com destaque para grãos integrais, raízes e 
tubérculos, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças, 
carnes e peixes, leites e ovos, água; 
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• Promover a prática de atividade física, especialmente em 
ambientes institucionais como trabalho, escolas e polos 
da academia da saúde, além da promoção de ambientes 
urbanos seguros para todas as fases do curso da vida;  

• Promover e garantir a alimentação adequada e saudável 
nos equipamentos públicos de segurança alimentar e 
nutricional;  

• Promover espaços de convivência (praças, parques e 
jardins) e usos de meios de transporte coletivos de 
qualidade que visem hábitos e modos de vida sustentável. 

Pode-se resumir certos objetivos comuns a ambos os 
organismos como sendo uma tríade de objetivos para a prevenção 
da obesidade (TPO) a se trabalhar: Ingestão Alimentar (IA), 
Atividade Física (AF) e Hábitos de Vida saudável (HV).  

Para que a disseminação desses objetivos possa ocorrer no 
contexto escolar, deve-se considerar que os adolescentes atuais 
são nativos digitais e tratam a tecnologia e os jogos digitais como 
algo normalmente presente em suas vidas [17]. O uso e sucesso 
dos Jogos Sérios (JS) é anterior à criação do próprio termo. 
Djaouti et al. [6] enumeraram uma série de jogos criados antes do 
ano 2000, em áreas como Educação, Arte e Cultura, Religião, 
Treinamento Corporativo e, na área da Saúde, Captain Novolin 
(Raya Systems, 1992) e Packy & Marlon (Raya Systems, 1994), 
este último, analisado em uma intervenção clínica [3], 
demonstrando que o número de casos em que crianças diabéticas 
precisavam ir ao hospital devido às crises de glicemia reduziu em 
77% comparado ao grupo que não jogou o jogo. Esse estudo 
concluiu que os jogos ajudaram as crianças a aprender como lidar 
com a insulina e ter refeições saudáveis de modo a prevenir as 
crises de glicemia. 

Considerando então a utilidade e potencial dos JS como 
ferramenta educacional alinhada com as expectativas dos nativos 
digitais adolescentes no contexto de sala de aula, este artigo 
apresenta o processo de construção de um projeto instrucional que 
auxilie na prevenção à obesidade na adolescencia, baseado em 
metodologias usadas em  JS,  considerando as três dimensões da 
TPO. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Um mapeamento sistemático da literatura como preconizado 

por Petersen et al. [37] mostrou que foram criados poucos JS (17) 
para a prevenção da obesidade na adolescência nos últimos 10 
anos [1]. O mapeamento sistemático utilizou os seguintes 
mecanismos de busca acadêmica: ACM DL, IEEExplore, Science 
Direct, Pubmed e Web of Science. A escolha por esses MBAs 
deu-se por abrigarem publicações de qualidade reconhecida pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e por possuírem a maior quantidade de recursos de 
busca e seleção [36]. O mapeamento ocorreu no período de abril a 
junho de 2016. O objetivo deste mapeamento sistemático foi o de 
obter um panorama sobre o desenvolvimento de jogos sérios para 
a obesidade na adolescência, nos últimos 10 anos. A pergunta 
primária (PP) a ser respondida é:  

PP: Como são desenvolvidos os jogos digitais para o 
combate à obesidade na adolescência? 

Como objetivos secundários, as seguintes perguntas 
secundárias (PS) devem ser respondidas: 

PS1: Quais as temáticas que se apresentam nos jogos digitais 
relacionados à obesidade na adolescência? 

PS2: Que avaliações foram feitas sobre os jogos? 

PS3: Quais instrumentos de avaliação foram usados? 

PS4: Quais foram os dispositivos de interação utilizados? 

PS5: Quais metodologias de game design foram adotadas? 

PS6: Qual a característica de uso dos jogos? 

PS7: Qual a forma de envolvimento dos atores? 

A partir da PP, obtivemos as seguintes palavras-chave 
iniciais: “jogos sérios”, “obesidade” e “adolescência”. Ao 
acrescentar o interesse nas perguntas secundárias e após testes 
preliminares no Google Acadêmico, a frase de busca final resultou 
em:  

(“virtual reality” OR *game*) AND (design OR develop*) 
AND (adolescen* OR child* OR you*) AND (obesity) 

O uso de "virtual reality" na frase de busca se deve ao fato de 
que em publicações na área da saúde, muitos dos artigos que usam 
“virtual reality” se referem na verdade a jogos digitais. Pelos 
testes preliminares, verificamos que *game* engloba a busca por 
“serious games”, assim como you* busca palavras como “young” 
and “youth”.  Esta frase foi utilizada em todos os MBAs descritos 
a seguir, exceção ao MBA IEEExplore. Para o caso específico do 
IEEExplore, devido à limitação do número máximo de 5 
caracteres "wildcards” na frase de busca, utilizamos a seguinte 
frase: 

(“virtual reality” OR *game?) AND (design OR develop*) 
AND (adolescen* OR child* OR you*) AND (obesity) 

Os seguintes filtros de Critérios Objetivos (CO) foram 
aplicados na seleção dos arquivos em todos os MBA: 

CO1: Artigo publicado nos últimos dez anos (janeiro de 
2006 em diante); 

CO2: Textos em inglês ou português; 

CO3: Artigo de livre acesso, completo (“free/full”). 
Considerar “full” se tiver número de páginas >= 5; 

CO4: Descartar trabalhos com número de referências <=5; 

CO5: Deve ser revisado por pares, isto é, periódicos ou 
eventos com revisores. 

CO6: Descartar artigos idênticos de mesma data, mesmos 
autores, bases diferentes. 

Os seguintes filtros subjetivos que compõem os Critérios de 
Exclusão (CE) e Critérios de Inclusão (CI) foram aplicados aos 
artigos selecionados, após a aplicação dos Critérios Objetivos. 
Foram aplicados inicialmente os critérios de exclusão. 

Critérios de Exclusão: 

CE1: É uma revisão sistemática. 

CE2: É um artigo menos completo, dos mesmos autores. 

Critérios de Inclusão: 

CI1: Apresenta um jogo digital ou uma intervenção com jogo 
digital. 

CI2: Apresenta a temática da obesidade para a faixa da 
adolescência (10<=idade<= 20 anos). 
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A Tabela 2 mostra a distribuição dos artigos encontrados 
pelas bases. Após a exclusão dos artigos duplicados e a inclusão 
de artigos obtidos em uma busca “ad-hoc”, obtivemos o total de 
17 artigos seleccionados. 

Tabela 2. Mapeamento Sistemático. 
 MBA Início Após 

Crit. 
de 
Excl. 

Após 
Crit. 
de Inc. 

Após 
Dup. 

Após 
leitura  

% 
Apr. 

ACM 
DL 

18 18 15 15 4 22,2 

IEEEx
plore 

34 34 7 7 5 14,7 

Scienc
e 
Direct 

183 34 7 7 2 1,09 

PubM
ed 

265 26 23 23 4 1,51 

Web 
of 
Scienc
e 

350 60 13 10 0 0 

Total 850 172 65 62 15 1,8 
     ad hoc 2  
     Total 17  

 

 Desses JS, três são brevemente apresentados para se 
ilustrar quais informações foram utilizadas e como foram tratadas. 

Tango:H é um JS do tipo exergame. Ele foi concebido para 
auxiliar na reabilitação física e cognitiva de crianças doentes [9]. 
O jogo é tanto uma ferramenta para a promoção da saúde por 
meio de jogos sociais e educação física quanto uma ferramenta 
para profissionais (terapeutas, educadores e psicólogos) criarem 
exercícios adaptados às necessidades de cada paciente ou grupo 
de uso e monitorar seu progresso. Os exercício estão em três 
categorias (físicos, cognitivos e livres) e podem ser editados ou 
criados por meio de um editor incorporado ao JS, chamado Tango 
H Designer (Tangible Goals Health Designer). O JS tem a 
possibilidade de ser jogado em dois modos: single e multiplayer, 
além dos modos competitivo e colaborativo. A Figura 2 mostra 
dois adolescentes jogando. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dois adolescentes jogando Tango:H [9] 

O JS Virtual Pet [10] foi projetado em torno da ideia de uma 
clínica virtual para animais obesos. O jogador precisa cuidar de 
um cão dando-lhe nome e ensinando a ele novos truques que lhe 
permitam exercitar-se, brincar e, dessa forma, reduzir seu peso. A 
criança usa como entrada de dados um passeio virtual que realiza 
com o cão, que é sua própria atividade física monitorada e cujos 
dados são gravados em um dispositivo com interface USB. A 
criança insere o dispositivo em um quiosque e os dados gerados 
pelo passeio real são transformados em pontos e objetivos 

concluídos que liberam novos truques para se ensinar ao cão. O 
resultado dessas atividades é traduzido para um cão visualmente 
mais magro, energético e feliz. A Figura 3 mostra uma tela do 
jogo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tela do jogo Virtual Pet [10] 

O “Digestower” é um jogo educacional digital, brasileiro, 
voltado para o público infantil, com o objetivo de estimular a 
alimentação saudável e o exercício físico, a fim de auxiliar no 
enfrentamento da obesidade em crianças [28]. Com um history-
board introdutório, o jogador é apresentado ao tema, com 
explicações básicas sobre digestão e enzimas. A seguir é 
apresentada uma imagem parcial do corpo humano e seu aparelho 
digestivo. É um jogo do tipo defense tower, onde o jogador 
posiciona suas torres de defesa, que são as enzimas digestivas, 
pelo percurso do sistema digestivo de tal forma que o alimento 
seja processado corretamente em cada parte desse sistema. A 
Figura 4 ilustra o cenário do jogo, o próprio corpo humano, cujo 
sistema digestivo aparece gradativamente, à medida que o jogador 
consegue tratar corretamente a digestão dos alimentos e avançar 
nos níveis. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tela do jogo Digestower [28] 

O mapeamento sistemático realizado concluiu que [1]: 

 …os JS encontrados tratam obesidade de forma geral e não 
pelos seus componentes e quando o artigo foca o jogo, não são 
incluídas avaliações clínicas de efetividade da intervenção, 
mostrando que não há uma preferência entre inserir o jogo 
numa atividade obrigatória ou liberá-lo Além disso, são 
construídos com baixa participação dos atores envolvidos, 
fundamentando-se em uma ampla variedade de teorias 
para sua criação, com prevalência da atividade física na 
temática dos jogos. 

3. METODOLOGIAS DE GAME DESIGN 
PARA JS 
Para se criar o projeto instrucional, procurou-se executar cada 
etapa usando-se metodologias já existentes para a criação de JS 
que, de alguma forma, se relacionavam com a parte instrucional 
do projeto de um JS. Segue-se uma apresentação e breve 
descrição das metodologias e instrumentos utilizados. 

A Metodologia Maiêutica (M2) foi originalmente 
concebida para o desenvolvimento de ambientes virtuais [20]. No 
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entanto, foi adaptada para ser usada na concepção e 
desenvolvimento de um novo projeto instrucional de JS, uma vez 
que sua utilização se dá por meio de perguntas discursivas que 
provocam reflexão e criatividade [16]. Ela se divide em 4 projetos 
interdependentes: projeto conceitual, projeto de comunicação, 
projeto estrutural e projeto de construção. Para Oliveira [16], o 
projeto conceitual “é onde estão localizados os principais esforços 
da metodologia”. O projeto conceitual enfatiza o quê será 
desenvolvido. Nele, definem-se o tipo e o objetivo da aplicação, 
obtidos pelo uso dos princípios da maiêutica, com perguntas de 
diferentes escopos. É nesse projeto que estão incluídos os 
elementos instrucionais do JS, como o conteúdo e os conceitos 
que se deseja transmitir.  A Figura 5 ilustra a relação entre os 
projetos e localiza o projeto conceitual como iniciador do projeto 
instrucional. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Metodologia Maiêutica (M2) [20] 

A Promoção do Envolvimento de Especialistas de Domínio 
em Projetos Acadêmicos de Jogos Sérios (PEED) [18] considera a 
presença de pelo menos três stackholders, ou atores, em um 
projeto de JS: os usuários finais entendidos (UFE), considerados 
os estudiosos, especialistas, profissionais ou praticantes da área de 
aplicação do JS; a equipe técnica de desenvolvimento (ETD), 
responsável pelo game design e sua implementação; o usuário 
final aprendiz (UFA), que representa o público-alvo (jogadores) 
para o qual o JS foi concebido. O método PEED dá suporte para 
quando o projeto não parte dos UFE e sim do ambiente acadêmico 
(ETD), inovando em áreas pouco ou não exploradas ou de pouca 
atratividade comercial, sendo uma metodologia de envolvimento 
dos UFE no processo do game design, desde o seu início. O 
PEED é iterativo, ou seja, evolui ao longo do projeto conceitual, 
com a retroalimentação das contribuições dos UFE nas áreas a 
eles pertinentes, modificando, enriquecendo e tornando aderente o 
game design do JS às suas necessidades. Com o PEED, o projeto 
instrucional do jogo é concebido com a participação dos UFE 
desde o seu início. A Figura 6 mostra o processo iterativo do 
PEED.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Metodologia PEED [18] 

A Metodologia de Projeto de Níveis Orientada a Medidas 
(Measure-Oriented Level Design - MOLDE) [8] procura conciliar 
as expectativas dos UFE e dos UFA para que um JS seja divertido 
aos UFA e, ao mesmo tempo, útil para as necessidades dos UFE. 
Seu principal propósito é traduzir as funcionalidades esperadas 

pelos UFE em variáveis do jogo de modo a controlá-las tanto em 
grandes variações, representadas por mudanças de fases, como em 
pequenas alterações, representadas por mudanças de níveis, dentro 
de uma mesma fase, e que representam o controle do fluxo do 
jogo ou seu game flow [5] [23].  

O MOLDE parte da análise realista das funcionalidades, 
traduzindo para o projeto, as necessidades dos UFE. A partir daí, 
faz-se a análise das variáveis, que são subdivididas em: variáveis 
internas, de população, de fase e de níveis. Essa identificação 
torna-se útil na construção do sistema de pontuação, que deve 
refletir o desempenho do jogador. Embora o MOLDE seja uma 
metodologia associada a aspectos técnicos do JS, portanto mais 
ligada à ETD, é necessária a validação pelos UFE das variáveis 
criadas durante o projeto instrucional. O MOLDE é utilizado nas 
etapas iniciais do projeto instrucional e ao longo de todo o 
desenvolvimento do JS. A Figura 7 exemplifica o informado. 

 
Figura 7. Metodologia MOLDE [8] 

O Questionário de Utilidade para Jogos Sérios Ativos 
(Serious Exergames Utility Questionnaire- SEU-Q) [22] é um 
questionário proposto para os UFE perceberem, de forma 
empática, como seu público-alvo responderia a questionamentos 
de jogabilidade, interface e mecânica do jogo, entre outros. Ele é 
dividido em duas partes: a primeira, com os UFE respondendo 
empaticamente pelos UFA e a segunda, com respostas dos 
próprios UFE. Ao final, propõe algumas questões abertas sobre o 
JS para os UFE. Embora inicialmente concebido para utilização 
com JS ativos (exergames), sua utilização para jogos não ativos é 
igualmente possível. Ele pode ser aplicado em qualquer estágio de 
desenvolvimento do JS, como instrumento formal de feedback, 
fornecido pelos atores envolvidos em cada rodada de avaliação.  

4. PROJETO INSTRUCIONAL 
Como um JS precisa atender a propósitos específicos desde a sua 
concepção [27], este tipo de jogo requer a execução de um Projeto 
Instrucional. Para os JS, o projeto instrucional depende de uma 
relação de complementaridade e maleabilidade entre os UFE e a 
ETD, como exposto em Kelly et. al [11]. Citando Kirkley et al. 
[12], “bons projetos instrucionais e de jogos são ambos arte e 
ciência”. O projeto instrucional deve identificar as condições 
norteadoras de uso do jogo bem como seus objetivos pedagógicos, 
identificando as competências a serem apreendidas. Estas 
competências envolvem conhecimento, habilidade e atitudes [7] 
que precisam ser contempladas no JS. Além disso, ele deve ser 
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persuasivo quando se deseja promover mudanças de 
comportamentos. Neste projeto instrucional, procurou-se 
implementar a retórica processual, definida por Bogost [30]: 

Central para o processo de criação e 
compreensão de tais jogos é uma compreensão da 
"retórica processual" - a forma como um videogame 
incorpora a ideologia em sua estrutura computacional. 
Ao entender como os jogos expressam retórica em suas 
regras, nós não só ganhamos um ponto de vista crítico 
em artefatos de videogame, mas também podemos 
começar a considerar como projetar jogos cujo 
principal objetivo é redimensionar, ensinar e fazer 
declarações políticas. 
Para que um jogo educacional contenha ambientes 

emocionalmente lúdicos e divertidos, os ambientes de 
aprendizagem devem ter , segundo Kirkley et. al. [12]: 

 • objetivos claros que os alunos considerem 
significativos,  
• múltiplas estruturas de objetivos e pontuação para 
dar aos alunos feedback sobre o seu progresso, 
• múltiplos níveis de dificuldade para ajustar a 
dificuldade do jogo à habilidade do aluno, 
• elementos aleatórios de surpresa, e  
• uma fantasia e metáfora emocionalmente atraente que 
esteja relacionada às habilidades do jogo. 
Com esse embasamento conceitual, associado ao uso de 

metodologias para a criação de JS, iniciou-se a criação do projeto 
instrucional do jogo. 

4.1 Aplicação da M2 
A M2 foi a primeira metodologia usada para se iniciar o processo 
de busca de requisitos para a construção do projeto instrucional, 
sistematizando as primeiras reuniões com os UFE, por meio de 
perguntas pré elaboradas a partir da ideia inicial de criação do 
jogo, além das perguntas que se originaram durante as reuniões 
[20]. Foram usadas as seguintes perguntas iniciais, aplicadas à 
primeira reunião com os UFE em 16/12/2015: 

a) Qual a população-alvo (faixa etária, escolaridade, deve 
saber/fazer/ter algo antes)? 

b) Qual o contexto de uso (individual/grupo, 
escola/casa/ginásio, precisa de registro individual de 
atividade, integrado a currículo/extra, obrigatório/livre, 
dispositivo para uso)? 

c) Quem vai aplicar/apresentar/acompanhar 
(pais/responsáveis, professor, uso livre) ? 

d) Qual o objetivo final/outcome( 
conhecimento/habilidade/atitude)? 

e) Qual o foco (conteúdo/dominio, nível/especificidade)? 
f) Como saber se o objetivo foi alcançado (quem pode 

avaliar, como avaliar, o quê medir)? 
g) Expectativa quanto ao jogo (forma/aparência, gênero, 

diversão, interação)? 
h) Conhece algum jogo semelhante (qual, o que falta neles, 

porquê não são adequados)? 
i) Para quando é prevista a conclusão do jogo? 

A M2 permitiu que se mantivesse sempre a atenção no 
projeto instrucional: ela conduziu as entrevistas e manteve o foco 
no desenvolvimento de competências do adolescente em relação à 
TPO. 

4.2 Aplicação do PEED  
Pensando-se num contexto de aplicação do JS, com vários 
adolescentes usando o jogo em ambiente escolar na rede pública 
brasileira, com suas peculiaridades de infraestrutura, limitações 
financeiras e desejando efeitos de longo prazo, identificou-se uma 
série de requisitos a partir de reuniões com os UFE (3 reuniões de 
apresentação de conceitos e 2 de validações, intercaladas, no 
período de dezembro de 2015 a maio de 2017) e a ETD, divididos 
em três categorias: 

• Objetivos Principais (aqueles que definem o JS com as 
funcionalidades mínimas): prevenção da obesidade na 
adolescência; jogo deve tratar a tríade de prevenção da 
obesidade (TPO); jogo individual; adolescente na faixa dos 
08 aos 10 anos; uso inserido no contexto de sala de aula; 
várias intervenções, não livre, não casual, com duração total 
de aproximadamente 1h30min; login para identificação dos 
alunos; extrapolar a ideia de exergame; jogo 2D; relatório 
por aluno. 

• Objetivos Secundários (aqueles que seriam interessantes, 
mas dependem de disponibilidade de recursos): tutor 
contextual no jogo; comportamento do personagem muda 
conforme conhecimento adquirido; registro temporal dos 
dados, preservando os micro-dados, para mineração; usar um 
banco de dados na web; uso com smartphone.  

• Preocupações (evitar): não criar estereótipos ou incitar ao 
bullying; não direcionar o jogo para uma crítica à obesidade 
e sim para o incentivo a uma vida saudável; não incentivar o 
consumo de alimentos não saudáveis; não usar o termo IMC; 
personagem não vai mudar a forma do “corpo”. 

Para que o JS reflita essas premissas, o objetivo deve 
estar na aquisição do conhecimento (Ingestão Alimentar – IA) e 
no desenvolvimento de habilidades e atitudes (Hábitos de Vida – 
HV e Atividade Física – AF).  

Para a IA é importante o conhecimento dos alimentos 
por dois aspectos: pelo seu Nível de Processamento (NP) e por 
seu Grupo Alimentar (GA), sendo o primeiro (NP) mais 
abrangente (aplica-se a todos os alimentos), simples (não requer 
conhecimento específico), fácil (são poucos níveis) e atual (consta 
das publicações mais recentes do Ministério da Saúde) que o 
segundo (GA) [2] e por esse motivo foi escolhido como o 
primeiro conhecimento a ser adquirido. O grau de dificuldade do 
conhecimento por esses aspectos foi definido pelos UFE. 

 A classificação de alimentos em relação ao seu nível de 
processamento é a primeira habilidade desenvolvida para o 
conhecimento do NP dos alimentos. Um cuidado deve ser tomado 
nessa fase uma vez que um mesmo alimento pode, dependendo do 
seu grau de industrialização, ser classificado em qualquer um dos 
níveis (por exemplo, espiga de milho, milho em conserva e 
salgadinhos de milho em pacotes).  Em seguida, adquirido esse 
conhecimento, comparam-se níveis de processamento de 
alimentos usando-se essa classificação como referência. 

 Da mesma forma, para compormos refeições 
equilibradas, devemos conhecer a que grupo alimentar os 
alimentos pertencem e as características de cada grupo. Para o 
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projeto instrucional deste JS foram definidos pelos UFE os grupos 
alimentares considerados mais importantes a se trabalhar: 
(1=Carboidratos; 2=Proteínas; 3=Lipídeos; 4=Hortaliças; 
5=Frutas; 6=Extratos; 7= Guloseimas; 8= Hidratantes).  

Por fim, na última fase, a reunião desses conceitos 
permitirá que o adolescente monte uma refeição com alimentos 
com um certo nível de processamento e pertencentes a certos 
grupos alimentares.  A Tabela 3 ilustra o exposto. A dificuldade 
cognitiva é crescente da primeira para a última linha da tabela. 
Tabela 3. Projeto Instrucional para IA. 

Conhecimento Habilidade/Fase 

Nível de Processamento (NP) Classificação 
Comparação  

Grupo Alimentar (GA) Classificação 
Comparação  

NP+GA Composição 
 
Para os HV e AF, trabalhou-se  com a ideia de causa e 

efeito, sendo que para HV foram considerados sono, consumo de 
água, sal, açúcar ao passo que para AF considerou-se 
sedentarismo.  

Assim, deve-se considerar no JS os cinco elementos 
necessários para se transmitir o conhecimento sobre HV e AF, 
como mostra a Tabela 4. A ordem de apresentação dos indutores 
foi definida pelos UFE e é da primeira para a última linha. 

Tabela 4. Projeto instrucional para HV e AF. 
Indutor  
(causa) Indicador Desfecho 

(efeito) 
Água(-) HIDRA Desidratação 

Sal(+) PA Hipertensão 

Açúcar(+) KCAL, GLI Diabetes 

Sedentarismo(+) KCAL Obesidade 
Sono(-) PA,KCAL Obesidade 

 
Na Tabela 4, o símbolo (+) ao lado de cada indutor 

significa excesso e o símbolo (-) significa falta. O indicador 
HIDRA significa o nível de hidratação. O indicador KCAL indica 
o balanço energético e foi utilizado em substituição ao IMC 
inicialmente proposto pela ETD, por decisão dos UFE, por ser seu 
conceito considerado mais fácilmente apreendido e de maior valia  
para o adolescente. O indicador GLI indica o nível de açúcar no 
sangue e o indicador PA indica o nível da pressão arterial. Como 
exemplo: falta de água (consumo insuficiente de água) pode 
causar desidratação e consumo excessivo de açúcar pode gerar um 
balanço energético positivo e excesso de glicose no sangue, 
podendo levar ao aparecimento de diabetes. 

Para se definir de que forma os indutores afetam os 
desfechos, recorreu-se aos UFE (nutricionistas e educadores 
físicos) para uma avaliação qualitativa, obtendo-se a Tabela 5, que 
serviu de base para a criação das equações determinantes do 
comportamento das variáveis (indicadores) para um JS que trate 
os HV e AF. 

Tabela 5. Efeito dos indutores nas variáveis do jogo. 

 Desfecho Direto (efeito) 
 

Indutor 
(causa) KCAL HIDRA PA GLIC 

Água -  ++ -- -- 
Sal + - ++ 0 

Açúcar ++ 0 0 ++ 
Sedentarismo ++ 0 ++ ++ 
Sono (falta) + 0 + + 

 
A escala utilizada é uma sequência de símbolos (--,-

,0,+,++), usados para expressar o efeito de um indutor em cada 
um dos indicadores de desfecho. Por exemplo, na segunda linha 
da tabela, o consumo excessivo de uma quantidade de sal, torna o 
balanço energético positivo, diminui a hidratação, aumenta muito 
a pressão arterial e não tem efeito direto no nível de açúcar no 
sangue. 

O comportamento de cada medidor é obtido pela 
criação de uma equação montada pela ponderação de cada 
indutor, representada por cada coluna da tabela. Como exemplo, 
para o primeiro medidor, a equação fundamental seria KCAL= -
Água+Sal+2*Açúcar+2*Sedentário+Sono.  

Apresentam-se os indutores ao jogador de forma 
gradual [12]. Na primeira fase do JS, ele aprende os efeitos da 
água. Na segunda fase, além dos efeitos da água, apresenta-se o 
sal. Dessa maneira, os indutores são apresentados de forma 
gradativa e com seus efeitos cumulativos no comportamento do 
jogador. Como exemplo, na terceira fase, têm-se os indutores 
água, sal e açúcar, ao passo que na quinta e última fase, todos os 
indutores estão presentes. 

Para a descrição dos alimentos, criou-se um banco de 
dados usando-se a tabela TACO [15], com o acréscimo da coluna 
de nível de processamento (NP) com suas opções (in natura ou 
minimamente processado, processado e ultraprocessado), 
originalmente não existente. Por decisão dos UFE, a classe dos 
“temperos” pode ser suprimida por ter poucos alimentos usados 
em pequenas quantidades. Acrescentou-se  à tabela original uma 
segunda coluna, com a classificação dos alimentos por seus 
grupos alimentares (GA), definidos para este JS, como citado 
anteriormente. Para uso neste projeto, por decisão dos UFE, a 
tabela foi reduzida de 680 para 137 alimentos, escolhidos por sua 
importancia e popularidade. Pelo fato de a tabela TACO ser um 
trabalho realizado com a participação de UFE doutores em 
Nutrição de várias instituições representativas de cada região do 
país, o jogo pode ser utilizado em qualquer escola do país. 

4.3 Aplicação do MOLDE 
Usando-se dos conceitos do MOLDE [8] pode-se definir variáveis 
a serem manipuladas dentro de uma fase, para o controle do 
gameflow [5] para o JS. A Tabela 6 exemplifica a aplicação 
desses conceitos na determinação das variáveis de níveis. Foram 
criados inicialmente três níveis (básico, intermediário e 
avançado). O cronômetro significa o tempo de resposta de cada 
pergunta em segundos. Para que o nível de dificuldade aumente 
gradativamente, a quantidade de alimentos aumenta com o 
decréscimo do tempo de cronômetro. 

Tabela 6. Variáveis de níveis para IA (cron em s). 

 Quantidade de Alimentos  

NÍVEL IN PRO ULTRA CRON 
Básico 3 4 3 30 

Intermediário 6 8 6 15 
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Avançado 9 12 9 10 
 
Da mesma forma, foram criadas as variáveis de níveis 

para os jogos para HV e AF, como mostra a Tabela 7. 
 

Tabela 7. Variáveis de níveis para AF e HV (cron em min) 

Quantidade de Itens 

NÍVEL CRON ÁGUA SAL AÇÚCAR SEDENT. SONO 

Básico 3 4 3 30 4 2*4h 
Interm. 6 8 6 15 8 4*2h 

Avanç. 9 12 9 10 12 8*1h 

 
Ao término de cada uma das apresentações da evolução 

do projeto do JS aos UFE, utilizou-se do instrumento de avaliação 
empática aos atores envolvidos no processo, SEU-Q [22], que 
permitiu a obtenção de diversos elementos de melhoria e 
sugestões para a evolução do projeto de construção do protótipo. 

5. RESULTADOS PARCIAIS – O  JOGO 
Este projeto instrucional foi usado na geração do game design  do 
jogo “João e Maria Contra a Bruxa Guloseima e suas Diabetes”. 
Não se pretende detalhar neste artigo o jogo completo, dado que 
este detalhamento foi feito em [31]. 

 Usaram-se as Tabelas 3 e 4 como fundamentos para o 
mapeamento de seu conteúdo instrucional para dois tipos de 
jogos. O primeiro tipo de jogo é um mini-game, com perguntas a 
serem respondidas por escolha de alternativas. Para cada linha da 
segunda coluna da Tabela 3, criou-se uma mini-game. Dessa 
forma, foram projetados cinco mini-games, dois deles de 
classificação, dois deles de comparação (para níveis de 
processamento e grupos alimentares) e um de composição de 
alimentos. A Figura 8 mostra o protótipo funcional do mini-game 
da fase 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mini-game1 do jogo  

De forma análoga, a Tabela 4 foi usada para o 
mapeamento de um segundo tipo de jogo, de ação, usando 
plataformas e um personagem que se movimenta por cinco 
cenários distintos, coletando alimentos in natura e alguns 
processados, água, horas de sono e desviando-se de obstáculos 
físicos, alimentos ultraprocessados, sal e açúcar em excesso, 

monstros sedentários e diabetes vermelhas. A Figura 9 mostra o 
protótipo do jogo de plataforma da fase 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Plataforma 5 do jogo  

Assim, cada linha das tabelas 2 e 3 está associada à uma fase 
do jogo, perfazendo um JS com 5 fases. Os jogos são interligados 
por meio da propagação da pontuação e conquista de itens 
mágicos, do mini-game para a respectiva plataforma da fase, 
permitindo uma transição harmônica de um tipo de jogo para o 
outro, ao longo das cinco fases. No momento da escrita deste 
artigo, estão prontos o Mini-game 1 e a Plataforma 1 que juntos 
compõem a primeira fase do jogo. A previsão é de que o protótipo 
esteja concluido com as cinco fases até o final do ano de 2017, 
quando então serão iniciados os primeiros testes com os UFA e 
aplicados os questionários de avaliação pré e pós intervenção.  

6. CONCLUSÃO 
Os relatórios da World Health Organization e as publicações do 
Ministério da Saúde previamente citados indicam uma 
convergencia de conhecimentos a serem obtidos para a prevenção 
da obesidade na adolescência. Essa literatura enfatiza a 
necessidade de tornar a informação sobre a prevenção da 
obesidade acessível aos adolescentes nas escolas. Neste estudo, 
observou-se a recorrência de uma tríade de informação para a 
prevenção à obesidade, que se definiu como o objetivo 
instrucional do Jogo Sério: Ingestão Alimentar, Hábitos de Vida e 
Atividade Física. Esta tríade parece estar ausente nos jogos atuais 
que combatem ou previnem obesidade. Para a dimensão da 
Ingestão Alimentar considerou-se o conhecimento sobre Nível de 
Processamento e Grupo Alimentar dos alimentos. Para a dimensão 
dos Hábitos de Vida considerou-se causa e efeito do consumo de 
alimentos e de certos indutores (água, sal, açúcar e sono). Para a 
dimensão da Atividade Física usou-se o indutor sedentarismo. 
Apresentou-se a seguir o projeto instrucional para um jogo sério 
com este objetivo, onde foram elencadas metodologias, aplicadas 
isoladamente em projetos anteriores de jogos sérios e procurou-se 
utilizá-las em conjunto, com o auxílio, ainda, de um instrumento 
de avaliação iterativo, para se criar este projeto.  
 As restrições que se apresentam a este trabalho 
atualmente decorrem do fato de que o protótipo não foi testado 
diretamente com os usuarios finais aprendizes, mas de forma 
indireta e empaticamente via os usuarios finais entendidos. Não se 
sabe se o resultado desses testes poderá eventualmente modificar 
aspectos de jogabilidade e mecânica do jogo, não previstos até o 
momento, bem como o tempo total de utilização, previsto 



105

atualmente para 1h e 30 min. No entanto, presume-se que tais 
mudanças, se ocorrerem, não afetarão a parte instrucional do jogo.  

Outro aspecto que não foi considerado por extrapolar o 
escopo inicial do projeto, foi a pesquisa e criação, caso seja 
necessário, de uma abordagem de aplicação do jogo em sala de 
aula pelo professor responsável. Esse professor tem papel 
importante no processo de aplicação do JS nas escolas e por esse 
motivo ele deve ser esclarecido, concordante e motivado sobre o 
papel coadjuvante do JS no processo de aprendizado, usado como 
elemento auxiliar e não substituto de outras metodologias de 
ensino e muito menos da sua presença em aula.   

Ao considerar os atores envolvidos no processo 
(Usuários Finais Especialistas, Usuários Finais Aprendizes e 
Equipe Técnica de Desenvolvimento), se reconhece que para a 
criação de um jogo sério tem-se, obrigatoriamente, que se recorrer 
a especialistas de domínio que são os entendidos da área de 
intervenção. Esses estudantes, pesquisadores, práticos e 
profissionais mostraram-se indispensáveis na validação ou 
exclusão de certas propostas ao longo da criação do documento 
conceitual do jogo sério e sua atuação é fundamental na geração 
do projeto instrucional para um jogo sério aderente às suas 
necessidades. Além disso, observou-se a necessidade de se 
ancorar o projeto instrucional do jogo sério em teorias 
comportamentais e motivacionais. Essa constatação reflete a 
multidisciplinaridade da área de Jogos Sérios e provoca a reflexão 
contínua de como envolver esses atores e essas disciplinas  nas 
diversas fases do projeto. 
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ABSTRACT 
Finding a specific office inside a public building or packing for a 
trip could be a challenge for visually impaired people. To 
complete these activities, the person may require help from others, 
reducing his/her independency and joy of doing such activities. In 
this paper, we propose a prototype of a wearable device in the 
shape of a glove to be used as an assistive technology for visually 
impaired people. In this work, we present results of a case study 
conducted with HCI experts to explore the possibilities of the 
prototype aiming at preparing it for further study with the end 
users. 
 

RESUMO 
Encontrar um escritório específico dentro de um prédio público 
ou fazer as malas para uma viagem pode ser desafiador para 
pessoas com deficiência visual. Para completar essas atividades, a 
pessoa pode precisar de ajuda de outras pessoas, reduzindo sua 
independência e felicidade ao fazer tais atividades. Neste trabalho, 
nós propomos um protótipo de um dispositivo vestível no formato 
de uma luva para ser usado como uma tecnologia assistiva para os 
deficientes visuais. Neste trabalho, nós apresentamos os 
resultados de um estudo de caso conduzido com experts em IHC 
para explorar as possibilidades do uso do protótipo visando 
prepará-lo para um estudo futuro com usuários finais. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
H5.2. [Information interfaces and presentation (e.g., HCI)]: 
User Interfaces. 

Termos Gerais 
Design, Experimentation, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Design, Accessibility, Visually impairment, Wearable device. 

1. INTRODUÇÃO 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a deficiência 
visual é definida como a perda total ou parcial da visão. A 

deficiência visual é dividida em dois grupos: a cegueira, que 
consiste na perda total da visão ou pouca capacidade de enxergar 
e a baixa visão, que é a alteração funcional da visão, conservando 
ainda resíduos dela [16]. No mundo, estima-se que 4,25% da 
população tenha algum tipo de deficiência visual [17], e no Brasil, 
esse número chega a 18.8% [7]. 
A visão tem papel importante na percepção espacial, habilidade 
para perceber o tamanho, forma, movimento e orientação de 
objetos ou pessoas no espaço físico. Tarefas do dia a dia como se 
locomover em um ambiente, preparar uma mala de viagem ou 
fazer um inventário de quais são os produtos que estão guardados 
na dispensa podem ser muito desafiadoras para as pessoas com 
algum tipo de deficiência visual. 
A tecnologia assistiva consiste nos equipamentos, dispositivos e 
sistemas que podem ser utilizados para superar as barreiras que as 
pessoas com deficiência experimentam e que as privam de uma 
participação plena em todos os aspectos da vida em sociedade. O 
objetivo das tecnologias assistivas é suprir as lacunas deixadas 
entre o que as pessoas com deficiência querem fazer e o que a 
infraestrutura social disponível permite que elas façam [6]. 
Neste trabalho, estamos explorando as possibilidades do uso de 
um dispositivo vestível, como forma de tecnologia assistiva para 
deficientes visuais. Para tal, propusemos inicialmente o design de 
uma pulseira, cujos resultados de experimentação nos levaram ao 
design da Luva GAVI (Glove Assistant to the Visually Impaired 
ou Luva Assistente para os Deficientes Visuais). Neste artigo 
discutimos resultados de um estudo de caso realizado com 
especialistas em IHC (Interação Humano-Computador) para 
avaliar o potencial dos protótipos desenvolvidos em seus 
primeiros estágios de criação, bem como refiná-lo o suficiente 
para poder ser levado ao usuário final. 
O artigo está organizado da seguinte forma: a próxima seção 
apresenta alguns trabalhos relacionados sem, entretanto, esgotá-
los. Na sequência, é apresentada a Luva GAVI, como sequência à 
tentativa de design de uma pulseira, o seu design e 
desenvolvimento. Na seção seguinte é mostrado o estudo de caso 
no qual a Luva foi avaliada experimentalmente por especialistas 
em IHC e os resultados obtidos. Por fim apresentamos 
considerações finais do estudo, apontando para continuidade da 
pesquisa. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Esta seção apresenta os trabalhos relacionados à esta pesquisa. Foi 
realizada uma análise exploratória da literatura visando investigar 
dois aspectos relacionados a essa pesquisa: cenários nos quais as 
tecnologias assistivas têm sido utilizadas e como dispositivos 
vestíveis têm sido empregados para compor os sistemas que agem 
como tecnologia assistiva. 
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O GoBraille [2] foi desenvolvido para auxiliar as pessoas com 
deficiência visual a utilizar o transporte público, pensando em 
dois fatores humanos considerados importantes pela pesquisa: 
independência e segurança. Uma aplicação baseada em Braille foi 
desenvolvida para informar em tempo real sobre os ônibus que 
passam em determinado ponto e as próximas paradas durante uma 
viagem. A solução contou com um smartphone Android em 
conjunto com um gravador de notas Braille, de modo a evitar o 
uso de feedbacks sonoros, que podem ser difíceis de compreender 
em ambientes barulhentos como ônibus e ruas com muito trânsito. 
De modo geral, os participantes da pesquisa relataram que o 
sistema ajudava na independência e na sensação de segurança, por 
fornecer as informações sobre os ônibus, mas também 
apresentaram receios em relação ao gravador de notas Braille, já 
que ele é um dispositivo caro e difícil de carregar. Alguns 
participantes sugeriram o uso do smartphone de forma única. 
BlueView [4] é um sistema que visa aumentar a percepção de 
pessoas com deficiência visual sobre pontos de interesse em 
ambientes como pontos de ônibus, estações trem e shoppings, 
permitindo que o usuário identifique e localize os pontos de 
interesse com mais acurácia através de áudio. O sistema utiliza um 
smartphone munido de Bluetooth e etiquetas Bluetooth de 
tamanho reduzido que possuem uma caixa de som acoplada e que 
podem ser facilmente adicionadas a objetos de interesse. Nesse 
sistema, enquanto o usuário está se movimentado pelo ambiente, o 
smartphone localiza pontos de interesse, e notifica o usuário toda 
vez que um novo ponto de interesse é localizado. Quando o 
usuário decide e informa no smartphone qual ponto de interesse 
ele quer visitar, como por exemplo, um elevador ou uma porta de 
um escritório, o ponto de interesse começa a emitir sons, para que 
o usuário consiga se orientar até ele. Em cenário experimental 
sozinhos ou com mais de um usuário por vez, os participantes 
tiveram que localizar uma porta em um corredor e conseguiram 
concluir a tarefa com sucesso. 
U-NEXT [10] é um sistema mobile cujo objetivo é dar mais 
autonomia para pessoas com deficiência visual a realizar 
atividades como encontrar e selecionar produtos ao realizar 
compras em um supermercado. O sistema utiliza smartphones que 
possuam um leitor RFID (Radio Frequency Identification) 
embutido, e etiquetas RFID para identificar os produtos nas 
gondolas. Quando o usuário aproxima o smartphone de alguma 
das etiquetas, as informações sobre o produto, como nome, marca 
e preço, comentários sobre o produto ou localização dos produtos 
são faladas pelo smartphone. O U-NEXT foi testado com pessoas 
vendadas e com deficientes visuais em um cenário experimental, 
um supermercado simulado, mas os pesquisadores puderam 
observar que, apesar de os sujeitos conseguirem encontrar os 
produtos desejados, eles tiveram dificuldades em segurar ao 
mesmo tempo o smartphone, a bengala e a sacola de compras e 
tiveram problemas para realizar a leitura das etiquetas RFID com 
o celular. 
Ainda que tendo enfoque em outros cenários, alguns dos trabalhos 
encontrados utilizam dispositivos vestíveis como tecnologia 
assistiva, como apresentado a seguir. 
Uma pulseira munida de alto-falante e Bluetooth [5] foi proposta 
para ajudar crianças com deficiência visual a se locomoverem e se 
engajarem nas atividades mais independentemente no ambiente 
escolar. Nesse sentido, a proposta envolve a emissão de sons, 
quando a pulseira percebe, por exemplo, que algum amigo está 
por perto, que a criança não tem se movido ou interagido num 
período de tempo, que a crianças está se aproximando de algum 

ponto de interesse na escola, como por exemplo, um banheiro ou 
a cantina, ou que a criança está se aproximando de alguma 
atividade, como um jogo. Os cenários foram estudados com 
educadores e com crianças com deficiência visual, mas o 
protótipo não foi testado com usuários finais. 
O FReAD (Feature Reading Accessibility Device) [1] é um 
dispositivo vestível que provê assistência auditiva durante a 
manipulação de objetos do cotidiano. Em formato de cinto, que 
contém uma câmera e um sensor de detecção de gestos, o 
dispositivo vestível permite que suas mãos fiquem livres para 
manipular objetos do seu interesse. O sistema é capaz de detectar 
textos impresso e cores dominantes dos objetos reconhecidos nas 
imagens capturadas pela câmera. As informações são então 
transmitidas para o usuário através de um fone Bluetooth. 
O Intelligent Glasses [15] é um dispositivo para auxiliar pessoas 
com deficiência visual a se locomover entre obstáculos presentes 
nos ambientes. O sistema utiliza imagens captadas por duas 
câmeras miniaturizadas acopladas aos óculos do usuário. O 
processamento das imagens capturadas detecta os obstáculos à 
frente do curso de caminhada. As informações são traduzidas para 
um mapa tátil, que o usuário pode explorar com as mãos para 
reconhecer onde estão os obstáculos. 
Para permitir que pessoas cegas consigam acessar texto impresso, 
os projetos FingerReader [13] e HandSight [14] utilizam câmeras 
miniaturizadas para gravar imagens. Algoritmos de processamento 
de imagens identificam o texto, que é sintetizado para fala. O 
feedback para indicar para o usuário para qual direção ele deve 
mover o dedo para continuar a leitura é realizado de forma tátil, 
através de motores de vibração, e sonoro, usando o sistema que 
sintetiza fala também para a leitura do texto. A câmera, e os 
motores de vibração ficam acoplados ao dedo do usuário. Em 
ambos os estudos de caso com pessoas com deficiência visual, o 
feedback tátil foi preferido em relação ao feedback sonoro: os 
usuários alegaram que o feedback tátil é mais rápido e fácil de 
compreender que o sonoro. 
Um sistema mobile composto de um smartwatch e de um 
rastreador de movimentos preso às mãos [3] foi utilizado para 
ajudar deficientes visuais a fazerem a leitura de mapas virtuais, 
possibilitando o uso de outros recursos ao invés dos tradicionais 
mapas táteis comumente utilizados por cegos. O sistema oferece 
feedback vibratório do smartwatch durante a exploração do mapa, 
quando o usuário passa por uma borda entre duas regiões. O 
sistema também utiliza as saídas de som do smartwatch para 
transmitir informações sonoras sobre o mapa sendo explorado, por 
exemplo, o nome da região. O dispositivo vestível também é 
utilizado como entrada de dados: a tela sensível ao toque é usada 
para filtrar dados, executando simples gestos de deslize 
horizontais ou verticais. Esse filtro permite o acesso a 
informações que seriam mais difíceis de compreender em mapas 
táteis. 
Enquanto a literatura tem mostrado iniciativas diversas de design 
de artefatos tecnológicos para o acesso de pessoas com deficiência 
(visual) à vida cotidiana, a busca por soluções de baixo custo, que 
agreguem facilidade de uso e não sejam físicas ou socialmente 
invasivas tem continuado. Na próxima seção apresentamos uma 
solução que explora a naturalidade do uso da mão e do tato da 
pessoa na sua localização em um espaço físico. 
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3. A LUVA GAVI: DESIGN E 
DESENVOLVIMENTO 
A bengala do cego tem sido seu principal instrumento para 
perceber o espaço a sua volta, facilitando sua movimentação no 
espaço físico; a relação entre ambos é tal que atinge níveis quase 
simbióticos, quando muitos percebem a bengala como extensão 
do próprio corpo. Ainda assim, a bengala é um objeto. É sabido 
que o tato é um dos sentidos mais apurados da pessoa cega, e 
como tal, como pensar o uso da própria mão como recurso para 
‘enxergar’ o espaço a nossa volta? Neste trabalho propusemos 
‘vestir a mão’ de forma a possibilitar uma forma, ainda que 
primitiva, de acessar informação do meio físico. No processo de 
criação, iniciamos pela construção de uma ‘pulseira’ que foi 
experimentada em situação de laboratório e gerou ideias para a 
Luva GAVI.  
O cenário projetado para uso dos dispositivos: 
Imaginemos a visita de uma pessoa com deficiência visual a um 
prédio público, onde ele precisa localizar o escritório de 
determinada pessoa. Sem recursos de acessibilidade, a pessoa 
possivelmente teria que solicitar a ajuda de alguém da recepção do 
prédio para ser guiada até a sala. Em edifícios que possuam piso 
tátil e identificação em Braille de cada uma das salas e pontos de 
interesse, como elevadores e banheiros, a locomoção se tornaria 
um pouco mais facilitada. Com o uso do sistema proposto neste 
trabalho, imaginamos uma solução mais simples e independente 
para pessoas com deficiência: o usuário informaria para o sistema 
qual o escritório a ser visitado, e utilizaria um dispositivo vestível 
para saber se está no escritório correto ou não, durante a sua 
locomoção até o ponto de destino. 
Para a realização deste estudo, foi produzido um sistema para a 
plataforma Android e protótipos de produtos vestíveis (uma 
pulseira e uma luva) construídos com componentes eletrônicos de 
peso e tamanho reduzidos, próprios para dispositivos vestíveis. 
Nesse artigo, apresentamos e discutimos o processo de design e 
possibilidades do uso da Luva GAVI para a auxiliar a locomoção 
indoor de uma pessoa com deficiência visual. 
As próximas seções trazem detalhes sobre o desenvolvimento do 
sistema (hardware, software e os produtos vestíveis), bem como 
sobre a comunicação entre os dispositivos, necessária para 
compor a solução técnica final utilizada no estudo de caso. 

3.1 O hardware 
O hardware dos produtos vestíveis foi construído utilizando os 
componentes disponíveis no kit de desenvolvimento para 
dispositivos vestíveis Xadow [18]. O Xadow é composto por 
módulos de entrada (por exemplo, sensores de temperatura, 
acelerômetro, barômetro, leitor de etiquetas NFC – Near Field 
Communication e botões) e saída (por exemplo, tela, buzzer1 e 
motor de vibração). Esses componentes, que podem ser acoplados 
a um tecido, têm tamanho e peso reduzidos, além de ter um baixo 
consumo de bateria. 
O kit Xadow pode ser integrado com o módulo Intel Edison [8], 
que é uma plataforma de hardware e software que pode ser 
combinada com sensores, tornando possível criar novos produtos 
e soluções para a Internet. O Intel Edison possui uma unidade de 
processamento dual-core de alta velocidade, tem módulos de wi-fi 
e Bluetooth de baixa energia integrados, bem como memória e 

                                                                 
1 Um dispositivo eletrônico semelhante a uma campainha. 

armazenamento [9]. Por seu tamanho reduzido e pelo baixo 
consumo de energia o módulo Intel Edison é ideal para a 
construção de produtos vestíveis. 
O design e a construção da luva contaram com os seguintes 
componentes (Figura 1): 

• Motor de vibração: responsável pelo feedback 
háptico; 

• Buzzer: responsável pelo feedback sonoro; 
• Breakout board + Intel Edison: responsáveis pela 

conexão com a Internet e o processamento dos 
dados; 

• Leitor NFC: responsável pela leitura das etiquetas 
NFC; 

• Bateria recarregável. 

3.2 Primeira proposta: a pulseira 
Na primeira fase do estudo, o formato de pulseira foi escolhido 
para o dispositivo vestível porque ele proporciona que as mãos 
fiquem livres para outras finalidades. Como nosso cenário visa 
ajudar pessoas com deficiência visual a se locomoverem em um 
espaço interno, o uso da bengala se faz muitas vezes necessário, 
evidenciando a necessidade de que as mãos fiquem livres. 

Utilizando o hardware exibido na Figura 1 e um mini display para 
depuração do sistema, foi construído o primeiro protótipo: uma 

 
Figura 1. Componentes utilizados nos protótipos: (a) motor de 

vibração; (b) buzzer; (c) breakout board + Intel Edison; (d) 
NFC; (e) antena NFC e (f) bateria recarregável. Fonte: dos 

autores. 

 
Figura 2. Pulseira sendo utilizada para realizar a leitura e 

componentes da pulseira. Fonte: dos autores. 
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pulseira (Figura 2). O estojo para armazenar os componentes 
eletrônicos foi construído a partir de um modelo tridimensional 
[12] em uma impressora 3D. Para compor a pulseira, foi 
necessário um elo grande, para acomodar o breakout board, o 
Intel Edison e o mini display e quatro elos pequenos para 
acomodar os demais componentes eletrônicos. A bateria foi 
colada com velcro na parte de baixo da pulseira, e a pulseira 
também era fechada com uma faixa de velcro. 
Para avaliar a pulseira, foi realizado um teste piloto. Um sujeito 
que não possuía deficiência visual vendado participou do estudo, 
e utilizou o dispositivo vestível desenvolvido, que apresentou 
diversos problemas. 
Inicialmente, observou-se que a pessoa não se sentia confortável 
vestindo a pulseira: os movimentos da mão e braço que vestia a 
pulseira não pareciam fluidos e naturais. Apesar do peso reduzido 
dos componentes eletrônicos, a pessoa parecia ter a necessidade 
de segurar a pulseira com a outra mão. 
A pessoa também demonstrou receio de que pulseira caísse 
durante o uso. Para acomodar todos os componentes eletrônicos, 
foram utilizados 5 elos de plástico, e, portanto, a pulseira tinha 
um tamanho mínimo, de modo que não era possível adapta-la para 
vestir de forma mais firme pulsos mais finos. 
Além disso, pelo fato de o estojo plástico ser muito rígido e a 
pulseira não possuir muita flexibilidade, a pessoa teve dificuldade 
em posicionar o elo da pulseira que continha o leitor NFC de 
forma a realizar a leitura das etiquetas. 
Por fim, a pulseira apresentou outro problema: as conexões entre 
os componentes eletrônicos ficavam expostas na conexão entre os 
elos, de modo que, com o uso da pulseira, alguns dos conectores 
se soltavam, ocasionando um mal funcionamento dos 
componentes do protótipo. 
Em síntese, os principais problemas averiguados com a 
observação de um sujeito no teste piloto foram: falta de conforto, 
dificuldade de realizar ajustes na pulseira, dificuldade em realizar 
a leitura das etiquetas NFC e parte da tecnologia exposta pela 
pulseira, que causava funcionamento incorreto. 
Com base nessas observações, o experimento piloto foi encerrado 
sem que outros sujeitos utilizassem a pulseira para que um novo 
protótipo que eliminasse os problemas encontrados fosse 
desenvolvido. 

3.3 Segunda proposta: a Luva GAVI 
O segundo protótipo foi desenvolvido pensando em soluções para 
os problemas encontrados com o protótipo inicial em formato de 
pulseira, mas ainda mantendo o objetivo de deixar as mãos do 
usuário livres. 
Uma luva (Figura 3c) foi desenvolvida para acomodar o hardware 
na mão. Ela é composta de duas partes: um estojo (Figura 3b), 
para acomodar o hardware exibido na Figura 1 e uma faixa 
(Figura 3a), que envolve a mão e o estojo ao mesmo tempo. 
O uso de tecido para a construção do protótipo foi pensado para 
resolver os dois primeiros problemas encontrados no protótipo 
inicial: desconforto e dificuldades para ajustar a pulseira. Nesse 
sentido, a faixa de tecido foi pensada para prover mais conforto 
para o usuário, já que ela envolve a mão e os componentes 
eletrônicos, e pode ser ajustada para tamanhos diferentes de mãos. 
Para permitir que a leitura das etiquetas NFC fosse realizada mais 
facilmente, problema observado no primeiro protótipo, foi 
adicionado um “bolso” do tamanho do leitor na parte da luva que 
fica posicionada na palma da mão. Dessa forma, o usuário 
consegue facilmente realizar a leitura das etiquetas ao passar a 
mão aberta sobre elas. 
O uso de um estojo separado para os componentes eletrônicos 
trouxe mais segurança para que eles não se soltassem, evitando 
um dos problemas que ocorreu no primeiro protótipo. O uso de 
um estojo separado trouxe outras vantagens para o dispositivo. 
Por ser facilmente acoplado à faixa, foi possível utilizar o mesmo 
estojo tanto para a faixa da mão direita como para a faixa da mão 
esquerda. Além disso, permitiu que a remoção do hardware para 
testes fosse mais fácil, tornando a validação mais rápida. 
Optou-se por uma luva com os dedos livres para que o usuário 
tivesse o sentido do tato preservado, podendo, por exemplo, sentir 
texturas, temperatura e ler Braille. 

3.4 O sistema móvel 
Um aplicativo Android foi desenvolvido para que o usuário 
pudesse informar a sala que ele desejaria encontrar. Como o 
cenário a ser estudado propõe que o sujeito não faça uso da visão, 
os métodos comumente utilizados para realizar a entrada de dados 
(através de toques no teclado ou na tela do smartphone, por 
exemplo) e o uso da interface gráfica (dados apresentados na tela, 
de modo que o usuário possa ler) naturalmente não foram 
utilizados. 
Desse modo, para que o usuário pudesse entender os passos 
necessários para realizar a entrada de dados e a realização da 

 
Figura 3. Componentes da luva: (a) faixa; (b) estojo com os 

componentes eletrônicos e (c) luva completa. Fonte: dos 
autores. 

 
Figura 4. Tela do aplicativo. Fonte: dos autores. 
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tarefa, o aplicativo desenvolvido utiliza a função TTS (Text-to-
Speech) que consiste na conversão de textos para voz. 
Para a entrada de dados nesse aplicativo, três tipos de interações 
eram necessários: confirmação e cancelamento de uma 
determinada ação e o fornecimento do número de uma sala. As 
funcionalidades dos botões de controle de volume do aparelho 
celular foram sobrescritas para que, dentro do aplicativo, ao invés 
de controlar o volume do smartphone, esses botões pudessem 
servir como confirmação da ação (botão de aumentar o volume) e 
cancelamento da ação (botão para diminuir o volume). 
Para informar ao sistema o número da sala que estaria procurando, 
o usuário deveria realizar ações em duas etapas, fornecendo o 
valor correspondente às dezenas e em seguida o valor 
correspondente às unidades. A Figura 4 apresenta a tela para o 
usuário informar a dezena ou a unidade do número da sala. Um 
grande botão, que preenche praticamente a totalidade da tela 
permite que um usuário vendado ou impossibilitado de enxergar 
consiga pressionar o botão o número de vezes referentes à 
unidade ou à dezena. 
A Figura 5 apresenta o fluxo completo realizado no aplicativo 
Android para realizar a entrada de dados. A Tabela 1 mostra os 
textos que são sintetizados em cada passo do fluxo. O exemplo 

refere-se à busca da sala número 42. No primeiro passo, o usuário 
ouve as orientações iniciais sobre o uso do aplicativo: utilizando 
os botões de volume para confirmar ou cancelar uma ação. Depois 
da confirmação através do botão de volume, no segundo passo, o 
usuário é orientado em como iniciar o processo de inserir o 
número da sala: tocando a tela do smartphone o número de vezes 
referente à dezena do número. Neste exemplo, como representado 
nos passos 3 a 6 da Figura 5, o usuário deve tocar a tela do 
smartphone 4 vezes, gerando sempre um feedback sonoro. Depois 
de uma confirmação através do botão de volume, no passo 7, o 
usuário é orientado a finalizar a escolha da sala: tocando a tela do 
smartphone o número de vezes referente a unidade. Neste 
exemplo, o usuário pressionaria a tela 2 vezes, como ilustrado nos 
passos 8 e 9. Por fim, através da confirmação por meio do botão 
de volume, o usuário chega ao último passo dessa etapa, na qual 
ele é instruído sobre a etapa de procura da sala, explicando onde 
as etiquetas com informação estão localizadas e qual o tipo de 
sinal que indicará que a sala foi encontrada: um sinal curto indica 
que o usuário está na sala errada, e um sinal longo indica que o 
usuário está na sala desejada. 
As mensagens são repetidas depois de 20 segundos de inatividade, 
para auxiliar o usuário em caso de esquecimento de quais são os 
comandos disponíveis 

3.5 Comunicação sistema móvel – dispositivo 
vestível 
Para a comunicação entre o aplicativo Android e o dispositivo 
vestível, foi utilizado o protocolo Message Queue Telemetry 
Transport (MQTT). Este protocolo se baseia no princípio de 
publish/subscribe (publicação/inscrição). Nesse modelo, múltiplos 
clientes se conectam a um intermediador e se inscrevem nos 
tópicos do seu interesse. Ao mesmo tempo, outros clientes se 
conectam ao intermediador e publicam mensagens nos tópicos. 
Desse modo, os clientes inscritos em um determinado tópico 
recebem as mensagens publicadas, e podem utilizar a informação 
conforme a necessidade. Este protocolo provê uma interface 
simples e fácil de ser implementada e sua maior vantagem é a 
troca de mensagens com um baixo consumo de Internet. 
Na Figura 6 é apresentada a comunicação entre o aplicativo e os 
dispositivos vestíveis utilizando o MQTT. Nessa abordagem, 
smartphone e o dispositivo vestível se conectam através da 
Internet ao intermediador em um mesmo tópico. O número da sala 
que o usuário está procurando é publicado no tópico quando um 
usuário termina de realizar a entrada de dados no smartphone, e 

Tabela 1. Textos sintetizados em cada etapa do fluxo exibido 
na Figura 5 

Passo Ação Texto Sintetizado 

1 
Abrir 

aplicativo 

Você deve selecionar a sala para onde 
você quer ir. Para isso Você deve 

utilizar o botão de volume para cima 
para prosseguir e o botão de volume 
para baixo para cancelar. Aperte o 
botão de volume para cima para 

continuar. 

2 Volume + 

Vamos inserir o número da sala que 
deseja encontrar. Pressione a tela o 

número de vezes referente às dezenas e 
pressione volume para cima para 

confirmar. 
3 Toque Dez 
4 Toque Vinte 
5 Toque Trinta 
6 Toque Quarenta 

7 Volume + 
Pressione a tela o número de vezes 

referente a unidade e pressione volume 
para cima para confirmar. 

8 Toque Quarenta e um 
9 Toque Quarenta e dois 

10 Volume + 

Você irá para a sala 42. Passe a luva 
sobre os rótulos que se encontram nas 

pontas do quadro sobressalente que está 
fixado nas portas. Um sinal curto indica 
que você está na sala errada, e um sinal 
longo indica que você chegou na sala 
desejada. Aperte o botão de volume 

para cima para continuar ou o volume 
para baixo para cancelar. 

 

Figura 5. Fluxo de telas no aplicativo para inserir a sala 42. 
Fonte: dos autores. 
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essa mensagem é repassada para o dispositivo vestível, que se 
inscreveu no tópico anteriormente para receber as mensagens 
publicadas. Quando o usuário aproxima o dispositivo vestível das 
etiquetas NFC afixadas nas portas, o dispositivo compara a 
informação recebida do smartphone e da porta e notifica o 
resultado através de um som e vibração. 

3.6 Comunicação sistema (sistema móvel – 
dispositivo vestível) – usuário 
Para utilizar o sistema, o usuário deve inicialmente entrar com o 
número da sala a ser encontrada utilizando o aplicativo para 
smartphone, usando os botões de volume para confirmar ou 
cancelar uma ação e pressionando a tela para adicionar o número 
da sala a ser encontrada. 
Depois de concluída essa etapa, o usuário começa a interagir com 
o dispositivo vestível: ele deve procurar pela sala, aproximando o 
leitor de NFC, que fica posicionado na luva, na palma da mão, das 
etiquetas. A cada etiqueta lida pela Luva, uma resposta será 
produzida, cabendo ao usuário interpretar se ele encontrou a sala 
correta ou a sala errada. 

4. AVALIANDO O USO DA LUVA GAVI  
As subseções a seguir descrevem os principais aspectos de um 
estudo de caso realizado para explorar os usos da Luva GAVI em 
situação experimental. 

4.1 Objetivo 
O objetivo do estudo de caso era verificar se os feedbacks 
hápticos e sonoros produzidos pela luva, munida de um leitor de 
NFC, eram suficientes para que um sujeito vendado, utilizando 
uma bengala, pudesse encontrar uma sala pré-definida em um 
corredor de um prédio. 

4.2 Sujeitos e métodos 
O estudo de caso foi executado com um grupo de 13 especialistas 
em IHC, pesquisadores nos níveis de pós-doutorado, doutorado e 
mestrado, no Instituto de Computação da Unicamp, local onde 
essa pesquisa está sendo desenvolvida. Nenhum dos participantes 
possuía deficiência visual e já eram familiarizados com o prédio 
do instituto. 
Os pesquisadores foram divididos em dois grupos: 8 observadores 
e 5 sujeitos. Os observadores ficaram responsáveis por coletar 
dados quantitativos e qualitativos para a avaliação desse estudo de 
caso, enquanto os sujeitos executaram a atividade proposta. Ao 
final do experimento os pesquisadores realizaram uma sessão de 
debriefing para discutir as experiências e percepções de todos os 
envolvidos no experimento. 

4.3 Planejamento 
Como o objetivo do estudo era encontrar uma sala pré-definida 
em um prédio, utilizamos um dos corredores do Instituto de 
Computação da Unicamp como cenário para a atividade. Oito 
salas foram escolhidas para o experimento, quatro de cada lado de 
um corredor, e solicitamos a permissão para os professores que 
utilizam as salas para colar as etiquetas NFC nas portas das salas. 
Nenhuma mudança foi feita no layout do corredor: extintores, 
latas de lixo e quadros para recados foram mantidos no cenário. A 
única solicitação para os professores era que durante o 
experimento as portas de suas salas ficassem fechadas. Também 
não houve impedimentos para a movimentação de pessoas: 
durante o experimento, pessoas transitaram livremente pelo 
corredor, bem como entraram e saíram das salas. 
O planejamento contou também com a preparação do cenário: 
foram gravadas quatro etiquetas NFC para cada sala, totalizando 
32 etiquetas. Antes da atividade ser iniciada, as etiquetas foram 
colocadas nas respectivas portas, bem como testadas para garantir 
o correto funcionamento durante o experimento. 

4.4 A atividade 
A atividade proposta para esse estudo de caso foi dividida em três 
etapas: familiarização com os dispositivos, entrada de dados e 
procura pela sala. 
Na etapa de familiarização com o dispositivo, o sujeito, já 
vendado, recebia a luva, a bengala e o smartphone que seriam 
utilizados na atividade. O sujeito tinha aproximadamente um 
minuto para se familiarizar com o smartphone utilizado no 
experimento, reconhecendo os botões para realizar a entrada de 
dados. 
Antes de iniciar a segunda etapa, um sorteio definia o número da 
sala que o sujeito deveria encontrar em um corredor. O número da 
sala era informado para o sujeito, que utilizava essa informação 
para completar a etapa de entrada de dados no sistema, utilizando 
o aplicativo para smartphone criado para esse estudo de caso. Ao 
final dessa etapa, o número da sala era enviado para a luva, e o 
sujeito podia escolher devolver o smartphone para um dos 
pesquisadores a qualquer momento encerrando a atividade. 
Durante a etapa de entrada de dados, o sujeito também era 
informado sobre algumas instruções para encontrar a sala, como, 
por exemplo, onde os identificadores estão posicionados (Figura 
7) e que tipos de feedbacks sonoros são produzidos para cada 
situação: sala encontrada ou sala não encontrada. 
Na última etapa, de busca da sala (Figura 8), o sujeito deveria 
encontrar a sala andando pelo corredor munido da luva e da 
bengala. Quando o sujeito reconhecia que a sala que ele estava em 
frente era a sala sorteada para sua atividade, a atividade era 
encerrada. 

 
Figura 7. Etiquetas NFC posicionadas em uma das salas. 

Fonte: dos autores. 

 
Figura 6. Comunicação entre aplicativo e dispositivos, 

utilizando o MQTT. Fonte: dos autores. 
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5. RESULTADOS 
A experimentação durou em torno de 3 horas, divididas entre a 
fase de preparação do cenário (preparação do ambiente e colagem 
das etiquetas nas portas), execução da atividade proposta pelos 
sujeitos e a sessão de debriefing. 
Os dados coletados pelos observadores durante o experimento 
foram analisados e se observam os resultados exibidos na Tabela 
2. Todos os sujeitos que participaram da atividade conseguiram 
completá-la com sucesso. 
Na etapa de entrada de dados, observamos que houve uma 
variação de aproximadamente 1 minuto entre o sujeito mais lento 
e o mais rápido para realizar essa etapa. Na etapa de procura pela 
sala, a variação entre o mais lento e o mais rápido para executar 
da atividade foi de quase 2 minutos. 

Tabela 2. Tempo gasto pelos sujeitos nas etapas de Entrada de 
Dados e Procura pela Sala 

Sujeito 
Tempo (em minutos) 

Entrada de 
dados 

Procura pela 
sala 

Total 

1 1:58 2:02 4:00 
2 1:09 3:51 5:00 
3 1:13 2:07 3:20 
4 1:06 2:14 3:20 
5 1:01 2:53 3:54 

Média 1:17 2:37 3:55 

5.1 Resultados da análise das respostas dos 
observadores e do debriefing 
Em relação ao uso do smartphone para fazer a Entrada de Dados, 
não foi notado qualquer problema pelos observadores, sendo que 
todos os sujeitos completaram essa etapa com sucesso, levando 
em média 1:17 minutos para realiza-la. 
Já em relação ao uso da luva, através das respostas dos 
observadores e comentários na sessão de debriefing, puderam-se 
notar alguns resultados em relação a aspectos ergonômicos da 
luva, à dinâmica da atividade proposta, à estratégia empregada 
pelos sujeitos para concluir a atividade e em relação aos feedbacks 
hápticos e sonoros produzidos pela luva para indicar se o sujeito 
tinha encontrado a porta correta ou estava diante da porta errada. 
Em relação a aspectos ergonômicos, os observadores relataram 
que os sujeitos não pareciam desconfortáveis com a luva, dado 

que conseguiram utilizar o smartphone e a bengala com a mesma 
mão que a luva era utilizada, indicando que a luva não reduz 
significativamente a mobilidade da mão para o usuário e não 
modificou a naturalidade dos movimentos. Além disso, foi 
observado que os sujeitos utilizaram a mão que vestia a luva para 
tatear tanto as portas como para encontrar obstáculos no ambiente. 
Esse comentário reforça a observação de que os sujeitos se 
sentiram confortáveis vestindo a luva, sugerindo que a forma e o 
peso da luva não afetaram negativamente a experiência dos 
usuários. 
Em relação à dinâmica da atividade, os sujeitos não apresentaram 
dificuldades em encontrar as etiquetas presas nas portas. Porém, 
em algumas tentativas em que um sujeito passou a luva muito 
rapidamente por uma das etiquetas posicionadas na porta, o leitor 
NFC não funcionou como esperado, de forma que nenhum 
feedback foi produzido. Os especialistas sugeriram, durante a 
sessão de debriefing a investigação de outras tecnologias para 
substituir o NFC, já que a leitura das etiquetas requer uma 
distância muito pequena para o seu reconhecimento, exigindo que 
o usuário se aproxime bem de todas as etiquetas no caminho de 
busca.  
Os caminhos feitos por cada sujeito podem ser observados na 
Figura 9. Foi possível observar que os sujeitos utilizaram uma 
estratégia sequencial para encontrar as portas, visitando uma porta 
e continuando a busca por uma das portas vizinhas da escolha 
inicial. Nesse sentido, alguns sujeitos tiveram dificuldades de 
encontrar algumas portas com a bengala, pulando uma porta 
durante a busca. Uma hipótese levantada para justificar este 
acontecimento é o fato de os sujeitos não estarem familiarizados 
com o uso da bengala. Dois dos cinco participantes optaram por 
mudar de lado do corredor no meio da busca.  
A maior dificuldade observada durante o experimento foi em 
relação ao reconhecimento dos feedbacks sonoro e hápticos 
produzidos toda vez que uma etiqueta NFC era lida, e que 
indicava se o usuário tinha encontrado a sala correta ou estava 
diante da sala errada. Todos os sujeitos tiveram dificuldades para 
diferenciar qual feedback indicava que a sala encontrada era a 
correta e qual indicava que a sala era a incorreta. O sujeito 3 por 
exemplo, visitou a sala destino na primeira tentativa, mas teve que 
visitar outra sala para poder entender as diferenças entre os 
feedbacks e poder decidir se estava ou não na sala correta. Por ser 
um feedback binário (sala correta ou sala incorreta) não foi 
possível para os sujeitos criarem estratégias mais otimizadas para 
a busca da sala correta. Os especialistas em IHC sugeriram o uso 
de motores de vibração em lados opostos da mão para poder 
indicar o lado (direita/esquerda) que o usuário deveria seguir para 
poder otimizar a busca. 

Discussão 
A Luva GAVI apresentou uma evolução em relação à primeira 
versão de protótipo vestível em formato de pulseira. Com a 
primeira versão em um teste piloto, apenas um sujeito realizou a 
atividade proposta, já que, devido ao desconforto e problemas 
gerados pelo uso da pulseira, o estudo foi encerrado. Os 
resultados mostram que houve um avanço nesse aspecto, já que os 
sujeitos pareceram se sentir confortáveis vestindo a luva e ela não 
afetou o uso do smartphone e bengala. 
Os resultados obtidos indicam que além do conforto, um outro 
fator importante que deve ser levado em consideração durante o 
desenvolvimento de dispositivos vestíveis é a compatibilidade do 
dispositivo e dos movimentos que ele permite com a atividade 

 
Figura 8. Sujeito vendado, utilizando a luva e a bengala para 

procurar pela sala. Fonte: dos autores. 
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alvo do produto: no primeiro protótipo, o dispositivo tornava o 
movimento para realizar as leituras das etiquetas NFC muito 
difícil e não natural. No segundo protótipo, no qual o usuário 
precisava apenas passar a mão aberta sobre a etiqueta, observamos 
mais naturalidade no movimento. 
Princípios-chave para a vestibilidade de um dispositivo vestível 
[11] precisam ser investigados mais profundamente. Alguns 
princípios como, por exemplo, privacidade e estética se mostram 
essenciais para o engajamento das pessoas no uso de dispositivos 
vestíveis [11]. Esses dois aspectos não foram mencionados pelos 

observadores ou durante a sessão de debriefing, o que sugere que 
a Luva não apresentou problemas nesse sentido. 
O sistema de feedback sonoro e háptico produzido pela luva deve 
ser revisto para uma próxima versão, já que os resultados indicam 
que os sujeitos tiveram dificuldades em associar o significado de 
cada um dos sinais. Adicionar o som produzido por cada feedback 
durante a etapa que instrui o usuário para a atividade poderia 
facilitar o entendimento. Além disso, se o feedback produzido 
orientasse que a sala procurada estaria à esquerda ou direita, ou 
fosse informado para o usuário qual o número da sala que estava 
sendo visitada, o usuário poderia modificar a sua estratégia de 
busca, possivelmente tendo que visitar menos salas até concluir a 
atividade. 
No cenário experimental não foi levado em consideração o 
caminho completo, desde a entrada de um prédio público até o 
escritório a ser visitado. Dessa forma, seria necessário expandir 
cenário e o sistema para detalhar para o usuário outras 
informações, como andares e pontos de interesse (elevadores, 
escadas e banheiros, por exemplo). Ao adicionar esses novos 
itens, a navegação utilizando o sistema seria mais completa. 
Além disso, o cenário utilizou números para referenciar as salas. 
Portanto, a forma de entrada de dados deve ser expandida ou 
alterada, utilizando por exemplo, comandos de voz, para 
contemplar também entradas alfanuméricas. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Sabemos que tarefas do cotidiano como se locomover em um 
ambiente novo, preparar uma mala de viagem ou fazer um 
inventário dos produtos da dispensa podem ser desafiadores para 
as pessoas com algum tipo de deficiência visual. Este artigo 
investiga sobre o potencial de tecnologias vestíveis no design de 
produtos para uso nessas situações. 
As tecnologias vestíveis ainda são pouco exploradas na 
construção de tecnologia assistiva, e possuem um potencial ainda 
maior quando se consideram as possibilidades que emergirão da 
Internet das Coisas nas atividades cotidianas das pessoas em 
sociedade. Neste trabalho, foram propostos, desenvolvidos e 
experimentados dispositivos vestíveis, como forma de tecnologia 
assistiva para acesso de pessoas impossibilitadas da visão, à 
informação do ambiente físico. Um estudo piloto foi realizado 
com especialistas na área de IHC para verificar o potencial de 
continuidade do esforço, em um próximo passo da pesquisa.  
Os resultados obtidos com o uso das tecnologias vestíveis em 
questão são promissores e encorajam uma próxima etapa da 
pesquisa, que visa utilizar o protótipo criado em um estudo de 
caso com pessoas com deficiência visual, potenciais usuários 
finais da Luva GAVI, para entender se e como essa tecnologia 
lhes poderia ser útil em diferentes cenários de uso. 
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Gamificação, ensino híbrido e aprendizagem significativa 
no ensino superior 

 
Ana Bruna De Queiroz Pereira / Rogerio Paulo Da Silva / Antonia Marlucia Paulo Da Silva

ABSTRACT 
In the context of digital culture, this article presents the empirical 
perspective of an investigation on the gamification of a subject in 
a course of higher education. Understanding gamification as a 
phenomenon that can aggregate meaningful learning propositions, 
it is observed that the involvement and motivation of the students 
are a significant element for the success of the proposal. The 
article presents theoretical considerations and indicates the 
methodology to be implemented for the development of the study, 
in a qualitative approach and under the direction of the case study 
as research method. The considerations present elements that 
justify the studies in the area. 

RESUMEN 
En el contexto de la cultura digital, este artículo presenta la 
perspectiva empírica de una investigación sobre la gamificación 
de una disciplina en un curso de enseñanza superior. Comprender 
la gamificación como un fenómeno que puede agregar las 
proposiciones de aprendizaje significativo, se observa que la 
implicación y la motivación de los alumnos son un elemento 
significativo para el éxito de la propuesta. El artículo presenta 
consideraciones teóricas e indica la metodología a ser 
implementada para el desarrollo del estudio, en un abordaje 
cualitativo y bajo la dirección del estudio de caso como método de 
investigación. Las consideraciones presentan elementos que 
justifican los estudios en el área. 

Categories and Subject Descriptors 
[Multimedia information systems]: Information systems - 
Massively multiplayer online games 

General Terms 
Theory 

Keywords 
Gamificação. Ensino híbrido. Aprendizagem significativa. 

1. INTRODUÇÃO 
Após a incorporação pelo meio comercial, a educação tem sido 
um dos principais campos de experimentação da gamificação [1]. 
Nesse sentido, a proposta deste estudo dá-se no contexto de 
fortalecimento da discussão acerca da utilização da gamificação 
como estratégia pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem, com a intencionalidade de promover a 
aprendizagem significativa dos alunos. 

Em sua definição, a gamificação consiste em utilizar a mecânica 
dos jogos em atividades que não estão dentro do contexto dos 
jogos [2; 3], e este artigo propõe analisar as contribuições da 
gamificação nos processos de ensino e aprendizagem, enquanto 
estratégia pedagógica, dentro de uma perspectiva de ensino 
híbrido, criando experiências de aprendizagem significativas no 
ensino superior. Desse modo, procuramos compreender como os 

elementos de jogos podem ser transpostos para a realidade dos 
processos pedagógicos, criando espaços de aprendizagem, 
mediados pelo desafio, prazer e entretenimento, configurando 
como uma proposta inovadora para engajamento de alunos em 
cursos de nível superior.  

O desenvolvimento de competências e habilidade dos professores 
para gamificar espaços e ambientes de aprendizagem se torna um 
grande desafio, sendo necessário promover uma discussão acerca 
da apropriação dos elementos de games numa perspectiva de 
ensino híbrido, onde o aluno é o sujeito ativo do processo de 
ensino e aprendizagem. Aqui a compreensão é que o ensino 
híbrido é qualquer programa educacional formal no qual um 
estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-
line [4]. 

A preocupação em promover uma discussão sobre a utilização de 
espaços de convivência híbridos, na perspectiva da gamificação, 
sob a lente dos estudos de aprendizagem, justifica-se por algumas 
razões. Primeiro porque, ao traçar metas, propósitos e estratégias 
que até então não faziam parte do contexto da sala de aula 
tradicional, estes ambientes demandam uma outra configuração, 
outro design, acerca do percurso e do processo cognitivo dos 
alunos, bem como a necessidade de incorporar indicadores de 
avaliação qualitativos, que vão além do resultado quantitativo do 
aluno, o que demanda o desenvolvimento de novas competências 
dos atores participantes do processo de ensinar e aprender.  

Entretanto, não se trata de uma preocupação em apenas aplicar 
uma nova estratégia pedagógica. A intenção é promover a análise 
e a reflexão de como a gamificação pode possibilitar a criação de 
experiências de aprendizagem significativa, permitindo a 
aquisição e a retenção de conhecimentos na formação crítica e 
reflexiva dos alunos, o que nos levará uma reflexão construtivista 
do processo de ensino e aprendizagem e a atuação do professor. 
Nesse sentido, os elementos de games precisam ser pensados num 
contexto de desafios para o processo de aprendizagem dos alunos. 

Diante disso, a aprendizagem significativa pode ser concebida 
como um processo pelo qual uma nova informação se relaciona 
com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do 
indivíduo [5]. Aprender significativamente é ampliar e 
reconfigurar idéias já existentes na estrutura mental, e com isso 
ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos. Os novos 
conhecimentos que os alunos adquirem relacionam-se com o 
conhecimento prévio que o aluno possui de experiências ou 
contextos de aprendizagens anteriores. Em segundo lugar, o 
estudo se justifica pelo potencial dos elementos dos games, que 
vem possibilitando um engajamento maior de alunos no Brasil e 
no mundo, observando que a aplicação dos elementos de jogos no 
espaço da sala de aula incentivam o engajamento de estudantes 
[6]. 

Outra justificativa é que, a despeito do avanço das pesquisas sobre 
a gamificação no Brasil, as investigações na área de educação 
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ainda podem ser consideradas incipientes. No mapeamento 
sistemático realizado por [7] sobre gamificação aplicada à 
educação foi identificado que a maior parte de estudos publicados 
no Brasil e no mundo tem como objetivo principal avaliar o 
engajamento de estudantes por meio da gamificação, enquanto 
que nenhum estudo dos tipos Experience ou Validation foram 
localizados na literatura. Existe uma predominância dos estudos 
de gamificação sendo realizados por pesquisadores da área de 
ciência da computação.  

Assim, pesquisas empíricas na área de educação, no contexto da 
aprendizagem, nos permitirá compreender aspectos subjetivos que 
precisam ser apreendidos e analisados. Pouco se sabe como de 
fato os elementos dos games vêm sendo absorvidos pelos alunos, 
bem como a natureza do significado para o processo de ensino e 
aprendizagem. 

Considerando o uso da gamificação nos processos de ensino e 
aprendizagem na perspectiva de ensino híbrido, coloca-se, então, 
o seguinte problema de pesquisa: como a utilização da 
gamificação, na perspectiva do ensino híbrido, permite criar 
experiências significativas de aprendizagem no ensino superior? 

O objetivo deste trabalho é analisar as contribuições da 
gamificação nos processos de ensino e aprendizagem, enquanto 
estratégia pedagógica, dentro de uma perspectiva de ensino 
híbrido, criando experiências de aprendizagem significativas no 
ensino superior. Os objetivos específicos são (a) apresentar um 
conjunto de reflexões teóricas que permitam discutir o 
desenvolvimento da aprendizagem significativa;  (b) discutir a 
utilização da gamificação, dentro de uma perspectiva de ensino 
híbrido, tendo o aluno como sujeito ativo; e (c) descrever como a 
gamificação permite estabelecer estratégias de aprendizagem 
significativa. 

2. GAMIFICAÇÃO APLICADA À 
EDUCAÇÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS E 
CONCEITUAIS 
A gamificação (do original em inglês gamification) corresponde à 
utilização das dinâmicas e das mecânicas dos jogos pautadas na 
resolução de problemas práticos ou de despertar engajamento 
entre um público específico. Com frequência cada vez maior, esse 
conjunto de técnicas tem sido aplicado por empresas e entidades 
de diversos segmentos como alternativas às abordagens 
tradicionais, sobretudo no que se refere a encorajar pessoas a 
adotarem determinados comportamentos, a familiarizarem-se com 
as tecnologias, a agilizar seus processos de aprendizado ou de 
treinamento e a tornar mais agradáveis tarefas consideradas 
tediosas ou repetitivas [8]. 

O termo gamificação apareceu pela primeira vez em 2002 [8] e 
ganha força e popularidade oito anos depois, mais precisamente, a 
partir de uma apresentação noTechnology, Entertainment, Design 
(TED)11, realizada por Jane McGonigal, que atribui (ou pelo 
menos atribuía, à época) à gamificação apenas um significado 
bastante superficial: a gamificação limitava-se à aplicação das 
mecânicas básicas dos games, ou seja, as recompensas 
extrínsecas, através de pontos e medalhas, por exemplo. 

                                                                    
1TED (www.ted.com) é o acrônimo para Tecnologia, Entretenimento e 
Educação, uma organização privada semfins lucrativos dos Estados 
Unidos que é conhecida pelas conferências e palestras que promove sobre 
as três áreas que a denominam. Seu lema é “Idéias que merecem ser 
disseminadas” e suas palestras são limitadas a 18 minutos e são 
amplamente divulgadas e compartilhadas na internet. 

Ainda que apresentasse um significado superficial, a partir de 
então, a compreensão da gamificação como fenômeno emerge e 
assume novas dimensões, pois desenvolvedores de jogos 
começam a se dedicar a aplicar os princípios dos jogos em 
diferentes áreas e campos de conhecimento. Esse crescimento tem 
desencadeado uma série de implicações em áreas não relacionadas 
ao entretenimento, como a área da educação. 

Nesse contexto, vivemos numa sociedade onde a informação é a 
matéria prima que permeia nossas ações e relações [9]. A 
sociedade e a tecnologia convergem para um contexto de 
interação em rede, o que acarreta grandes transformações nas 
relações sociais. O processo educacional, todavia, precisa 
acompanhar esse dinamismo social e apropriar-se de 
metodologias e práticas pedagógicas criativas e inovadoras que 
permitam a motivação e o engajamento dos alunos. Essa nova 
configuração tecnológica de uma sociedade que compreende as 
relações através de processos flexíveis de compartilhamento de 
informações em rede, são desafios que a educação deve imergir 
com o objetivo de aprimorar e diversificar o processo de ensino e 
aprendizagem, promovendo experiências cognitivas desafiadoras 
e contextualizadas com o cenário atual, coerentes com esse novo 
desenho social que se apresenta. 

Os tradicionais métodos de ensino e aprendizagem, ainda que de 
forma incipiente, vêm sendo modificados de uma abordagem 
aparentemente mais verbal para uma abordagem mais dinâmica e 
mutável, onde as imagens eletronicamente produzidas e 
programadas assumem uma grande relevância para as 
experiências pedagógicas e interativas entre humanos e as 
tecnologias.  

A utilização da gamificação sinaliza para situações que 
compreendam criação ou adaptação da experiência do usuário a 
um determinado processo; finalidade de despertar sentimentos 
positivos, descobrir aptidões pessoais e/ou vincular recompensas 
virtuais ou físicas diante da realização de tarefas. Submeter-se a 
um processo de gamificação não significa necessariamente 
participar de um jogo, mas sim apropriar-se de seus aspectos mais 
eficientes (estética, mecânicas e dinâmicas) para desfrutar dos 
benefícios que costumam ser obtidos com eles. 

Ao apropriar-se da gamificação como estratégia pedagógica, 
docentes e instituições de ensino abrem precedentes para que 
conexões entre realidades que aparentemente apresentam-se 
distintas e distantes estejam cada vez mais conectadas. Assim, 
permitem que práticas pedagógicas sejam repensadas e a 
aprendizagem possa aconteçer de forma significativa, criando 
espaços de aprendizagem, mediados pelo desafio, prazer e 
entretenimento, em detrimento a práticas tradicionais de 
transmissão de conhecimento e processos avaliativos desgastantes 
e nada motivadores.  

Diante dessa aproximação entre a educação e a gamificação, 
torna-se importante compreender o processo de crescente 
relevância que os videogames tem tido na sociedade. Não é 
exclusivamente o uso do game, propriamente dito, em sala de 
aula, que vai determinar a gamificação; pode haver o uso dos 
elementos dos games sem se estar fazendo o uso dos games 
efetivamente [10]. 

Para que possamos compreender a diferença entre game e 
gamificação, o papel de cada ferramenta pode ser definido [11] 
(Quadro 1). 

Quadro 1: Diferença entre game e gamificação. 
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GAME GAMIFICAÇÃO 
Os games têm regras e 
objetivos definidos. 

Pode ser apenas uma coleção de 
tarefas com pontuação e algum 
tipo de recompensa. 

Existe a possibilidade de 
perder o jogo.  

Perder pode, mas pode não ser 
uma possibilidade, uma vez que 
o objetivo é motivar as pessoas 
a entrar em ação e fazer algo. 

Às vezes, apenas o ato de 
jogar o game já é 
intrinsecamente gratificante.  

Ser intrinsecamente gratificante 
é opcional. 

Os games geralmente são 
caros e difíceis de 
desenvolver. 

A gamificação é geralmente 
mais fácil e mais barata de se 
implementar. 

O conteúdo é geralmente 
transformado para caber na 
história e nas cenas do game.  

Normalmente recursos com 
aparência de game são 
adicionados, sem realizar 
muitas alterações no conteúdo. 

 
Destaca-se que a grande diferença entre games e gamificação está 
onde cada um acontece, no espaço de interação. Enquanto os 
jogos exigem o cumprimento de metas e objetivos numa realidade 
virtual, sem motivação direta com o mundo real, a gamificação 
estabelece conexões com a realidade, com o contexto onde está 
sendo aplicada, aumentando o engajamento na resolução de 
problemas e no desenvolvimento do aprendizado. 

Trabalhar com o conceito de gamificação na educação é saber 
recontextualizar para esse tempo a apropriação dos “[...] 
elementos dos jogos aplicados em contextos, produtos e serviços 
necessariamente não focados em jogos, mas com a intenção de 
promover a motivação e o comportamento do indivíduo”. [12, p. 
14], sendo desafio utilizar-se desses elementos para envolver 
emocionalmente o aluno para que o processo de ensino e 
aprendizagem seja atraente e o desenvolvimento cognitivo 
aconteça. 

Contudo, nessa forma de pensar dos games, os estilos e as 
estratégias de games e os elementos presentes no design de 
games, tais como mecânicas e dinâmicas podem estar presentes 
em diferentes áreas e níveis educacionais [13]. Essa prática 
pedagógica incorporada ao processo educacional, considerando 
suas aplicabilidades, pode nos proporcionar formas mais intuitivas 
e prazerosas de ensinar e aprender. 

3. APRENDIZAGEM E GAMIFICAÇÃO 
Quando se trata em aprendizagem em um contexto social 
midiático e conectado em rede, é relevante perceber os diferentes 
sujeitos que estão envolvidos no processo de aprendizagem. Além 
de estabelecer distinções entre os sujeitos que estão imersos na 
cultura digitais, e os sujeitos que não imergiram, ou imergiram de 
forma parcial na cultura digital, docentes e instituições de ensino 
precisam entender como esses sujeitos se relacionam com a 
tecnologia, como eles reagem a uma medição pedagógica num 
contexto tecnológico e como eles se apropriam dessa cultura. 
Nos estudos sobre a cultura digital, os conceitos de nativos 
digitais e imigrantes digitais [14] surgira, para tentar delinear o 
perfil de uma nova forma de relação com as tecnologias digitais, 
modificando os padrões comunicacionais. Os nativos digitais 
seriam aqueles indivíduos que já nasceram e cresceram na era da 
tecnologia digital, enquanto os imigrantes digitais seriam aqueles 
que nasceram na era analógica, tendo migrado para o mundo 
digital somente durante a vida adulta. Essa conceituação porém, 
foi alvo de muitos questionamentos, e o próprio autor atualmente 

prefere usar a terminologia inteligência digital, que pode 
perpassar as culturas e não se detém nos elementos geracionais. 

Os conceitos foram questionados na análise de que nem todos que 
nasceram num mundo cercado por tecnologias estão imersos na 
cultura digital. Da mesma forma os chamados de imigrantes não 
necessariamente, migram ou migraram para essa cultura. Essa 
classificação geracional evidenciada pelo autor se mostra 
fragilizada por apresentar uma visão generalista dos sujeitos. 
Naturalmente, esses dois grupos de indivíduos, tanto os imersos 
na cultura digital, quanto aos que ainda não emergiram ou 
emergiram parcialmente pensam e processam informações de 
modo diferente. 

Partindo da coexistência entre os sujeitos, participantes do 
processo de aprendizagem nesse contexto social midiático, a 
pesquisa em questão apresenta suas bases teóricas na Teoria da 
Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 

A idéia central da Teoria da Aprendizagem Significativa [5], é a 
de que o fator isolado mais importante influenciando a 
aprendizagem é aquilo que o aprendiz2 já sabe, e que por meio do 
processo de interação uma nova informação é ligada, ancorando-
se, a aspectos relevantes preexistentes da estrutura cognitiva, e 
tanto a nova informação como esses aspectos são modificados no 
processo. Trata-se, portanto de uma interação e não de uma 
associação. 

A aprendizagem significativa pressupõe, dois aspectos básicos 
para que ocorra: 1) que a nova informação, ou o material, a ser 
aprendido seja potencialmente significativo, isto é, relacionável a 
estrutura cognitiva do aprendiz; e 2) que haja uma predisposição 
para aprender da parte de quem aprende. 

De acordo com o indicativo de [5], o uso da gamificação no 
contexto educacional pode propiciar uma nova compreensão do 
próprio conhecimento. As conexões estabelecidas no processo 
pedagógico de ensino e aprendizagem, mediadas pelo professor, 
ou seja, a forma como o conhecimento ancora-se na estrutura 
cognitiva do aluno, constitui-se pela dinamicidade da rede de 
interações criadas pelo docente e pelo próprio processo educativo. 

Na análise da conexão entre a gamificação e a aprendizagem 
significativa, é necessário compreender que:  

A gamificação pode promover a aprendizagem porque 
muitos de seus elementos são baseados em técnicas que os 
designers instrucionais e professores vêm usando há muito 
tempo. Características como distribuir pontuações para 
atividades, apresentar feedback e encorajar a colaboração 
em projetos são as metas de muitos planos pedagógicos. A 
diferença é que a gamificação provê uma camada mais 
explícita de interesse e um método para costurar esses 
elementos de forma a alcançar a similaridade com os 
games, o que resulta em uma linguagem a qual os 
indivíduos inseridos na cultura digital estão mais 
acostumados e, como resultado, conseguem alcançar essas 
metas de forma aparentemente mais eficiente e agradável. 
[15, p. 63] 

A evidência de compreensão significativa no processo de 
aprendizagem pode acontecer pela introdução e disseminação de 
questões e problemas que sejam novos e não-familiares e que 
requeiram máxima transformação do conhecimento existente. 
                                                                    
2 O termo “aprendiz” é usado aqui no sentido geral de “o ser que aprende”, 

e não no sentindo específico de “aquele que aprende arte ou ofício”. 
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A gamificação na educação encontra-se como área paralela aos 
estudos de digital game-based learning3(DGBL) [16], que 
envolve o estudo e a utilização de videogames e elementos de 
videogames no processo de ensino aprendizagem, e que se divide 
em três abordagens diferentes [17]: 1) a produção de videogames 
pelos próprios alunos, a partir de softwares que permitem que o 
sujeito crie seus próprios jogos; 2) o design e produção de jogos 
educacionais (serious games), criados com objetivo específico; e 
3) a utilização de videogames comerciais em situações 
particulares de aprendizagem, porém o objetivo da criação desses 
não é o educacional. 

Compartilhamos com a perspectiva de que a gamificação e a 
DGBL diante dos processos educacionais, estão cada vez mais 
próximas das transformações ocorridas na sociedade. No entanto, 
é significativo que esses processos de utilização da gamificação 
no contexto educacional tenham avanços em termos de 
aplicabilidade, e que os atores envolvidos nos processos de 
ensinar e aprender conheçam esses novos métodos e novas 
práticas, diversificando suas estratégias de ensino. 

Porém a DBGL não deve ser confundida com os processos de 
gamificação [16], uma vez que a gamificação não é a utilização de 
jogos, mas sim de elementos e metáforas originárias do design de 
videogames e da cultura que os cerca. 

Certamente não existe um único caminho para aplicar a 
gamificação, um fenômeno emergente que deriva diretamente da 
popularização e popularidade dos games e de suas capacidades 
intrínsecas de instigar a ação, resolver problemas e potencializar 
aprendizagens [13]. Observa-se que a gamificação é uma 
abordagem que, apesar de focada nos jogos, não os utiliza por 
completo, mas abstrai elementos e metáforas desse meio. 

 O esquema proposto na figura 1 insere a gamificação entre dois 
eixos [18]: o horizontal traz a idéia de um jogo (no caso, game) 
completo ou de suas partes (elementos) e o vertical vai da 
brincadeira (livre e descontraída) para o jogo (mais formal). 

 
Figura 1. Gamificação entre o jogo e a brincadeira, o todo e os 

elementos 

A gamificação pressupõe o uso de elementos dos games, sem que 
o resultado final seja um game propriamente dito e também se 
diferencia do design lúdico na medida em que este pressupõe 

                                                                    
3Digital game-based learning3 (DGBL) – aprendizagem baseada em 

jogos. 

apenas um aspecto de maior liberdade, de forma lúdica, quanto ao 
contexto em que está aplicado. 

Ao gamificarmos um processo, os benefícios que compõem o 
game, como os desafios, o lúdico e o divertido, a emoção e outros 
aspectos gratificantes devem está presentes [13]. Gamificar é 
apropriar-se dos componentes do game, pensando nas mecânicas 
dos games e de seu funcionamento, permitindo o jogador (gamer) 
ter um controle total sobre os níveis do game e, desse modo, 
orientar suas ações; apropriando-se também das dinâmicas dos 
games, que são as interações do gamer com as mecânicas do jogo, 
que determinam o que cada gamer está fazendo em resposta à 
mecânica do sistema em atividades individuais ou em grupo [19]. 

Em uma investigação empírica conduzida com o desenvolvimento 
da gamificação, observou-se que sua abordagem aumentou a 
frequência dos alunos e melhorou a colaboração entre eles na 
resolução de problemas [20]. Nessa realidade exigiu-se a 
reestruturação de todo o espaço educacional, revisando o plano de 
ensino das disciplinas para utilizar termos e metáforas dos jogos, 
substituindo o sistema de avaliação por níveis e pontos de 
experiência, repensando o espaço físico da sala de aula como 
áreas de um mundo de fantasia, e criando atividades na forma de 
missões e desafios individuais e colaborativos.  

Em outro estudo relata-se a melhoria na participação dos alunos 
ao aplicar elementos de jogos na construção de sistema baseado 
em recompensas que agem como um incentivo para o 
engajamento de estudantes nas discussões em sala [6]. 

Nota-se uma proposta de transformar todo o ambiente educacional 
em um game, perspectiva que eventualmente pode estar 
contradizendo-se do contexto da gamificação, onde a intenção não 
é transformar o ambiente educacional em um game, mas de 
maneira lúdica e contextualizada inserir no ambiente de ensino e 
aprendizagem elementos de games que possam permitir 
possibilidades de colaborar com a construção de uma 
aprendizagem significativa e de engajamento dos alunos. 

O processo de gamificação, se apropriando de componentes, 
mecânicas e dinâmicas dos jogos, mostra que o aprendizado 
pressupõe um conhecimento prévio de como os games funcionam 
e como eles permitem o engajamento e a motivação para que o 
processo cognitivo de aprender aconteça, idéia defendida pela 
teoria ausubeliana. 

Outro aspecto relevante quando se fala em aprendizagem e 
gamificação é a perspectiva da points, badges, and leaderboards4 
(PBL), que representa a parte mais simples dos games. A PBL 
apresenta-se com um custo baixo de desenvolvimento e fácil de 
ser realizada, porém, falha principalmente no que se refere ao 
engajamento dos sujeitos [21]. Os pontos, as medalhas e o quadro 
de ranking são importantes como bônus, mas apresentam uma 
visão reducionista da gamificação. Essa visão superficial da 
gamificação distorce o sentido dessa proposta pedagógica para 
promover o aprendizado, pois pessoas que tem um conhecimento 
superficial sobre a temática acabam acreditando que gamificar é 
criar um simples sistema de pontuação baseado nos jogos, sem 
leva em consideração os desafios, as estratégias e as missões que 

                                                                    
4 Points, badges, and leaderboards (PBL) – pontos, distintivos/ medalhas 

e ranking, é uma estratégia de gamificação bastante comum no universo 
dos jogos. Distingue-se da problem-based learning (também abreviada 
por PBL; aprendizagem baseada em problemas), que é uma estratégia 
pedagógica para o ensino e a aprendizagem em uma linha de 
pensamento cognitivista centrada na resolução de problemas. 
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tornam a atividade emocionante e divertida, com ou sem as 
recompensas.  

Aprender significativamente, nessa perspectiva, requer a imersão 
do indivíduo, pois é necessário que ele mergulhe na experiência, 
que estabeleça conexões com suas vivências e construam a partir 
da interação, novos saberes e conhecimentos. Essa visão a qual 
apresenta a gamificação como um modismo, referenciada pelo 
conceito da PBL, presta um desserviço à utilização e a aplicação 
da gamificação como estratégia de aprendizagem, uma vez que 
simplifica a complexidade do seu significado [21]. 

A maior contribuição que a gamificação apresenta em toda a sua 
complexidade e abrangência é a oposição ao tradicional modelo 
de design e/ou configuração como processo, deixando de priorizar 
a eficiência e a funcionalidade, do aspecto de realizar a tarefa, e 
de executar em menor tempo possível, ou seja, apresenta uma 
nova configuração orientada para o conhecimento dos sujeitos, 
considerando o aspecto humano, a motivação, os sentimentos, as 
inseguranças e as opiniões. 

Como o fenômeno da gamificação tem sua origem paralela à 
aprendizagem baseada em jogos, utilizando-se de componentes, 
mecânicas e dinâmicas dos games para promover o engajamento 
dos sujeitos, a aprendizagem significativa contrasta com a 
aprendizagem mecânica5 (rote learning). Nesse contexto, a teoria 
ausubeliana não estabelece uma dicotomia, e sim um continuum 
entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica. 

4. GAMIFICAÇÃO, HIBRIDISMO 
TECNOLÓGICO E MULTIMODALIDADE 
Tanto a presença dos jogos, quanto a construção de narrativas 
interativas utilizando diferentes mídias, bem como a gamificação, 
vem crescendo em importância na educação [22]. A utilização da 
gamificação na educação, apresenta-se como estratégia 
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem perante um 
contexto social midiático, onde as trocas e o compartilhamento de 
informações possam dar suporte a criação, a ampliação e a 
renovação do conhecimento de forma significativa para os alunos. 

Essa nova configuração que se evidencia na sociedade da 
informação, motivada pela evolução e utilização dos recursos 
midiáticos em diversos contextos, apresenta-se como um novo 
panorama cultural para o contexto educacional, visto que o espaço 
da sala de aula tradicional confronta-se com novas estruturas e 
ambientes, onde a interação e a mediação do aprendizado 
assumem novos desenhos. 

Nesse contexto, os conceitos de cibercultura e ciberespaço que 
caracterizam essa nova configuração de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TICs), bem como um conjunto de 
novas práticas culturais, novos modos de viver e se expresser [23]. 

Evidencia-se uma transformação no espaço e na cultura 
permitindo a construção de novas formas de difusão dos saberes, 
onde a descentralização dos espaços de aprendizagem se 
configura de forma aleatória e numa dinâmica mais personalizada 
[23]. Diante dessa nova dinâmica de modificação dos espaços e 
novas configurações dos caminhos de ensino e aprendizagem é 
que apresentamos a utilização da gamificação como instrumento 
pedagógico para criar experiências significativas de 
aprendizagem. 

                                                                    
5 Aprendizagem com pouca ou nenhuma interação com conceitos 

relevantes existentes na estrutura cognitiva dos indivíduos. 

É significativo compreender que a chegada da internet e, 
principalmente, das redes sociais e dos espaços colaborativos on 
line, um mundo vem sendo desconstruído. “Não podemos mais 
imaginar a escola como o único espaço do saber, o professor 
como única fonte de informação confiável e a biblioteca como o 
arquivo de dados sobre o mundo” [24, p 108]. O contexto social 
midiático vigente apresenta sujeitos cada vez mais imersos na 
cultura digital e vivenciando experiências em espaços distintos de 
interação. O espaço educacional cercado por Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação (TDCs) demandam uma nova 
configuração do processo de aprendizagem. Portanto, diante da 
proposta da utilização da gamificação como estratégia de ensino e 
aprendizagem, buscando personalizar a utilização da tecnologia 
no processo educacional destacamos o ensino híbrido, que 
apresenta-se como uma inovação no sentido de superar uma 
tendência que já existe, configurando-se como uma inovação 
disruptiva [4]. 

Tendo suas raízes no ensino on line, o ensino híbrido não se trata 
de uma simples evolução nesse contexto. O “ensino híbrido é 
qualquer programa educacional formal no qual um estudante 
aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on line, com 
algum elemento de controle do estudo sobre o tempo, o lugar, o 
caminho e/ou ritmo” [4, p.34], significando mudanças reais e 
visíveis em relação ao ensino baseado na transmissão, utilizando 
recursos e conteúdos baseados na web. 

A cultura do hibridismo e da multimodalidade configura-se na 
convivência harmônica entra diferentes tecnologias analógicas e 
digitais, com momentos de interação em espaços presenciais 
físicos e on-line [22]. Nessa proposta, o ensino híbrido permite a 
reconfiguração do espaço escolar sem derrubar as paredes da sala 
de aula, estabelece uma desconstrução dos métodos tradicionais 
de ensino e permite a construção de uma nova dinâmica das 
propostas pedagógicas.  

Assim, a cultura do hibridismo tecnológico e a multimodalidade 
considera e abrange ainda a cultura da mobilidade (Mobile 
learning) e da ubíquidade (Ubiquitous learning). A mobilidade é 
um aspecto característico de uma sociedade cada vez mais 
conectada através de dispositivos móveis como smartphones, 
celulares, tabletes, notbooks dentre outros dispositivos móveis, 
proporcionando a comunicação, a troca e o compartilhamento de 
informações interligadas em rede. 

Nos estudos sobre gamificação, a ubíquidade precisa ser 
compreendida a partir do contexto da utilização dos dispositivos 
móveis e que os processos de aprendizagem ubíquos compõem-se 
de processos espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, 
atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades 
contingentes e que são possíveis porque o acesso à informação é 
livre e contínuo, a qualquer hora do dia e da noite. Dessa forma a 
ubiquidade pode ser compreendida como uma habilidade de 
comunicação a qualquer tempo e hora, por meio de dispositivos 
móveis dispersos, onde o indivíduo pode está presente em 
diversos lugares ao mesmo tempo [25]. 
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Figura 2: Mapa conceitual - gamificação, hibridismo 

tecnológico e aprendizagem significativa. 

No mapa conceitual (figura 2) apresenta-se o caminho trilhado 
para a compreensão teórica desse estudo, destacando-se as 
concexões que os conceitos permitem e que podem ser ampliados, 
quando outros estudos e teorias são interligados para a 
compreensão da gamificação em investigações teóricas e 
empíricas relacionadas ao ensino superior. 

Nesse contexto de mistura, integração e coexistência entre o 
analógico e o digital, o presencial e o on line, o hibridismo 
tecnológico e a multimodalidade inserem-se como perspectiva que 
alinhada à proposta pedagógica da utilização da gamificação no 
contexto educacional permite vivenciar momentos de 
aprendizagens em culturas que coexistem e se complementam 
para que a aprendizagem significativa possa conduzir o aluno de 
forma ativa no processo de construção do conhecimento. 

5. PERSPECTIVA EMPÍRICA 
O contexto metodológico utilizado neste artigo é um recorte da 
metodologia da pesquisa na qual está inserido. Portanto, trata-se 
de uma pesquisa de natureza exploratória, descritiva e abordagem 
qualitativa que utiliza, como método para seu desenvolvimento, o 
estudo de caso.  

O estudo de caso como método de pesquisa configura-se como 
uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo em 
profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto de vida real não 
são claramente evidentes [26]. Desenvolvida a partir de uma 
revisão e análise da literatura a partir de fontes bibliográficas, 
identificando, localizando e copilando dados através de uma 
análise sistemática, baseando a elaboração do conhecimento 
científico do aspecto real que envolve a temática. 

A pesquisa exploratória tem como objetivo examinar com maior 
familiaridade o problema de pesquisa ou tema pouco estudado 
[27]. A caracterização de um estudo como pesquisa exploratória 

normalmente ocorre quando há pouco conhecimento sobre a 
temática a ser abordada e que por meio do estudo, busca-se 
conhecer com maior profundidade o assunto de modo a torná-lo 
mais claro ou construir questões importantes para a condução da 
pesquisa. 

Os participantes envolvidos nesse estudo são os alunos de uma 
disciplina gamificada do curso superior de Pedagogia de uma 
Universidade Pública Federal. O espaço/lócus da pesquisa tem 
como base a imersão dos alunos em uma proposta pedagógica 
com atividades que se utiliza da gamificação como estratégia de 
ensino e aprendizagem, diante de uma configuração diferenciada 
da sala de aula, numa perspectiva de utilização de espaços de 
convivência híbridos e multimodais. 

A primeira etapa da pesquisa compreende uma revisão teórica e 
bibliográfica das fontes que tratam sobre a temática do uso da 
gamificação na educação, bem como sobre a personalização de 
espaços de ensino e aprendizagem, numa perspectiva de ensino 
híbrido, tendo como fundamento a Teoria da Aprendizagem 
Significativa nos processo de ensino e aprendizagem. Espera-se 
com isso explicar o problema com base em contribuições teóricas 
publicadas acerca da temática, recorrendo-se, portanto, a livros 
temáticos da área, publicações e periódicos classificados no Web 
Qualis da CAPES e sites especializados.  

Na segunda etapa do estudo, parte-se para o coleta dos dados 
empíricos. Nesse procedimento serão utilizadas as seguintes 
fontes de evidência: documentos, registro em arquivos, 
entrevistas, através de questionários e observação participante. “O 
uso de múltiplas fontes de evidência nos estudos de caso permite 
que o investigador aborde uma variação maior de aspectos 
históricos e comportamentais” [26, p. 143]. O documento 
norteador da investigação será o planejamento da proposta 
pedagógica, o plano de ensino da disciplina elaborado pelo 
professor; Será realizado o registro em arquivos e anotações em 
diário do passo a passo do processo de gamificação da disciplina, 
diante dos espaços e ambientes utilizados na proposta pedagógica; 
e a observação participante do contexto, das relações e dos 
eventos que ocorrem nas aulas.  

A observação qualitativa “implica entrarmos profundamente em 
situações sociais e mantermos um papel ativo, assim como uma 
reflexão permanente, estarmos atentos aos detalhes, 
acontecimentos, eventos e interações” [27, p. 419]. Nessa 
perspectiva, os dados serão coletados por meio da observação 
direta e participante das interações, percepções, emoções, 
relações, experiências e vivências dos sujeitos, além de processos 
de aquisição e retenção do conhecimento, buscando a descrição da 
realidade, elencando os elementos construtivos, identificando as 
potencialidades, desafios e aprendizagens a partir da estratégia 
didática do professor.  

Num terceiro momento será realizada a análise dos dados 
coletados por meio da descrição dos dados coletados utilizando-se 
de técnicas qualitativas para transformá-los em um relatório 
descritivo; será realizada a triangulação dos dados, processo que a 
partir da utilização de múltiplas fontes de evidência, permite a 
qualquer achado ou conclusão do estudo de caso, provavelmente, 
resultados mais convincentes e acurados diante da confrontação 
dos dados coletados [26]. 

Será realizada a interpretação dos dados a partir das categorias 
discutidas na construção do referencial desse estudo. As 
categorias de análise a princípio serão: a) Ensino híbrido; e b) 
Aprendizagem significativa; e suas subcategorias: interação, 
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compartilhamento, colaboração e conexões com a proposta 
pedagógica. Visto que outras podem surgir durante a investigação;  

Deste modo, com essa proposta, pretende-se analisar as 
contribuições da gamificação nos processos de ensino e 
aprendizagem, enquanto estratégia pedagógica, dentro de uma 
perspectiva de ensino híbrido, criando experiências de 
aprendizagem significativas no ensino superior. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tema abordado neste artigo apresenta uma temática inovadora, 
tendo em vista as crescentes mudanças no campo da educação e as 
demandas por novas estratégias pedagógicas de ensino e 
aprendizagem no processo educacional. Motivados pelo crescente 
número de pesquisas sobre gamificação em outras áreas, o 
interesse pela gamificação na área de educação tem crescido 
consideravelmente [7; 28; 29]. 

Este estudo tem sua relevância social, pois tem como objetivo 
discutir a configuração e o design do percurso e do processo 
cognitivo dos alunos, o que demanda o desenvolvimento de novas 
competências de professores, a fim de estabelecer novas formas 
de ensinar e aprender, colocando em debate o desenvolvimento da 
aprendizagem significativa de alunos que interagem em espaços 
híbridos, multimodais, pervasivos e ubíquos, no contexto da 
gamificação do processo pedagógico. 

Apresenta ainda, uma contribuição científica significativa 
permitindo disseminar novas práticas educacionais, promovendo o 
debate e o aperfeiçoamento do trabalho dos docentes, para que 
novas ferramentas didáticas possam ser compartilhadas e 
utilizadas, favorecendo o desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem, além de estabelecer um ganho em qualidade na 
prática docente, de forma que a construção do conhecimento se 
potencialize. 

Diante de aspectos subjetivos que precisam ser conhecidos, 
analisados e interpretados, faz-se necessário promover a discussão 
a respeito da gamificação como estratégia pedagógica para que 
contribuições científicas sejam descobertas e disseminadas. A 
gamificação ainda é novidade na comunidade de pesquisa e 
existem poucos relatos de experiência no contexto educacional 
[15]. 

Assim, acredita-se que, se for possível capturar, através da 
utilização da gamificação como estratégia pedagógica, um pouco 
da essência que os games possuem, fazendo com que os atores 
envolvidos no processo de educação, na perspectiva do ensino 
híbrido, pensem suas práticas a partir do design de games, a 
interação, a colaboração e convivência, podem ser potencializados 
para favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Visto que a 
sociedade em rede, alicerçada no suporte digital e encontra-se 
vinculada ao nosso cotidiano e as nossas interações com o mundo. 

Justifica-se, portanto, o presente artigo, ao considerar que a 
interação entre professores, alunos e conteúdos na proposta da 
gamificação dos processos de ensino e aprendizagem, na 
perspectiva de ensino híbrido, crie experiências de aprendizagem 
significativas, e permita o surgimento de uma nova dinâmica nas 
salas de aula. Nota-se ainda a relevância deste estudo por 
introduzir a questão da adequação de conteúdos a novas 
plataformas de ensino condizentes com uma realidade tecnológica 
em que vive a sociedade, e como também, uma nova forma de 
pautar a educação em princípios que desenvolvam competências e 
habilidades diferenciadas daqueles que não utilizam as 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TIDCs) ou 
os que utilizam parcialmente. 
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ABSTRACT 
This article presents cutouts of a doctoral thesis that works the 
Digital Inclusion (DI) in educational contexts, based on 
partnerships established between federal, state and municipal 
educational institutions. The thesis is based on teaching, research 
and extension experiences that relate Information and 
Communication Technologies (ICTs) and DI in an 
interinstitutional case study involving IFPB and partners, such as 
municipal and state public schools. In this work, teaching, 
research and extension activities come together in attention to the 
assumptions of cyberculture to seek for the effectiveness in 
learning and use of ICTs, based on the relationships built and the 
sense of use of these technologies in their application context. At 
times, institutional actions relates to governments’ public policies 
(federal or local). The results suggest that contemporary societies 
conform as networks supported by ICTs, but despite the inclusive 
discourses of DI, some actions develop the technique without 
connection to citizenship, reducing the reach of these technologies 
in human terms, restricting their social results. Effective digital 
education for inclusion requires sense for ICTs, respect to 
contexts, qualification in citizenship, horizontal relations between 
institutions and communities, and their protagonism in the cycles 
of actions. 

RESUMO 
Este artigo apresenta recortes de uma tese de doutorado que 
trabalha a Inclusão Digital (ID) em contextos educacionais, a 
partir de parcerias estabelecidas entre instituições de ensino 
federais, estaduais e municipais. A tese se baseia em experiências 
vivenciadas em ensino, pesquisa e extensão, e que relacionam 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e ID, em um 
estudo de caso interinstitucional que envolve o IFPB e parceiros, 
como escolas públicas municipais e estaduais. Nesse trabalho, 
atividades de ensino, pesquisa e extensão se unem na atenção aos 
pressupostos da cibercultura para busca da efetividade em 
aprendizagem e uso de TICs, a partir das relações construídas e do 
sentido de uso dessas tecnologías nos contextos de sua aplicação. 
Em alguns momentos, ações institucionais se relacionam a 
políticas públicas de governos (federal ou locais). Os resultados 
sugerem que as sociedades contemporâneas se conformam como 
redes apoiadas por TICs, mas apesar dos discursos inclusivos da 
ID, algumas ações desenvolvem a técnica sem conexão com a 
cidadania, diminuindo o alcance dessas tecnologias em termos 
humanos, restringindo seus resultados sociais. A educação digital 
efetiva para inclusão requer sentido para TICs, respeito a 
contextos, qualificação cidadã, relações horizontais entre 

instituições e comunidades, protagonismo destas nos ciclos das 
ações. 

Categories and Subject Descriptors 
• Social and professional topics~Information 
technology education 

General Terms 
Human Factors. 

Palavras-chave 
Tecnologias de Informação e Comunicação, Inclusão Digital, 
Cibercultura. 

1. INTRODUÇÃO 
Em virtude da importância dada à cidadania e à inclusão social no 
discurso sobre Inclusão Digital (ID) no Brasil e, portanto, das 
expectativas geradas em torno das transformações potencialmente 
trazidas pelas tecnologias, aos incluídos digitalmente e às relações 
entre os agentes em toda a sociedade brasileira, torna-se 
necessário refletir sobre a relação entre ideologias e estratégias 
objetivas envolvidas nos processos que visam estabelecer as 
conexões entre tecnologias e grupos sociais.  

Como forma de entender a cidadania e as ações de inclusão em 
uma sociedade extremamente desigual, deve-se observar, 
principalmente, como se moldam as relações entre seus agentes. 
Vivendo-se tempos em que o paradigma de sociedade em rede 
baseada em Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
parece influenciar fortemente as relações entre os diversos grupos 
sociais, torna-se imprescindível entender como essas tecnologias 
apoiam a redefinição de aspectos sociais, econômicos, políticos e 
culturais. Em outras palavras, refletir sobre a forma como as TICs 
e seus recursos (como hardware, software, dados e redes), podem 
apoiar a promoção da cidadania e a inclusão social implica 
compreender quais conceitos de cidadania e inclusão permeiam a 
sociedade brasileira, a partir de contextos e visões de mundo 
diferentes.  

Análises sobre os processos sociopolíticos ao longo da história do 
Brasil sugerem que esse país foi “desenvolvido” a partir 
estratégias e ações autoritárias e/ou de interesses particulares, em 
detrimento do sentimento de solidariedade e de pertencimento a 
uma identidade maior. Qual seria a relação desse cenário com a 
ID? Os resultados de todo um passado de desigualdades e de 
negligência com diversos grupos sociais levaram a problemas de 
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desintegração e exclusão social. Em tempos de incorporação das 
TICs aos processos humanos, a ID parece trazer em seu discurso o 
resgate à cidadania e a promoção da inclusão a partir da ideia de 
que todos podem e devem participar dos processos contínuos de 
reconstrução da sociedade brasileira.  

Em outras palavras, a teoria e a prática em projetos parecem ser 
orientadas por um discurso dominante que relaciona essas 
tecnologias à ideia de inclusão. Em consonância com esse 
discurso, a ausência desses aparatos materiais nos processos de 
promoção do desenvolvimento cognitivo e do conhecimento, e 
das ações sociais, representa o analfabetismo digital, cenário que 
potencializa a exclusão social contemporânea. Entretanto, 
acredita-se que os discursos utilizam estratégias que podem ter o 
propósito de revelar ou mascarar os objetivos das ações que são 
promovidas a partir deles, e assim sendo, esse fato requer de 
pesquisadores e de toda a sociedade brasileira, uma postura crítica 
no sentido de análise das relações entre “discurso – ação – 
resultado”, de forma que todos possam participar ou intervir nos 
processos de reconfiguração social. 

Há alguns anos, Giddens [7] já chamava a atenção para as 
mudanças que acompanham a implantação das tecnologias nos 
diversos aspectos da vida humana, fenômeno que embora possa 
não ter sido produzido de forma intencional, traz uma nova 
configuração social e consequências sociotécnicas. Bourdieu [2], 
por sua vez, faz com que se pense na ID enquanto um campo de 
disputas sobre as configurações sociais: há correntes otimistas e 
pessimistas sobre o mundo em rede apoiado por TICs, ambas 
lutando por sua afirmação e negação das “concorrentes”, através 
de teorias ou ideologias que se embatem buscando coagir 
pensamento e ação na busca da mudança ou da manutenção dos 
paradigmas sociais.  

Mesmo entre os entusiastas, tem-se diferentes correntes 
defendendo motivações diversas para a implementação das 
mudanças (por exemplo, a emancipação cidadã ou o 
desenvolvimento do capitalismo). O “pessimismo” relacionado ao 
uso dessas tecnologias, por sua vez, é geralmente associado à 
visão de novas formas de exercício de poder, controle, dominação 
e/ou exploração, que são favorecidos pela incorporação dos seus 
instrumentos na vida humana, além dos interesses econômicos 
advindos de um consumo generalizado (desde os mais ricos até os 
mais pobres), programado e desenfreado de aparatos e artefatos 
tecnológicos, e entre diversos outros aspectos humanos que 
seriam prejudicados devido ao uso de TICs e aos novos estilos de 
vida associados a elas.   

Entendendo que esses grupos de teorias não se excluem (se 
complementam) [4, 11, 12], mas reconhecendo os limites de uma 
pesquisa, é necessário reforçar que as investigações apresentadas 
neste artigo se relacionam à análise das relações entre TICs, 
cidadania e inclusão. Assim sendo, essa percepção prioriza alguns 
aspectos na sua investigação, mas especificamente, projetos ou 
ações que objetivam apropriação das TICs para ações cidadãs e 
seus resultados nos processos de inclusão social, propondo-se a 
analisar aspectos “otimistas”, que motivam o uso das tecnologias 
com vistas às transformações sociais. Em outras palavras, esse 
artigo tem como objetivo analisar as relações entre ID, TICs e a 
promoção da cidadania e da inclusão social, através de um estudo 
de caso realizado no IFPB e, mais específicamente, do 
acompanhamento das ações de ensino-aprendizagem de TICs em 
alguns de seus programas de extensão que atuaram junto a escolas 
públicas.  

2. CIBERCULTURA E INCLUSÃO  
O formato em rede das sociedades modernas e as TICs trazem 
novos desafios à vida em coletividade, inclusive ao conceito de 
cidadania. Segunda Castells [4], pela primeira vez na historia, a 
unidade básica da organização não é um sujeito individual nem 
coletivo: a unidade é a rede, formada de vários sujeitos e 
organizações, que modificam-se continuamente. De forma simples 
ou complexa, o conceito de rede é usado sempre que a ação é 
distribuída [10].  

As sociedades contemporâneas trazem como uma de suas 
características mais evidentes a relação entre tecnologias e 
processos humanos, relação esta que permeia uma vasta gama de 
rotinas diárias, pessoais ou profissionais. As relações entre seres 
humanos conectados por mídias digitais dão origem a um 
processo que altera o que se entende por política, arte, economia e 
cultura [12]. Entretanto, enquanto algumas sociedades refletem 
sobre os direitos na internet, outras não conseguem garantir 
sequer os direitos humanos básicos.  

O reconhecimento da importância das tecnologias para as 
sociedades, aliado a essa pressão mundial para que a população 
seja incluída digitalmente, tem acelerado a reflexão sobre como 
planejar e executar as ações neste sentido, e ainda sobre os seus 
resultados. A ID visa o planejamento e a execução de ações com o 
objetivo de permitir a participação de todos na sociedade da 
informação [19].  

Os discursos em torno das ações de ID acentuam a necessidade de 
relacioná-las a temas como cidadania, direitos, inclusão social. 
Como exemplo, o discurso de ID do Governo do Brasil se 
relaciona à promoção da cidadania. O tema da ID tem crescido em 
importância para a inclusão social na medida em que a relação 
entre tecnologia e sociedade torna-se cada dia mais complexa [5], 
envolvendo diversos atores sociais, sobretudo os governos, na 
elaboração de políticas e programas de ID.  

Incluir digitalmente deve significar a apropriação das tecnologias 
digitais por parte de todos, de forma que as sociedades apresentem 
conformações mais democráticas e sustentáveis. Em outras 
palavras, a ID traz diversos benefícios sociais, políticos, culturais 
e econômicos, enquanto a exclusão poderia representar prejuízos 
em todas essas perspectivas. A fenda que se abre entre incluídos e 
excluídos vai além do acesso e manuseio de tecnologias, e assim 
devem ser considerados os aspectos cognitivos de uso dessas 
tecnologias, o conhecimento sobre como se apropriar delas, 
enquanto cidadão.  

A trajetória humana traz juntamente às técnicas e aos 
instrumentos, um conjunto de aspectos subjetivos, o que implica 
em colocar as TICs em dimensões culturais, sociais, políticas e 
econômicas, no esforço de repensar conceitos como identidade, 
inclusão, integração e relacionar os atores sociais em modelos 
mais viáveis para vida em coletividades. Com as novas TICs as 
redes se tornaram um dos fenômenos sociais mais proeminentes 
da nossa era [3]. 

Nesse contexto, como a cibercultura e o ciberespaço “se 
encaixam” nas propostas de conformação das sociedades 
contemporâneas? Lévy [11] define como ciberespaço o meio de 
comunicação aberto que surge da interconexão mundial dos 
computadores, especificando não apenas a infraestrutura material 
da comunicação digital, mas também as informações que ela 
abriga e os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo. A cibercultura, por sua vez, especifica o conjunto de 
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técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 
ciberespaço. Mais uma vez, os recursos materiais se colocam 
como instrumentos para viabilizar os recursos simbólicos, 
provenientes de paradigmas, como a cibercultura. O simbolismo é 
o maior responsável pela viabilização da implantação de um 
paradigma, por conduzir às mudanças estruturais e culturais. 
Deve-se compreender o ambiente que resulta da extensão das 
redes de comunicação para a vida social e cultural, pois dessa 
forma será possível desenvolver estas novas tecnologias dentro de 
uma perspectiva humanista [11]. 

Com as TICs, diversos processos sociais passam a ser 
desenvolvidos em configurações que mesclam o mundo físico e o 
virtual. Nesse contexto, a exclusão digital se coloca como um 
fator que potencializa a exclusão social. Tratando o conceito de 
cidadania em relação com a cibercultura e o ciberespaço, ainda se 
faz importante entender que a cidadania é um valor (abstrato) que 
se realiza de modo distinto para indivíduos distintos 
(criança/adulto, homem/mulher, livre/apenado, pobre/rico, 
estrangeiro/natural, entre outras categorias).  

A partir desse pressuposto, não se deve supor que qualquer tipo 
de tecnologia existente atualmente (ou em qualquer época) seja 
capaz de dar conta da cidadania e da inclusão social, sem 
considerar contextos próprios dos indivíduos em seus respectivos 
grupos ou subgrupos sociais.  Pensando de forma crítica, o que 
poderia ser o significado da cidadania no mundo virtual? Sugere-
se que é o sentido da atuação humana neste espaço que faz a 
diferença para os processos coletivos: é saber “o que fazer” e 
“como fazer” em termos cívicos que evidencia os benefícios do 
ciberespaço e orienta o percurso dos cibercidadãos.  

Lévy [11] já dizia que o ciberespaço tornar-se-ia o principal laço 
de comunicação, de transações econômicas, de aprendizagem e de 
diversão das sociedades humanas, além de guardar as memórias 
das antigas culturas, e a daquela que nascerá das formas próprias 
da cibercultura. Nas sociedades contemporâneas, foram 
inventadas novas formas de viver, de se posicionar no mundo, de 
participar tanto passiva (recebendo informações e serviços) 
quanto ativamente (produzindo e publicizando informações, 
atuando em processos, contribuindo para a constituição do novo 
mundo, cada vez mais dinâmico). O mundo virtual representa uma 
experiência a partir das novas oportunidades proporcionadas pela 
incorporação das TICs aos processos humanos.  

Se esse mundo é informacional, de produção e consumo de ideias 
e informações, e de comunicação, e ao mesmo tempo esfacelado 
em termos de diversidade, quem pode falar e ouvir? Que tipo de 
informação pode ser transmitida? Para Harvey [9], as lutas pela 
libertação, múltiplas, locais e autônomas que ocorrem no mundo 
pós-moderno tornam os discursos mestres ilegítimos. Dar a todos 
os grupos o direito de falar por si mesmos, com sua própria voz, e 
de ter essa voz aceita como autêntica e legítima é essencial para o 
pluralismo contemporâneo. Segundo Lévy [11], os mundos 
virtuais multiparticipantes são criações coletivas de seus 
exploradores, sendo que cada mundo virtual encontra-se 
potencialmente ligado a todos os outros, engloba-os e é contido 
por eles.  

Diante da diversidade do humano, se Harvey [9] apresenta a 
necessidade de ampliação de vozes e discursos, Lévy [11] 
apresenta as suas possibilidades de realização, através da 
ideologia que é tomada como eixo central da cibercultura: o 
mundo virtual e aberto é construído de forma dinâmica pelos seus 

artistas, que se interconectam através de suas obras. Esse mundo 
permite então que a sua construção se dê de forma coletiva, diante 
da multiplicidade de interpretações, sobre o que se reconfigura a 
cada instante.  

Passa-se a lidar com novas orientações sociais, diante de um 
mundo complexo e fragmentado, que reconhece essas 
características e pensa e age de acordo com suas demandas. Mas o 
que mudou? Apesar do domínio do sistema capitalista, 
naturalmente opressor, as novas teorias sobre acesso a tecnologia 
acreditam que as TICs podem empoderar o individuo, os grupos, e 
potencialmente a sociedade, permitindo o monitoramento dos seus 
agentes, que passam a consumir, produzir e compartilhar 
informações, e a gerar conhecimento e, possivelmente, ações 
compatíveis com os seus valores e suas visões de mundo. Essa 
nova configuração de sociedade requer mudanças ou até 
transformações profundas em diversos campos, áreas e até mesmo 
ciências. 

Sobre as mudanças na educação, Castells [4] já dizia que escolas e 
universidades, seriam as instituições menos afetadas pela lógica 
virtual, pois apesar da previsão de uso quase universal de 
computadores nas salas de aula, essas instituições não 
desapareceriam no espaço virtual, devido às suas funções 
estruturais e às particularidades de funcionamento: a qualidade 
das funções educacionais ainda está associada à interação pessoal; 
escolas de ensino fundamental e de ensino médio, além das 
funções educacionais, ainda são centros de atendimento infantil 
e/ou repositório de crianças; no caso de universidades, embora a 
Educação à Distância seja vista como estratégia a ser combinada 
com a presencial, ela não elimina ou supera as atividades 
presenciais. 

Lévy [11] reflete sobre a relação entre a educação e a cibercultura, 
ressaltando a renovação dos saberes: a nova natureza do trabalho 
e da vida requer, cada vez mais, aprender, transmitir saberes e 
produzir conhecimento; o ciberespaço suporta tecnologias 
intelectuais que amplificam e modificam numerosas funções 
cognitivas humanas, favorecendo novas formas de acesso à 
informação, novos estilos de raciocínio e de conhecimento; 
através dos documentos digitais, as produções podem ser 
compartilhadas, aumentando o potencial de inteligência coletiva 
dos grupos humanos. Para este autor, o cenário apresentado muda 
profundamente os dados do problema da educação e da formação, 
e requer novos modelos de espaço dos conhecimentos, 
emergentes, abertos, contínuos e em fluxo, de acordo com os 
objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma posição 
singular.  

Então, a grande questão que a cibercultura põe à educação, não é 
nem tanto a passagem do “presencial à “distância”, do 
“escrito/oral” à “multimídia”, mas a transição de uma educação 
estritamente institucionalizadas (escola, universidade) para a troca 
de saberes, “o ensino da sociedade por ela mesma, de 
reconhecimento autogerenciado, móvel e contextual das 
competências” [11].  

Se a ID e o contato com as TICs são promovidos através de ações 
de educação, que valorizem a autonomia para qualificação cidadã 
e para uso contextualizado de acordo com necessidades e 
expectativas dos seus usuários, por exemplo, com propósito de 
comunicação descentralizada e horizontal, acredita-se que essas 
ações são mais efetivas, em termos de potencializar conformações 
sociais mais participativas e democráticas. Nesse contexto, as 
TICs devem permitir o debate social, dando voz aos diversos 
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grupos, confrontando visões de mundo e assim plurificando as 
ações de poder e contrapoder. 

Pesquisas sobre o tema revelam que o processo de avaliação da ID 
no Brasil está incipiente, tanto no meio acadêmico como nas 
esferas de governo [5, 14, 18, 13] e reforçam que são 
imprescindíveis as reflexões quanto à efetividade e aos resultados 
alcançados pelo setor público e privado, quando disponibilizam 
TICs com o objetivo de relacioná-las a desenvolvimento 
econômico, social, político e cultural. Em termos de políticas 
públicas, a efetividade ocorre à medida que se garantem as 
condições essenciais para realizar a “ID” enquanto exercício do 
direito à informação e à comunicação [15], dependendo de 
recursos físicos, digitais, humanos e sociais em dinâmicas de 
constante renovação. Para Gomes et al. [8], “o semáforo 
acadêmico indica o sinal verde” para os estudos das relações entre 
tecnologias e mudança social já que as TICs são inseridas em 
diferentes espaços, a partir de políticas municipais, estaduais e 
federais de ID. Além das políticas de governo, um conjunto de 
outras ações institucionais busca promover a conexão entre TICs e 
sociedades (algumas vezes, em relação com essas políticas de 
governo). 

Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa que investiga a 
relação entre ações públicas de ID propostas por instituições de 
ensino e o uso cidadão de TICs. Um estudo de caso envolvendo o 
IFPB e comunidades parceiras, como duas escolas públicas, e que 
se conecta em alguns aspectos aos governos federal, estadual e 
municipal (através de políticas públicas de ID), analisa a 
potencialidade dessas ações públicas para promoção de uma ID 
democrática e voltada à valorização da cidadania e da inclusão 
social. 

3. METODOLOGIA 
Sobre as questões formais da pesquisa, as atividades voltadas ao 
desenvolvimento da tese se formalizam desde 2014, inicialmente 
como requisitos para doutoramento na UFCG, envolvendo dois 
pesquisadores, tendo um deles formação em Ciências da 
Computação e o outro em Antropologia.  

Tendo o IFPB como base da pesquisa (local em que um dos 
membros da equipe tem vínculos laborais), as atividades da 
pesquisa maior, desenvolvida na UFCG, seguiram vertentes de 
pesquisa e extensão também no IFPB, a partir de 2015, 
envolvendo duas equipes de subprojetos de pesquisa e dois 
núcleos de extensão na IFPB, além dos parceiros desses núcleos, 
principalmente as comunidades.   

Buscando alcançar o objetivo de investigar a relação entre ações 
públicas de ID propostas por instituições de ensino e o uso 
cidadão de TICs, a pesquisa prevê algumas atividades: revisão de 
conceitos teóricos do trabalho; identificação e análise de políticas 
institucionais e ações de ID ligadas a programas/projetos de 
extensão no IFPB; identificação das conexões entre essas ações de 
ID no IFPB e as políticas de governo; análise das diversas 
relações entre políticas institucionais, ações de ID, políticas de 
governo e a potencialização dos aspectos de cidadania e inclusão 
social.  

Em termos metodológicos, a pesquisa tem caráter exploratório e 
descritivo, buscando investigar e relacionar variáveis como TICs, 
ID, cidadania e inclusão social. Como procedimentos técnicos, a 
pesquisa realiza estudo de caso no IFPB (incluindo suas relações 
interinstitucionais), com base na etnografia, a partir de 

levantamento de dados, análise documental, bibliográfica e 
processual, e como instrumentos de coleta de dados, usa 
formulários (inclusive para entrevistas), observação sistemática e 
diário de campo. Esses procedimentos envolvem ações junto a 
formuladores, executores e beneficiários de ações de extensão no 
IFPB. Damatta [6] explica que em Etnografia existem três fases 
para a realização das pesquisas: a primeira é a teórico-intelectual, 
em que o pesquisador busca o conhecimento teórico, universal e 
mediatizado pelo abstrato e não vivenciado, adquirido através de 
livros, ensaios, artigos, todos vivenciados por outros 
pesquisadores; a segunda fase é o período prático, a antevéspera 
da pesquisa, voltada aos problemas concretos de execução das 
ações necessárias à preparação para o início do trabalho de 
campo; a terceira fase é a pessoal ou existencial, relacionada às 
lições que o pesquisador deve extrair do seu próprio caso, 
tratando as especificidades e a relatividade da sua própria 
experiência, devendo sintetizar a biografia com a teoria, e a 
prática do mundo com a do ofício.  

A pesquisa utiliza como fontes de dados, referências 
bibliográficas e provenientes da internet, além de dados de 
entrevistas, conversas formais ou informais e observação 
participante. “História oral” é um termo amplo que recobre uma 
quantidade de relatos a respeito de fatos não registrados por outro 
tipo de documentação, ou cuja documentação se quer completar 
[17]. A história oral se faz por meio de entrevistas, registrando a 
experiência de um único indivíduo ou de vários indivíduos de 
uma mesma coletividade. Segundo Alberti [1], qualquer tema, 
desde que seja contemporâneo (isto é, ainda vivem pessoas que 
possam falar sobre ele) é passível de ser investigado através da 
história oral.  

A abordagem utilizada é quali-quantitativa, buscando tanto definir 
indicadores de ID como interpretar os dados colhidos, com base 
nas evidências contextuais. O campo empírico é composto pelo 
IFPB e pelas instituições que se relacionam com suas ações de ID 
em termos de extensão (parceiros e governos); como lócus de 
pesquisa, mapeiam-se os setores ligados às atividades de extensão 
do IFPB e algumas instituições parceiras observadas pelos 
pesquisadores.  

Até o momento, a metodologia foi trabalhada com relação a várias 
etapas: revisão conceitual sobre cidadania, inclusão e exclusão; 
revisão das teorias sobre TICs, sociedade em rede, cibercultura e 
informacionalismo; levantamento das políticas de extensão no 
IFPB; observação participante em dois programas de extensão do 
IFPB; vivência junto a comunidades parceiras (inclusive escolas); 
entrevistas com três monitores e dezessete alunos de programas e 
projetos de extensão no IFPB; conversas formais/informais com 
seis monitores, onze técnicos administrativos e gestores/ex-
gestores de extensão do IFPB, além do contato com mais de cem 
alunos envolvidos nas ações dos programas acompanhados pela 
pesquisa; análise parcial quali-quantitativa dos dados 
provenientes dos registros do trabalho de campo.  

A metodologia a princípio não previu a intervenção dos 
pesquisadores nos programas de extensão do IFPB, entretanto, 
durante o trabalho de campo juntamente às equipes desses 
programas, observou-se o interesse de ampliação das discussões e 
ações relacionadas à pesquisa e à práxis de ID na instituição. 
Nesse contexto, os pesquisadores passaram a sugerir ajustes ou 
mudanças relacionadas à ID no IFPB. Enquanto trabalho 
antropológico, essa pesquisa protege a identidade dos 
pesquisados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A ação dos pesquisadores no IFPB começou em 2015, quando a 
gestão da extensão revelou que estava tentando implantar um 
novo paradigma, que deveria nortear as ações de extensão e previa 
a revisão dos seus programas/projetos, incluindo aqueles ligados à 
ID. Esse cenário de mudanças favoreceu as parcerias entre a 
pesquisa e a extensão e algumas possibilidades de intervenção.  

No espaço da extensão, havia uma nova forma de pensar e propor 
relações e ações, buscando efetivar o compromisso social do 
IFPB, através da produção e difusão do conhecimento na busca 
pela superação das desigualdades sociais [20]. A base do trabalho 
era a rede, a partir dos núcleos de extensão em todos os campi, 
que deveriam trabalhar de forma flexível e inovadora através da 
vivência dos seus membros junto aos parceiros sociais, e das 
reflexões contínuas sobre as suas relações, ações e resultados. 
Para os idealizadores do paradigma, a nova estrutura representava 
a sistematização de uma política de extensão baseada em uma 
postura dialógica e de compartilhamento entre extensionistas e 
“beneficiários”, na linha da educação popular e do conceito de 
extensão cidadã, onde o “beneficiário” se transforma em 
“parceiro” e participa de todo o ciclo de ações nos projetos (da 
concepção até a avaliação dos resultados).  Conforme explicam 
Rodrigues e Batista [20], o trabalho era orientado por uma 
perspectiva Freiriana, vista pelos extensionistas como alinhada ao 
sentido da práxis junto às comunidades, e valorizada em trabalhos 
de ID, por sua efetividade nas ações educacionais, dada a 
importância de se levar em conta o contexto social no processo 
educacional, conforme pode ser exemplificado a partir de 
Santiago et al. [21]. Conforme Nazaré, Ribeiro e Frota [16], a 
busca por uma educação transformadora requer que as pessoas se 
sintam sujeitos ativos nos processos de um mundo pluralizado.  

As principais bases que fundamentavam o paradigma de extensão 
em rede no IFPB podem ser vistas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Paradigma de extensão no IFPB 

Teoria, conceito ou 
fenômeno Implicações na práxis 

Teoria da 
complexidade 

Prática transdisciplinar e modelo 
recursivo de construção do conhecimento 

Teoria das redes Define os componentes de uma rede 
como nós ou pessoas, vínculos e fluxos 
das relações 

Conceito de campo 
social 

Espaço multidimensional de relações 
sociais entre agentes 

Fenômeno da 
territorialização, 
desterritorialização 
ou reterritorialização 

A rede é vista como um sistema aberto, 
desmontável, reversível, sujeito a 
modificações permanentes 

Fenômeno da 
endoculturação ou 
aculturação 

A rede busca conhecer a si mesma e aos 
parceiros, em termos de demandas e 
potencialidades, articulando diferentes 
saberes e práticas, dimensões da cultura e 
dos direitos humanos, compromisso com 
o diálogo e com o protagonismo das 
classes populares nas transformações 
sociais 

Princípio da 
horizontalidade 

Educação igualitária, em que educador e 
educando ensinam e aprendem, e não há 
beneficiários, mas sim, parceiros 

Diálogo Educação democrática a partir do diálogo 
e da leitura crítica do mundo e das 
palavras para emancipação social 

Fonte: adaptado de [22]. 

Embora esse novo paradigma estivesse sendo implantado desde 
2014, quando a nova gestão assumiu a extensão no IFPB, diversos 
programas/projetos ainda estavam começando a refletir sobre 
como alinhar suas propostas a essa perspectiva de trabalho. Entre 
2015 e 2017, período em que os pesquisadores acompanharam as 
ações junto à extensão, dois programas relacionados ao uso de 
TICs com vias à ID firmaram parcerias com os pesquisadores e 
assim foram acompanhados em termos de ações. 

O primeiro programa acompanhado foi o programa de extensão 
P1, que ofertava aulas de Informática Básica (IB) e Montagem e 
Manutenção de Computadores (MMC), desde 2012. Sua equipe 
era formada por um coordenador, servidor da instituição, e 
monitores, alunos de cursos de Computação ou Engenharia 
Elétrica (a quantidade de monitores variou entre 3 e 5, entre os 
anos de 2015 e 2017).  Juntamente com equipes de parceiros 
institucionais e comunitários, a equipe do P1 compunha o núcleo 
de extensão N1. As ações do P1 e do N1 foram acompanhadas de 
2015 a 2017. O segundo programa acompanhado foi o programa 
de extensão P2, que ofertava aulas e oficinas em Educomunicação 
(EC) através do uso de mídias digitais, desde 2016. Sua equipe 
era formada por um coordenador, servidor da instituição, e 
monitores, alunos de cursos de Comunicação e Design Gráfico (a 
quantidade de monitores variou entre 2 e 3, entre os anos de 2016 
e 2017). Juntamente com equipes de parceiros institucionais e 
comunitários, a equipe do P2 compunha o núcleo de extensão N2. 
As ações do P2 e do N2 foram acompanhadas do final de 2016 a 
2017. Ambos os programas relacionavam TICs com ações 
educacionais e foram acompanhados desde o momento em que se 
voluntariaram para a pesquisa, viabilizando reflexões críticas para 
potenciais intervenções. 

Partindo da base teórica que orientava a pesquisa quanto aos 
conceitos de cidadania e inclusão social (que refletiam sobre 
direitos, identidades, solidariedade, integração social, 
emancipação, entre outros), e aos pressupostos de uso de TICs 
alinhado à cibercultura (formação de comunidades, 
autodesenvolvimento humano, inteligência coletiva, entre outros), 
estava montada a base conceitual para análise dos programas. A 
partir das orientações provenientes do novo paradigma de 
extensão e das políticas institucionais para a proposição de novos 
programas/projetos e revisão daqueles em andamento, acessavam-
se os pressupostos institucionais que seriam utilizados como 
referência para complementar a análise dos programas. O fato de 
haver convergência entre valores e sugestões de ambas as 
perspectivas de análise favoreceu a definição de um eixo de 
orientação e intervenção junto às ações dos programas nos 
respectivos núcleos, que foram acompanhados durante as etapas 
de planejamento, execução, e avaliação das ações para repensar 
suas propostas.   

Acompanhar o P1 no N1 resultou em deslocamentos entre 
equipamentos e ambientes distintos, pelos corredores do IFPB, 
por seus laboratórios de informática, salas de aula e de reuniões, 
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auditórios, e ainda ambientes comunitários, estabelecimentos 
comerciais, associações de bairro, feiras e lançamento de livro, 
como forma de os pesquisadores estarem mais próximos das 
pessoas ou comunidades externas que mantinham vínculos com o 
P1.  

Em termos de base de análise, o P1 foi um programa que se 
manteve pouco aberto a mudanças em sua estrutura, pois 
acreditou que seu formato de ação se ajustava às necessidades de 
apropriação de TICs por comunidades em situação de 
vulnerabilidade ou por pessoas que precisavam de capacitação 
técnica para o mercado de trabalho, mas não podiam pagar pelos 
cursos.  

Em termos de relações com parceiros, durante o período 
acompanhado, o N1 conseguiu estabelecer relações com uma 
comunidade, uma escola e alguns grupos específicos, como 
funcionários terceirizados no IFPB ou associações de 
profissionais, como aqueles voltados à segurança pública. 
Entretanto, o formato do P1 juntou alunos de grupos diferentes 
em uma mesma turma, de IB ou MMC, e assim as aulas realizadas 
foram em sua maioria voltadas ao desenvolvimento da técnica, 
sem representar demandas comunitárias específicas ou 
contextualizadas de acordo com os parceiros.  

As ações nos cursos foram, em sua maioria, pontuais, e uma vez 
concluídos os cursos, ficou a impressão de que as relações entre 
as partes enfraqueceram ou findaram. As aulas aconteceram 
principalmente nos laboratórios de informática do IFPB, o que 
trouxe algumas dificuldades para comunidades que ficavam 
fisicamente mais distantes. Para acompanhar o contexto de uma 
das comunidades atendidas, em alguns poucos momentos, as 
ações do N1 ultrapassaram as fronteiras dos prédios do IFPB.  

Embora tenha sido percebido um relacionamento aberto entre 
coordenação, monitores e alunos dos cursos, ainda se mantiveram 
as posições hierárquicas tradicionais coordenação-professor-aluno 
em termos de condução das aulas e de produção de conhecimento, 
em sua maioria técnico, e não aplicado a questões de cidadania.  

Quanto aos principais pressupostos da cibercultura, entendeu-se 
que o formato das ações não fortaleceu de forma direta a formação 
de comunidades, já que as turmas foram em sua maior parte 
formadas por pessoas que vieram de lugares distintos, com 
trajetórias diversas, e uma vez que o trabalho foi mais técnico do 
que social, essas pessoas aprenderam a técnica de forma 
desconexa de suas realidades. Pode-se ainda dizer que o conteúdo 
dos cursos poderá apoiar essas pessoas na realização dos aspectos 
técnicos relacionados aos processos sociais e à vida, o que 
indiretamente talvez possa contribuir para o autodesenvolvimento 
humano e a inteligência coletiva, mas que contribuições sociais de 
mais amplo alcance não foram evidenciadas pela ação.  

Acompanhar o P2 no N2 resultou em um pouco mais de 
diversidade: levar computadores, smartphones, equipamentos de 
fotografia e filmagem, até ambientes comunitários urbanos e 
rurais; atravessar muita estrada de barro e muito sol, visitar 
assentamentos rurais, conversar com agricultores, líderes 
comunitários e suas comunidades, refletir sobre o paradoxo que 
tenta combinar mais de três mil torres eólicas e sua expressão de 
modernidade com o verde bucólico da zona rural; ou andar de 
balsa para chegar a uma comunidade de praia, experimentar 
vivências em escolas públicas, realizar aulas de campo diante do 
mar ou no meio da rua; fazer refeições junto com esses parceiros e 
dormir em alojamentos improvisados, nas comunidades visitadas, 

dividindo com elas visões de mundo, planos, sonhos, ou mesmo 
estratégias de sobrevivência, praticando juntos a teoria da dádiva 
na práxis (dar, receber e retribuir).  

Em termos de base de análise, o P2 foi um programa que se 
manteve aberto às intervenções, e se traduziu através do cunho 
político, buscando levar ao público interno e externo o trabalho 
com EC. A ideia foi levar a essas pessoas os recursos das mídias 
digitais e da comunicação de forma educativa e autônoma, as 
possibilidades de produção e divulgação dos discursos 
emancipatórios ou referentes às diversas visões de mundo, que 
poderiam disputar audiência na internet. Assim sendo, para a 
equipe do programa, ouvir as pessoas sobre  possibilidades de 
efetivação desses objetivos era algo naturalmente bem vindo, 
inclusive necessário, pois os processos deveriam ser endógenos. 
Durante a pesquisa, o P2 somou às suas ações de EC algumas 
ações em ID sugeridas pela intervenção da pesquisa, e assim o 
núcleo N2 contemplou um conjunto mais amplo de possibilidades 
de ações (como oficinas de produção de textos, além das oficinas 
de produção de vídeo, ambas voltadas à EC).  

Em termos de relações com parceiros, durante o período 
acompanhado, o N2 conseguiu estabelecer relações com uma 
Organização Não Governamental (ONG) e, através dela, com 
quatro comunidades rurais, e ainda com uma escola e com alguns 
grupos internos de docentes e professores dos campi do IFPB.  

O programa teve um formato flexível e assim as aulas ou oficinas 
realizadas foram voltadas ao desenvolvimento da técnica de uso 
das mídias digitais, mas de forma contextualizada às demandas 
comunitárias específicas apontadas pelos parceiros no N2. As 
ações foram, em sua maioria, continuas, e a cada passo dado 
foram planejados ou revisados os próximos, construídos de forma 
democrática, coletiva e colaborativa, e todos os envolvidos 
puderam sugerir alternativas para as ações. As relações com os 
parceiros começaram, mas não tiveram um fim programado, pois 
tudo ocorreu conforme as demandas e a viabilidade das ações.  As 
aulas aconteceram principalmente ao ar livre, em campo, em 
território comunitário, e poucas vezes em espaços do IFPB, o que 
trouxe algumas facilidades para que as comunidades pudessem 
prosseguir com as ações e facilitou a reflexão sobre os temas 
geradores das ações contextualizadas, que foram vivenciados in 
loco.  

Nas relações entre os membros das equipes do N2 e dos parceiros, 
desapareceram as posições hierárquicas tradicionais 
“coordenador-professor-aluno”, pois todos consideraram estar em 
processo de aprendizagem, através da troca de saberes, tanto 
técnicos como de cidadania.  

Quanto aos principais pressupostos da cibercultura, entendeu-se 
que o formato das ações fortaleceu de forma direta a formação de 
comunidades, já que cada conjunto de ações foi direcionado a um 
grupo específico, de acordo com as suas demandas comunitárias, 
e assim os aspectos técnicos puderam ser conectados às suas 
realidades. Uma vez que o modelo de ações no P2 esteve 
diretamente conectado aos temas geradores comunitários, que 
alimentaram as atividades técnicas, durante conversas, aulas e 
oficinas, pode-se dizer que as pessoas foram levadas a conhecer 
esses temas mais de perto, de forma ligada aos aspectos de 
cidadania, o que sugeriu uma contribuição direta ao 
autodesenvolvimento humano e à inteligência coletiva. 
Considerando ainda que as atividades no N2 incentivaram não 
apenas a construção de vídeos, imagens e textos sobre temas de 
cidadania, mas também a publicização desses conteúdos na web, o 
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conhecimento produzido e suas visões de mundo poderão ser 
acessadas a qualquer momento, pelos cibernavegadores, o que 
pode ser visto como uma contribuição de amplo alcance social.   

Para exemplificar as ações nos dois programas e núcleos, podem 
ser feitas algumas ponderações mais específicas, através das 
relações estabelecidas com suas escolas parceiras, conforme pode 
ser visto na Tabela 2. No caso do P1, através do N1, a parceria foi 
montada com a Escola1 (escola localizada em João Pessoa). No 
caso do P2, através do N2, a parceria foi montada com a Escola2 
(escola localizada em Lucena). Ambas as escolas pertencem a 
redes públicas, sendo voltadas ao ensino fundamental e médio. A 
Escola1 pertence à rede municipal, enquanto a Escola2 pertence à 
rede estadual. 

Tabela 2 – Educação digital através de parcerias com escolas 

Relação Programa/Núcleo de Extensão-Escola 

Parceiro 
social 

P1 Escola1 (localizada em João Pessoa) 

P2 Escola2 (localizada em Lucena) 

Característica 
da relação 

P1 Relação caracterizada por contatos mais 
burocráticos e oficiais, em território do 
IFPB 

P2 Relação caracterizada por vivência, 
principalmente em território comunitário 

Construção 
das ações 

P1 N1 e Escola1 negociaram a quantidade de 
vagas da turma de IB para os alunos da 
escola 

P2 N2 e Escola2 executaram juntos todo o 
ciclo das ações de EC e ID na escola 
(planejamento, execução, avaliação, 
retroalimentação), sendo todas essas fases 
abertas à participação dos alunos (a maior 
parte da comunicação fluiu através de um 
grupo no aplicativo WhatsApp, aberto à 
equipe do P2, demais parceiros e toda a 
Escola2 – diretores, professores e alunos 
envolvidos) 

Execução das 
ações 

P1 Público alvo: os alunos da Escola1 
frequentaram as aulas juntamente com os 
demais alunos da turma, provenientes da 
lista de espera aberta ao público;  

Formato: modelo pré-definido pelo 
programa (os principais temas das aulas 
foram internet, editores de texto, planilhas 
eletrônicas e apresentação de conteúdo);  

Estrutura: as aulas aconteceram em 
laboratório de informática, com uso de 
projeção de conteúdo e prática em 
computadores e preservaram os papeis 
tradicionais de professor e aluno. 

P2 Público alvo: as ações foram realizadas 
apenas com os professores e alunos da 
Escola2, de forma customizada às suas 
demandas;  

Formato: as aulas e oficinas (baseadas em 

produção de conteúdo principalmente 
através de imagens e vídeos, mas também 
de texto) foram conduzidas pelas equipes 
do P2, parceiros e de professores da 
Escola2, juntamente com os alunos, e feitas 
de forma flexível, abertas ao diálogo, e 
alguns casos replanejadas em tempo real, a 
partir de novas sugestões;  

Estrutura: as ações aconteceram em 
laboratórios de informáticas, auditórios, 
salas de aula, quadras, mas principalmente 
em campo (em frente à escola, residências 
comunitárias, instituições externas, na 
praia, em praças e ruas da cidade, entre 
outros) de forma dialógica e reflexiva 
quanto aos aspectos de cidadania, e em 
termos técnicos, predominando a prática em 
celulares; nesse formato, o modelo 
tradicional professor-aluno foi  
desconstruído, dando lugar ao  
compartilhamento de saberes. 

Impressões 
sobre as 

ações 

P1 Os principais resultados diretos foram as 
certificações dos alunos, o conhecimento 
adquirido em TICs, a experiência vivida por 
todos os envolvidos (equipe do P1, um 
parceiro interno e alunos da Escola1) 

P2 Os principais resultados diretos foram os 
materiais produzidos para a web, o 
conhecimento adquirido em TICs e 
cidadania, a experiência vivida por todos os 
envolvidos (equipes do P2 e da Escola2 e 
demais parceiros internos e externos) 

Alcance 
quantitativo 
aproximado 

 

P1 Aproximadamente dez alunos da Escola1, 
um parceiro interno do IFPB e três 
membros da equipe do P1 (coordenação e 
monitores). 

P2 Aproximadamente oitenta alunos, oito 
professores e um diretor da Escola2, vários 
parceiros externos (ficou difícil contabilizar 
esses parceiros, pois as ramificações das 
ações, principalmente em campo, tiveram 
um grande alcance), dois parceiros internos 
do IFPB e três membros do P2 
(coordenação e monitores). 

Futuras ações 
previstas na 

relação? 

P1 Não há ações previstas para essa parceria 

P2 Estão previstas algumas atividades na 
relação: apoio do N2 (P2 e parceiros) na 
implantação de um núcleo de tecnologias e 
mídias na Escola2, para atender às 
demandas das disciplinas curriculares; 
apoio do N2 (P2 e parceiros) na 
multiplicação do conteúdo de EC e ID nas 
comunidades vizinhas à Escola2. 

Fonte: próprio autor 

Durante o período acompanhado pela pesquisa, o programa P1 já 
atendeu sessenta e nove pessoas nos cursos (2015 e 2016) e a 
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expectativa é de fechar o ano de 2017 com aproximadamente  
mais cinquenta  pessoas, o que daria uma expectativa de cento e 
vinte pessoas no triênio.  

Uma vez que o  acompanhamento do programa P2 em campo se 
deu em apenas em 2017, não há um número fechado de pessoas 
envolvidas, mas a expectativa é de fechar este ano com 
aproximadamente noventa pessoas acompanhadas diretamente nas 
ações de aulas e oficinas, aproximadamente cinquenta contatadas 
em comunidades com ações pontuais sobre EC e ID,  e um 
número difícil de contabilizar de pessoas envolvidas 
indiretamente nessas ações, nos trabalhos de campo. 

Sobre as relações entre as ações dos programas P1 e P2 com as 
políticas públicas de governo, perceberam-se algumas conexões. 
A estrutura do P1 herdou características de programas precursores 
da ID no Brasil, propostos a nível federal, e que se desdobraram 
em propostas estaduais e municipais, voltadas ao acesso à 
infraestrutura e à qualificação técnica em TICs. Historicamente e 
ainda durante o período da pesquisa, puderam ser percebidas 
relações de parceria entre o P1 e instituições do governo 
municipal na oferta dos cursos. Entretanto, deve-se ressaltar que 
os programas de ID e nível federal fazem parte de políticas 
maiores, que se propõem a trabalhar de forma transversal a 
infraestrutura, a produção de conteúdos, a qualificação técnica e 
aspectos humanos, como ações voltadas à cultura, à economia, e 
outros aspectos de cidadania. Essa análise  reforça a sugestão de 
que o P1 poderia fortalecer a efetividade de suas ações, caso 
trabalhasse os projetos sociais de forma mais ampla.  

O P2, por sua vez, mostrou-se como uma proposta mais 
diferenciada de ação para ID, especialmente por sua flexibilidade 
em termos de ações. Sobre as  conexões com as políticas de ID, 
embora tenha apresentado cunho mais político e foco na 
comunicação, através da pluralidade de ações desenvolvidas no 
núcleo de extensão N2, aproximou-se das bases das ações gerais 
de programas de ID propostos pelo governo federal, no sentido de 
que promoveu acesso às TICs, evidenciou a produção de conteúdo 
e a qualificação transversal, abordando aspectos técnicos e 
educação cidadã.  

Em termos de conexões mais diretas com as políticas de ID, o P2 
se deparou com algumas dificuldades para realizar as suas ações, 
uma vez que em sua maioria as ações não fizeram uso da 
infraestrutura do IFPB. Em alguns cenários, o P2 buscou 
infraestrutura física de hardware (por exemplo, laboratórios de 
computadores ou centros de informática em comunidades) e de 
rede (por exemplo, conexões a partir da internet), mas se deparou 
com a inexistência ou o não funcionamento desses recursos, fatos 
explicados sob a visão das comunidades.  

A inexistência dos recursos, em alguns casos, foi atribuída à 
descontinuidade de programas de ID de governos estaduais ou 
municipais. O não funcionamento, por sua vez, foi colocado como 
precariedade técnica dos recursos disponibilizados (por exemplo, 
por falta de manutenção ou de atualização) e/ou descaso dos 
governos com relação à assistência às comunidades beneficiárias 
dos programas.  Em alguns contextos, as comunidades se sentiram 
“obrigadas a pagar” por bens que deveriam ser providos pelo 
Estado, pois essa era a sua “única alternativa para fazer parte do 
mundo digital”.  

5. CONCLUSÕES  
Os pressupostos teóricos sobre do século XXI sugerem que os 
processos educacionais (referentes a ensino, pesquisa, inovação e, 
principalmente, extensão) desconstruam os modelos pré-
formatados dentro de instituições de ensino e observem “o mundo 
lá fora”. Em algumas áreas que envolvem o uso de tecnologias, 
como a Informática, torna-se necessário abandonar os modelos de 
“ações padronizadas e predefinidas” (como cursos de qualificação 
técnica) ou repensar os modelos de geração de produtos “para 
usuários” (como um sistema de software), especialmente quando 
se fala em trabalhos junto a comunidades, em cenários de ações de 
extensão.  

Em países de extrema polarização social, como o caso do Brasil, 
por se conformarem a partir das demandas da sociedade, as ações 
de extensão podem ser pensadas como propostas de combate à 
desigualdade, de criação de oportunidades para acesso a bens 
públicos e direitos, ou de efetivação da cidadania. Em nenhum 
desses contextos faz sentido pensar as comunidades envolvidas 
nas ações como seres exógenos ou beneficiários de produtos pré-
formatados e, por sua vez, também não faz sentido pensar as 
propostas de trabalho como pontuais (não continuadas) e 
descontextualizadas. A conexão entre comunidades e ações deve 
ter em vista a potencialização da cidadania e da inclusão social, o 
que implica em estabelecer parcerias com essas comunidades e 
trazê-las para o ciclo das ações.  

Resgatando-se a proposta da pesquisa, pode-se dizer que o novo 
paradigma de extensão se coloca como um esforço institucional 
na convergência da técnica e do contexto em programas 
participativos e conduzidos pelos interessados, especialmente as 
comunidades externas. Essa proposta de mudança leva o IFPB a 
se repensar enquanto instituição de ensino, pesquisa, inovação e 
extensão, e assim buscar sua atualização conceitual e de práxis, 
como forma de acompanhar as transformações de paradigmas 
sociais. Entretanto, durante a pesquisa, assim como qualquer 
mudança paradigmática, essa nova forma de pensar a extensão 
apresentou fendas entre as concepções antigas e as novas, fazendo 
com que alguns programas ainda precisem se debruçar sobre as 
suas propostas, caso pretendam se ajustar aos pressupostos da 
nova rede.  

Sobre os programas estudados, as intervenções junto ao P1 
ressaltaram seus pontos fortes e a sua importância para as ações de 
ID, mas também tentaram apresentar os principais problemas do 
programa, sob perspectiva diversas: para gestão da extensão, o 
programa tinha um alto custo que se agravava diante da evasão 
nas turmas e do fim da relação com os egressos, e assim o 
programa deveria ser redefinido em termos de atender a 
comunidades, de forma continuada e contextualizada, através de 
relações horizontais e dialógicas, com protagonismo comunitário 
para emancipação; para os alunos, o desejo de continuar 
aprendendo e se desenvolvendo pedia que o P1 propusesse 
sempre novas ações (além dos cursos de IB e MMC); para a 
pesquisa, embora o P1 fossem um programa importante no 
sentido de ofertar cursos gratuitos para pessoas que em sua 
maioria não poderiam pagar por eles, as suas ações poderiam ser 
mais efetivas, se fossem além da alfabetização digital e do contato 
com os aspectos físicos dos computadores, sendo contextualizadas 
em termos de cidadania, apresentando as potencialidades das TICs 
enquanto estratégias para empoderamento e proposição de ações 
em termos políticos, sociais, culturais e/ou econômicos, 
ampliando o sentido do seu uso.  
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Quanto ao P2, as principais intervenções feitas pela gestão da 
extensão e pela pesquisa apontaram a importância de reforçar a 
qualificação em cidadania nas aulas e oficinas propostas e a 
aproximação com as comunidades parceiras, como forma de 
alinhar as ações do programa às suas identidades. Quanto aos 
participantes das atividades nas comunidades, praticamente não 
havia sugestões de mudanças, pois eles já faziam parte de 
processo de proposição de ações e assim tinham voz para propor 
as mudanças durante as ações. Entre as etapas de ações 
continuadas, alguns participantes pediram que “a equipe do IFPB 
não os deixasse”, para que os seus projetos de EC e ID não 
morressem. Embora as parcerias entre o N2 e as comunidades 
fossem perenes, esse fato despertou na equipe do P2 e dos 
parceiros internos a importância de reforçar o sentimento de 
autonomia nas comunidades, de forma que elas pudessem 
promover seu autodesenvolvimento e ainda fossem 
multiplicadoras das ações.  

Durante o período da pesquisa, apesar das sugestões apontadas 
pelos diversos agentes envolvidos com o P1, este programa 
manteve as ações para o público externo praticamente no mesmo 
formato, através dos cursos pré-definidos de IB e MMC (foi 
percebida a introdução de uma palestra sobre algum tema em 
cidadania ao longo dos cursos, mas nenhuma outra mudança). Os 
monitores, por sua vez, puderam participar de oficinas com foco 
em cidadania e projetos sociais, como forma de impulsionar 
ajustes futuros no programa.  

O P2, por sua vez, se manteve em constante avaliação e 
retroalimentação, em termos de ações, a partir das experiências 
junto às comunidades e das intervenções da pesquisa. Seus 
monitores também puderam participar de oficinas com foco em 
cidadania e projetos sociais, e as reflexões desses momentos 
devem ter reforçado sentimentos e percepções que eles já 
possuíam sobre o desenvolvimento de trabalhos continuados com 
comunidades parceiras. 

Os resultados da pesquisa durante os anos de 2015 a 2017 
sugerem que as ações de ID pontuais e não contextualizadas, e 
que evidenciam o acesso à infraestrutura e a qualificação técnica 
em TICs dos envolvidos, não são suficientes para promover a 
cibercultura, a cidadania e a inclusão social, pois não promovem a 
competência informacional e a inteligência coletiva, 
imprescindíveis à autonomia e à emancipação para os processos 
participativos e democráticos idealizados pela sociedade em rede. 

 A ID efetiva requer sentido, e assim, supõe a formulação de 
políticas e ações provenientes de demandas próprias, executadas a 
partir de relações horizontais e de protagonismo das comunidades 
nos ciclos dessas ações, que devem ser voltadas à qualificação 
técnica a partir dos temas geradores provenientes de várias visões 
de mundo e das diversas perspectivas de cidadania. 

Algumas dificuldades constatadas pela pesquisa para o 
desenvolvimento das ações nos núcleos N1 e N2 foram cortes em 
orçamentos feitos ao nível de governo federal, o que inviabilizou 
algumas ações que precisavam, por exemplo, de transporte para 
levar os extensionistas em visitas a comunidades mais distantes, 
inclusive fora da cidade de João Pessoa. Outro aspecto difícil para 
a pesquisa foi propor as intervenções no ambiente de trabalho de 
um dos pesquisadores, sem que houvesse desgaste em relações 
pessoais/profissionais.  

Como trabalhos futuros, serão continuadas as análises das ações 
de ID no IFPB, tanto nos programas que já estão sendo 

acompanhados como em outros que por ventura se candidatem à 
pesquisa, como forma de identificar indícios de efetividade em 
estruturas de ações já desenvolvidas, e a partir deles propor eixos-
base que possam ser reusados para futuras ações.  
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ABSTRACT 
According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics - 
(IBGE / 2017), 45.6 million Brazilians claim to have some 
disability, and 18.8% said that they had difficulty seeing even 
with glasses or contact lenses. Based on these data and in order to 
ensure these users’ rights, there are many legal mechanisms and 
technological devices that improves the user experience when 
accessing the environment that it is inserted. This paper aims to 
establish a bridge between the areas of human-computer interface, 
accessibility and domotics in the context of project-based 
interfaces pre-tests to obtain data to guide the new proposals of 
models in the three aforementioned areas that will meet users 
visual impairment. Therefore, they were used user-computer 
interaction techniques, questionnaires and interviews pre-tests 
used to identify the visually handicapped user profile through the 
simulation of the behavior of users visual impairment. It is 
intended to apply the method in the study of accessibility 
efficiency methodologies in home automation (domotics).  
 
RESUMO 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
(IBGE/2017), 45.6 milhões de brasileiros declaram ter alguma 
deficiência, sendo que 18,8% afirmaram ter dificuldade para 
enxergar, mesmo com óculos ou lentes de contato. Baseado nestes 
dados e visando assegurar os direitos destes usuários, há uma série 
de mecanismos legais e dispositivos tecnológicos que podem 
melhorar a experiência do usuário ao acessar o meio em que está 
inserido. Este trabalho visa estabelecer uma ponte entre as áreas 
de Interface homem-computador, acessibilidade e domótica, no 
contexto de projeto de interfaces baseadas em pré-testes, visando 
obter dados que orientem a novas propostas de modelos nas três 
áreas supracitadas e que venham atender usuários com deficiência 
visual. Para tanto, foram usadas técnicas de Interação usuário-
computador, questionários, entrevistas e pré-testes aplicados para 
identificar o perfil do usuário com deficiência visual, mediante a 

simulação do comportamento de usuários com deficiência visual.  
Pretende-se aplicar o método no estudo de metodologias de 
eficiência em acessibilidade em automação residencial 
(domótica).  
 
Categories and Subject Descriptors 
K.3.1[Computer in Education]: Human-Computer Interaction 
 
General Terms  
Acessibilidade, interfaces, automação residencial, usuário com 
deficiência visual. 

Keywords 
Accessibility, interfaces, home automation, visually impaired user. 
 
1. INTRODUÇÃO  
Respeitar as pessoas com deficiência é criar mecanismos para que 
elas não sejam excluídas do convívio das outras pessoas e a 
acessibilidade faz parte deste respeito. Por conseguinte, a 
automação se torna uma importante ferramenta no que se diz 
respeito às soluções dos ambientes domóticos e prediais, trazendo 
maior conforto, acessibilidade, segurança e muitas vezes a 
inclusão dos usuários com deficiência no meio em que está 
inserido.  A domótica pode ser definida como um conjunto de 
serviços proporcionados por sistemas integrados, com o objetivo 
de satisfazer as necessidades básicas dos ocupantes de uma 
edificação sendo que os serviços (ou parte deles) podem ser 
direcionados também para atender aos usuários com deficiências 
específicas [6]. 
Para que haja uma perfeita harmonia entre a automação e a 
acessibilidade nos ambientes domóticos é importante desenvolver 
uma ampla pesquisa sobre o usuário que virá a utilizar os recursos 
destes sistemas. Hoje o estudo do usuário tornou-se uma poderosa 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 134 - 143. Santiago de Chile.
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ferramenta para a inclusão e a acessibilidade dos sistemas 
tecnológicos, pois a partir da pesquisa e levantamento de 
requisitos do usuário, se podem construir sistemas mais 
dedicados, atendendo assim ás necessidades deste público alvo.  
Ao se tratar de automação residencial e as possibilidades que esta 
pode proporcionar às pessoas com deficiência, deve-se ter a 
preocupação com a interface que melhor atende às suas 
necessidades, de modo a promover a acessibilidade para integrar o 
usuário ao sistema que será utilizado. Carey (1988 apud 
CARVALHO) [10] define interface como um ponto de contato 
entre duas entidades. Para ela as interfaces entre o computador e 
os seres humanos podem abranger várias características, incluindo 
o meio, o diálogo e as técnicas de manipulação [8]. Neste sentido, 
a interface é o elo entre dois sistemas permitindo assim a 
comunicação entre ambos [8]. Em outras palavras, interface é o 
nome que se dá a algo que serve de ligação entre dois sistemas, 
independente da estrutura dos mesmos. Assim, a expressão 
Interface Homem-Computador - que IHC, refere-se à interface 
que serve de interconexão entre dois sistemas que trocam 
informações.  
Os dispositivos móveis são um dos maiores exemplos de sistemas 
distribuídos que têm uma IHC com uma curva baixa de 
aprendizado para os usuários com deficiência visual. Atualmente, 
os estudos sobre mobilidade em sistemas distribuídos vêm sendo 
impulsionados pelo aumento do uso dos dispositivos móveis e 
pelas diversas formas de se comunicarem através de redes sem fio. 
Segundo M. Satyanarayanan (1996), a esse novo paradigma foi 
dado o nome de computação móvel [12]. Para exemplificar 
melhor qual a relação entre a computação móvel, ubíqua e 
pervasiva, a figura 1 nos mostra que a Computação Ubíqua se 
beneficia dos avanços tecnológicos de ambos os ramos de 
pesquisa. Portanto, a ubicomp, é a integração entre a mobilidade e 
os sistemas de presença distribuídos. 

  
Figura 1 - Relação entre computação pervasiva e computação 

ubíqua (FONTE: Adaptado de: Domingues F. L). 
 
O conceito de computação pervasiva implica que o computador 
está embutido no ambiente de forma invisível para o usuário. 
Enquanto que a realidade virtual visa a levar o usuário para dentro 
do computador, mediante o uso de interfaces sofisticadas, a 
computação pervasiva utiliza informações do meio para controlar 
e configurar as aplicações de acordo com as necessidades do 
usuário, levando o computador a todos os ambientes possíveis. 
Seguindo Weiser [29], nas últimas décadas os usuários 
começaram a dar maior relevância ao uso da computação em suas 
rotinas, movendo a computação para fora das estações de trabalho 
e tornando-a cada vez mais invisível.  
Um ponto a ser abordado neste artigo é o quesito de 
acessibilidade, em um contexto diferente do apresentado na 
literatura especializada sobre o tema da deficiência. No contexto 
aqui apresentado, o foco é que ao fim de um procedimento 

denominando de pré-teste haja uma metodologia capaz de trazer 
acessibilidade às tecnologias de ponta, inseridas naturalmente no 
cotidiano dos usuários. De modo claro, pretende-se fazer uma 
reflexão sobre uma domótica que vise também a atender aos 
usuários com deficiência, em suas particularidades. Aqui, os 
temas de acessibilidade e domótica pretendem ser ligados no 
contexto do projeto de interfaces baseado no design universal, 
que atendam usuários com características distintas. Os tópicos de 
design são voltados para o público em geral, porém centrados nos 
usuários com deficiência visual, onde o tema do design emocional 
é abordado a fim de se obter uma solução satisfatória a todos.  
Primeiramente foi realizada a revisão bibliográfica. Em seguida 
foi utilizada a metodologia de pré-teste, observação e questionário 
com ênfase no design emocional do usuário a fim de criar uma 
persona, perfil fictício baseado nos pré-testes realizados com os 
usuários sem deficiência, simulando deficiência recém - adquirida, 
para levantar os requisitos para o estudo das metodologias para 
interfaces acessíveis em automação residencial para pessoas com 
deficiência visual. A escolha do usuário em questão – usuário com 
deficiência visual - foi concebida após a realização dos pré-testes. 
Os pré-testes foram realizados na Universidade de Brasília e 
depois das análises foi criada uma pesona que teve um codinome 
João. 
Neste contexto, este trabalho visa adequar as interfaces de 
controle (ligadas aos projetos domóticos) à realidade do usuário 
por meio do uso de pré-testes, questionários e observação, tendo 
como subsidio um ambiente de computação ubíquo.  
 

2. RELAÇÃO ENTRE INTERFACE, 
ACESSIBILIDADE E DOMÓTICA. 

A Figura 2 mostra às diversas relações entre as áreas de IHC, 
domótica e acessibilidade.  As intercessões mostram possíveis 
relações entre pares de áreas (intercessões a, b e c) e a confluência 
mais específica, e a ser abordada neste trabalho: a intercessão d. 
Neste sentido, a relação do tipo a, refere-se a tecnologias de 
interfaces propostas por empresas do setor de domótica, para 
atender um público geral, envolvendo controles remotos, quadros 
de comandos, dispositivos baseados em touch-screen, entre 
outros; tendo em conta que os sistemas domóticos atuais 
envolvem sistemas micro-processados embarcados nas soluções 
de automação.  A relação do tipo b refere-se às propostas do 
projeto de interfaces voltadas para determinado público; por 
exemplo, pessoas com deficiências, porém voltadas para contextos 
gerais (sem envolver o tema de automação residencial). A relação 
do tipo c refere-se aos esforços realizados para adaptar a domótica 
a usuários com determinadas características. Neste sentido, as 
soluções podem envolver o uso de sensores, dispositivos 
eletromecânicos, sem fazer menção especifica ao quesito de 
interfaces. Finalmente, a relação do tipo d mostra uma intercessão 
mais específica, a qual sugere possibilidade da adaptação de 
tecnologias de IHC convencionais, para usuários com 
deficiências, e direcionadas para o uso dos recursos da domótica. 
Neste contexto, este artigo está focado na relação do tipo d, 
especificamente para atender usuários com deficiência visual.  
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Figura 2- Relações entre IHC, Domótica e Acessibilidade. 

(FONTE: Autoria própria). 
 

a) Acessibilidade 
De acordo com a Constituição Federal, Art. 9, é dever do Estado 
assegurar que todas as pessoas, com ou sem deficiência, tenham a 
possibilidade de viver de modo independente. Para tanto, é 
necessário que sejam geradas medidas que visam tanto 
acessibilidade quanto autonomia para qualquer grau de 
deficiência. Por exemplo, na Lei N. 10.098 se encontram 
definições importantes para o estudo da acessibilidade, dentre elas 
a de “portadores de deficiência” http://www.ibge.gov.br/home/ 
1 ou com mobilidade reduzida, explicitados a seguir:  

 
• (...) Acessibilidade: a possibilidade e condição de 

alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos 
transportes e dos sistemas e meios de 
comunicação, por pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida. 

• Pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida: a que temporária ou permanentemente 
tem limitada sua capacidade de relacionar-se com 
o meio e de utilizá-lo. (...) 
 

Nesta perspectiva, a automação residencial trouxe maior 
facilidade para tornar ambientes domóticos acessíveis aos 
usuários com quaisquer limitantes. Portanto, tornar ambientes 
automatizados possibilita melhora na qualidade de vida destes 
usuários. Neste contexto, a acessibilidade é um requisito 
contemporâneo à qualidade no uso de sistemas interativos 
(ABNT, 2005a; ABNT, 2005b; BARANAUSKAS e DE SOUZA,) 
[1, 5]. Um sistema que não oferece a mínima condição de acesso e 
de interação para um determinado usuário em uma situação 
específica de uso, nem mesmo pode ser avaliado adequadamente 
quanto a sua eficácia, eficiência e satisfação no uso para este 
usuário [2]. 
Este artigo vem ao encontro desta perspectiva, trazer 
acessibilidade, satisfação e inclusão aos usuários com deficiência 
visual (total ou parcial) em um ambiente residencial por meio de 
um aplicativo que não traz distinção a quem o usa, isto é, podem 

                                                                 
1 O termo “portadores de deficiência” é utilizado conforme 

documento de referência. Neste trabalho, usamos a terminologia 
“pessoa com deficiência”, de acordo com a Convenção da ONU 
sobre direitos das pessoas com deficiência. 

ser usados por usuários videntes, recém-traumatizadas, usuários 
com deficiências total ou parcial, usando apenas os recursos de 
acessibilidade do próprio celular.  
 

b) Automação residencial (domótica) 
Em um ambiente residencial a automação denomina-se domótica, 
termo resultado da junção de domus, que significa casa, com a 
palavra robótica, dando o sentido de controle.  Para que a 
tecnologia seja incorporada de forma a se tornar praticamente 
transparente para os usuários (parecendo indistinguível) Weiser 
[28] inseriu o princípio de computação ubíqua, como ideia de 
inserir a computação pervasiva nos ambientes residenciais. 
Neste caso, dois parâmetros que mais interferem nos ambientes 
domóticos, principalmente no aspecto ligado à computação 
ubíqua (fortemente vinculada à domótica atual), são: (a) a questão 
da segurança dos usuários e (b) o problema de segurança de seus 
respectivos dados. Adicionalmente, deve-se estar atento aos 
princípios de confiabilidade, disponibilidade e integridade dos 
dados, independentemente se o usuário apresenta deficiência ou 
não. Para atender as necessidades dos usuários, que se favorecem 
com a acessibilidade dos ambientes domóticos, por meio do 
design centrado no usuário e interfaces dedicadas com design 
emocional adequado, é preciso entender as características destes 
usuários.  

 
c) Pessoas com deficiências 
Uma pessoa pode apresentar uma deficiência congênita ou 
adquirida, por decorrência de um evento aleatório ao longo da 
vida. No decreto No 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que 
regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989 que dispõe 
sobre a Política Nacional para a Integração das pessoas 
deficientes, fica definido em seu capítulo primeiro, Art. 3, o termo 
deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano. Pelo decreto 5.296 de 
2004 são definidos os vários tipos de deficiência entre elas a 
deficiência visual que está definida como: 

• Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual 
é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória 
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições. [8] 
 

Destaca-se, ainda, que a concepção de pessoa com deficiência, 
adotada pelos autores deste trabalho, tem como base o Decreto nº 
6949 de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, pautando movimentos 
mundiais e representando um grande marco histórico no 
movimento pela defesa de direitos humanos e de liberdades 
fundamentais de pessoas com deficiência. Para satisfazer ao 
usuário, de acordo com suas necessidades, perspectivas e 
deficiências, faz-se necessário um estudo específico para cada 
caso. Com este estudo, seria possível desenvolver métodos e 
interfaces que sejam acessíveis às suas diversidades. 
No contexto de inserção social, para pessoas com deficiência, 
pode-se citar o que está estabelecido por lei com respeito ao 
direito aos princípios fundamentais que reza a Constituição 



137

Federal, em seu artigo primeiro, para todos os cidadãos. Sabe-se 
da importância da informação para o desenvolvimento do ser 
humano em toda a sua dimensão; principalmente, no caso das 
pessoas com deficiência visual, devido às dificuldades enfrentadas 
no acesso e aquisição de informações. Segundo a fundação Dorina 
Nowill para cegos podem-se classificar as pessoas com deficiência 
visual em dois principais grupos: 

1. Cegueira - há perda total da visão ou pouquíssima 
capacidade de enxergar, o que leva a pessoa a necessitar 
do Sistema Braille como meio de leitura e escrita. 

2. Baixa visão ou visão subnormal - caracteriza-se pelo 
comprometimento do funcionamento visual, mesmo 
após tratamento ou correção. As pessoas com baixa 
visão podem ler textos impressos e ampliados ou com 
uso de recursos óticos especiais. 

Assim, o decreto Nº 6.949 reconhece textualmente “a importância 
da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à 
saúde, à educação e à informação e comunicação, para possibilitar 
às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais (BRASIL Nº 6.949, 2009)” 
[7].  A fim de contribuir para que este decreto seja cumprido, este 
trabalho tem como foco a acessibilidade dos usuários com 
deficiência visual em ambientes domóticos. Portanto, todos os 
usuários com deficiência possuem os mesmos direitos; porém, 
para fim de pesquisa, foi escolhida apenas uma deficiência (a 
deficiência visual). Entretanto, com base no método desenvolvido 
nesta pesquisa, os resultados poderão ser estendidos às demais 
deficiências no futuro.  
 Segundo o IBGE (2017) no Brasil existe mais de 35 milhões de 
pessoas com deficiência visual; (b) entre estas pessoas, mais de 
6,5 milhões disseram ter a dificuldade de forma severa e seis 
milhões afirmaram que tem dificuldade de enxergar; (c) mais de 
506 mil informaram serem cegas. Com base nestes dados, e 
visando assegurar os direitos dos usuários com deficiência visual, 
fica clara a necessidade e o potencial do uso de dispositivos 
tecnológicos para auxiliar a acessibilidade entre o usuário e o 
meio residencial. Com o surgimento de novos dispositivos 
móveis, como smartphones e tablets, a automação residencial 
ganhou um grande aliado para auxiliar a vida destes usuários. 
Além de permitir a acessibilidade das pessoas com deficiência, a 
mesma gera (por meio da tecnologia) uma melhor qualidade de 
vida desta população. Um fato a ser pontoado aqui é que um 
sistema que seja acessível não exclui os usuários videntes em sua 
utilização e nisto consiste a verdadeira acessibilidade, na inclusão 
dos usuários ao meio. 

d) Interfaces versus Interação 
Em um ambiente informatizado é a interface que apresenta painéis 
com informação, dados, controles, comandos e mensagens, sendo 
por meio dessas apresentações que a interface solicita a entrada de 
dados, de controle, assim como de comandos de controle de 
usuário [16]. Para Moran [23], interface é “parte de um sistema 
computacional com a qual a pessoa entra em contato – física, 
perceptiva ou conceitualmente”.  
A interface é a parte visível do sistema e, quando bem projetada, 
gera sentimentos positivos que levam a uma boa interação 
homem-computador (IHC). Uma boa interface torna a interação 
com o sistema mais fácil de aprender e usar (com usabilidade). 
Em outras palavras, a interface pode influir na produtividade do 
usuário, que nem sempre prefere um sistema com mais recursos 
ou eficiência do ponto de vista computacional. A Figura 2.1 
exemplifica como é o processo de interação entre o homem e o 

computador. No caso de um usuário com deficiência visual, esta 
interface tem que ser projetada a fim de adequar-se a este usuário, 
trazendo a acessibilidade e autonomia com respeito ao sistema.   
Para um bom entendimento do desenvolvimento de uma interface 
com qualidade de usabilidade (facilidade de uso) é necessário 
conhecer as necessidades do usuário, sem adaptar a interface do 
sistema ao usuário. 

 
Figura 2.1- O processo de interação homem-computador 

(Fonte: Adaptada de PRATES. Barbosa), [26]. 
 
Desta maneira, a IHC se ocupa do estudo do design, avaliação e 
implantação de sistemas computacionais interativos para uso 
humano e os principais fenômenos em seu redor. Neste sentido, 
devem ser considerados quatro elementos básicos segundo 
Shackel [19] no contexto de usabilidade: (a) o sistema, (b) os 
usuários, (c) a tarefa e (b) o ambiente.   
Esses quatro elementos estão envolvidos em dois processos 
importantes: (a) a interação usuário-sistema e (b) o 
desenvolvimento do sistema. A interação é o processo de 
comunicação entre pessoas e sistemas interativos [27].  Neste 
sentido, de acordo com Carroll [11] a chave principal para a IHC 
é entender e facilitar a criação de interfaces de usuários, 
considerando-a como sendo uma área interdisciplinar. Neste 
processo, tanto o usuário como o sistema trocam turnos em que 
um “fala” e o outro “ouve”, interpretando e realizando uma ação.  
De acordo com Gomes Filho [21], interfaces são duas ou mais 
especialidades de design que se relacionam para desenvolver um 
produto. Barbosa e Silva [4] complementam indicando que todos 
os elementos envolvidos no processo de interação são vinculados 
à interface e vice-versa, formando assim um contato conceitual 
que envolve a interpretação do usuário daquilo que ele percebe. 
Neste caso, a interface é o nome dado a toda porção de um 
sistema com a qual um usuário mantém contato ao utilizá-lo, tanto 
ativa quanto passivamente, englobando tanto software quanto 
hardware (dispositivos de entrada e saída, tais como: teclados, 
mouse, tablets, monitores, impressoras entre outras).  
Neste contexto, os principais objetivos para realizar a avaliação de 
sistemas interativos (e, portanto, envolvendo algum tipo de 
interface) são os seguintes: 

1. Identificar as necessidades de usuários e verificar o 
entendimento dos projetistas sobre estas necessidades; 

2. Identificar problemas de interação ou de interface; 
3. Investigar como uma interface afeta a forma de 

interação dos usuários; 
4. Comparar alternativas de projetos de interface; 
5. Alcançar objetivos quantificáveis em métricas de 

usabilidade e 
6. Verificar conformidade com um padrão ou conjunto de 

heurísticas. 
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e) Design Universal 
O Design Universal ou Design para Todos está presente na 
legislação brasileira, traduzido para desenho universal e carrega 
heranças de seu significado no design arquitetônico: “Desenho 
universal” significa a concepção de produtos, ambientes, 
programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, 
por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto 
específico. O “desenho universal” não excluirá as ajudas técnicas 
para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando 
necessárias [7].  
Neste sentido, o Design Universal reconhece a força legal, 
econômica e social de tratar das necessidades comuns das pessoas 
com e sem deficiência, buscando assim soluções que não 
discriminem e que simplifiquem a vida de todos [13]. 

f) Design Emocional 
No contexto real, o design está voltado para as experiências e 
emoções do público, usuário final da criação.  Assim, o estudo 
desse usuário se faz essencial para a criação do design dos 
sistemas. Pelo design o projetista é capaz de despertar uma 
emoção específica nos usuários.  Segundo Demil et al [18] uma 
das maiores causas de emoções relacionadas à felicidade e à 
alegria, em relação ao design como projeto, é a consistência do 
motivo da aquisição de um produto. Assim, o contentamento e a 
satisfação envolvem as avaliações de: (a) consciência de motivo e 
(b) expectativa confirmada [18]. 
No contexto deste artigo, se da importância à dimensão emocional 
do usuário, tendo em conta que para cada nível do design 
emocional têm-se tarefas e atividades distintas baseadas no 
usuário. É importante que estes usuários sejam ouvidos e suas 
necessidades sejam atendidas, a fim de que estas tarefas possam 
ser realizadas de forma autônoma e com a acessibilidade que cada 
grupo de deficiência necessita.  
As emoções que cada usuário deposita para realizar uma tarefa do 
sistema devem ser levadas em consideração para a criação de 
interfaces dedicadas a atender a cada tipo de público. Por este 
motivo, este artigo estabelece um método de pesquisa sobre as 
necessidades dos usuários (no contexto dos conceitos discutidos 
nesta seção) baseada em pré-testes, entrevistas, questionários e 
observação, onde um conjunto de usuários, com diferentes graus 
de deficiência visual, é submetido a processos de navegação em 
interfaces, previamente definidas. Adicionalmente, foi definida a 
utilização do design emocional, tendo em conta que o design 
comportamental e o design reflexivo, que se refere à 
compreensão, interpretação, raciocínio e à parte contemplativa do 
cérebro, são mais ligados a aspectos objetivos, descartando em 
parte (ou totalmente) as particularidades específicas dos usuários. 
Desta maneira, tem-se como objetivo definir técnicas que 
auxiliem na acomodação e na expressão das diferenças dos 
usuários com deficiência visual. Esta técnica terá como foco as 
melhores metodologias para interface dentro da domótica, 
organizados de acordo com arquétipos representativos do perfil 
dos usuários com deficiência visual: as personas.  
 

g) Tarefas versus Atividades  
“O design de IHC visa elaborar um modelo conceitual de 
entidades e atributos de domínio e do sistema, estruturar as tarefas 
e projetar a interação e a interface de um sistema interativo que 
apoie os objetivos do usuário” [4]. 
Os levantamentos de requisitos sobre as tarefas e os usuários 
podem ser mais bem realizados quando os analistas procuram 

descrever situações do processo de trabalho. O objetivo da análise 
de tarefas é fornecer ao designer a visão dos usuários das tarefas 
que eles precisam realizar. Segundo Card et al. [8] a modelagem 
de tarefas consiste em formalizá-las de forma a mapeá-las na 
interface gráfica.  
Adicionalmente, sistemas adaptáveis e adaptativos trazem grandes 
desafios para todas as atividades de IHC. A descrição das 
atividades e seus passos devem ser relacionados com as metas a 
serem atingidas. Assim a atividades múltiplas, tarefas com 
ocorrência prevista, possibilidades de antecipação, possibilidade 
de repartição de tempo entre diferentes tarefas dos operadores e a 
atividades interferentes devem ser estudadas. Um estudo 
semelhante deve ser feito para atividades com ocorrência 
imprevista, impossibilidade de antecipação, necessidade de 
diferentes modalidades de gestão e regulação temporal [27]. A 
noção de atividade está ligada àquilo que realmente um operador 
executa em seu trabalho. Em termos bem gerais, podemos 
caracterizar a atividade de design como sendo um processo com 
três atividades básicas: 

1. Análise da situação atual: estudar e interpretar a 
situação atual; 

2. Síntese de uma intervenção: planejar e executar uma 
intervenção na situação atual; 

3. Avaliação da nova situação: verificar o efeito da 
intervenção, comparando a situação analisada 
anteriormente com a nova situação, atingida após a 
intervenção. 

 
Os cenários de problemas investigados na atividade de análise 
descrevem a situação atual, evidenciando problemas e 
oportunidades de melhoria. Já os cenários de interação 
representam intervenções para endereçar esses problemas e 
oportunidades. 
No contexto deste artigo, as tarefas e atividades são utilizadas 
para entender o design emocional e visceral dos usuários e 
melhorar assim, a experiência do usuário quando ele for utilizar o 
aplicativo com acessibilidade, no caso denominado Home 
Affordable – HA que será criado com base nas experiências das 
personas criadas após os testes com os usuários com e sem 
deficiência visual analisadas e observadas durante pré-testes de 
usuários videntes dentro da Universidade de Brasília e de usuários 
com deficiência visual ou parcial total do Centro de Ensino 
Especial de Deficientes Visuais – CEEDV. Desta forma será 
possível criar as personas que servirão de base na criação do HA 
que será utilizado dentro de um ambiente de automação 
residencial. Foram elaborados cenários e questionários com 
atividades em que os usuários deveriam realizar, em determinado 
período, tarefas específicas, enquanto o pesquisador observava e 
anotava os fluxos. Ao fim o usuário teve a possibilidade de 
criticar o domínio que estava utilizando, sendo ele no sistema 
utilizando a Situação Aplicativo ou a Situação Site. Este artigo 
trata da persona João, criado a partir das experiências dos pré-
testes com os usuários videntes.  
 

h) Definição de Pré e Pós - testes   
Pré e pós-testes são utilizados para medir o conhecimento 
adquirido pelos participantes numa formação. O pré-teste é um 
conjunto de perguntas feitas aos participantes antes do início da 
formação, com a finalidade de determinar o seu nível de 
conhecimento sobre o conteúdo que será ensinado. Segundo GIL 
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[19], o pré-teste é um instrumento de coleta de dados que tem por 
objeto assegurar-lhe validade, clareza dos termos com precisão. 
Neste sentido, o pré-teste avalia cada item sob três aspectos: (a) 
grau de dificuldade, (b) nível de discriminação, o quanto o item 
consegue diferenciar as pessoas que sabem ou não, e (c) 
probabilidade de acerto ao acaso, além da proporção de pessoas 
que escolhem cada alternativa de resposta oferecida na prova. 
Uma prova para o pré-teste deve reunir itens de difícil, média e 
fácil resolução. O número de questões pode variar a cada teste. 
Neste artigo, por meio de pré-teste, foram adquiridos os dados das 
entrevistas estruturadas que possibilitaram estabelecer uma coleta 
mais rigorosa das necessidades dos usuários videntes, com 
deficiência visual total e parcial a fim de criar as personas e o HA. 
 

i) Personas 
Alan Cooper [14] criou a técnica de persona que foi popularizada 
com seu livro The inmates are running the asylum: Why high-tech 
products drive us crazy and how to restore the sanity [14]. 
Segundo o autor, persona é um conjunto de informações que 
representam e caracterizam o usuário estudado. A partir de uma 
série de entrevistas com pessoas reais cria-se uma persona com 
uma descrição de um usuário arquetípico (com características de 
um modelo ou padrão exemplar) e sintetizado. A intenção é 
desenvolver um produto que venha a satisfazer as necessidades de 
muitos usuários. 
O uso de persona pode ser usado com técnica de usabilidade, que 
consiste na criação de perfis e personificação de grupo de 
usuários, ou seja, representa uma caracterização de um 
personagem que, embora seja fictício, expõe as características 
mais importantes da população de usuários para a qual se destina 
o produto, ou projeto [3]. Tanto os aspectos sociais quanto os 
aspectos psicológicos dos usuários devem ser bem entendidos a 
fim de possibilitar o conhecimento das reais motivações que 
permeiam suas ações [23]. Tradicionalmente usam-se técnicas de 
entrevistas, observação, verificação contextual, pré-teste e outros 
métodos qualitativos para a elaboração das personas. 
No contexto deste artigo foram realizados pré-testes e observações 
como objeto de coleta em três grupos de usuários com cenários 
distintos. O primeiro ambiente a ser analisado foi a Universidade 
de Brasília com o total de 20 (vinte) usuários videntes, estudantes 
voluntários, todos maiores de idade. A intenção era analisar a 
reação destes alunos ao serem confrontados com os ambientes 
nativos aos usuários com deficiência visual.  
Após os pré-testes realizados com usuários videntes foi possível 
verificar quais seriam as maiores dificuldades de um usuário que 
tivesse passado por trauma permanente ou temporário e tivesse 
assim que vivenciar a experiência de um usuário com deficiência 
visual. Isto serviu para que pudesse ser percebido como seria o 
design visceral destes usuários e melhorar esta experiência 
durante a criação do aplicativo.  
 

3. DISCUSSÕES DE CONCEITOS 
ADOTADOS NO MÉTODO 

Os profissionais do campo da deficiência visual compreendem 
que o uso de computador (com suas integrações com smartphones 
e tablets) e o acesso à internet podem fazer uma grande diferença 
na vida das pessoas com deficiência visual, como melhoria 
educacional, oportunidade de emprego, aumento das redes sociais 
(por e-mail e grupos on-line) e da independência (com acesso 
pessoal à informação). Neste sentido, a literatura aborda as 

melhores técnicas, práticas e diretrizes para facilitar o acesso à 
informação de pessoas com deficiência visual sem comprometer o 
design e o layout para os usuários videntes [12]. 
Nascimento ressalta a importância e a necessidade de incentivos 
políticos em ambientes acadêmicos para a realização de pesquisas 
sobre produtos para uma pessoa com deficiência visual [25]. Fica 
claro que os produtos projetados no Brasil, com poucos recursos, 
não oferecem ao público com deficiência grande potencial e 
apoio. Nesta direção, Cunha [15] já defendia em sua publicação a 
importância de diálogo, questionários e entrevistas para melhor 
atender as necessidades do usuário. A Tabela 1 mostra algumas 
das formas de que se podem extrair os dados do usuário [15]. 
Neste artigo os usuários foram analisados em cenários controlados 
a fim de realizar tarefas e atividades em um ambiente sem 
acessibilidade.  Foram utilizados os mecanismos de pré-teste, 
observação e entrevistas, metodologias de estudo do usuário que 
serviram de base para a criação das personas auxiliará na criação 
da melhor metodologia para a criação da interface acessível para 
os usuários com deficiência visual dentro de um ambiente 
residencial. 

 
3.1 Método utilizado. 

Para este trabalho foram utilizados os seguintes métodos: 
1. Pré-teste, observação e questionário; 
2. Tabelas de análises; 
3. Criação da persona do grupo de usuários analisados. 

O universo dos pré-teste foi trabalhado nas dependências da 
Universidade de Brasília com 20 alunos da disciplina de Tópicos 
Especiais em Comunicação e Mediação de Informação: Design 
Centrado no Usuário da Informação. É importante salientar que 
nenhum dos alunos apresentava deficiências, de nenhum dos tipos 
abordados neste trabalho. Os usuários nunca haviam realizado 
pré-testes com esta finalidade, causa de estranheza na maioria dos 
alunos. Para tanto, foram organizados cenários onde os 
participantes puderam ser avaliados ao simular dificuldades 
quando ao sentido visual. Adicionalmente, foi sugerida uma 
matéria jornalística em um grande site de notícias nacional para a 
realização dos pré-testes. 
Neste contexto, os passos a serem realizados foram os seguintes: 

1. Realizar as tarefas.  
2. Fazer as considerações. 

 
No experimento foi utilizada uma amostra de 20 usuários entre 
homens e mulheres, sem deficiência visual, estudantes do 
mestrado ou do doutorado da Universidade de Brasília. A maioria 
destes estudantes trabalhava em suas respectivas áreas de 
formação sendo que 90% pertenciam ao setor público. A média 
das idades girou em torno de 30,4 anos.  A Tabela 2 mostra o 
método e a tarefa utilizada durante o pré-teste.  Com base nos 
cenários relatados acima, foram simplificados como suas 
atividades e relacionados com o uso, ou não, dos dispositivos de 
saída nas tarefas sugeridas, formando a Tabela 1. 
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Tabela 1 Uso dos dispositivos de saída em cada cenário.  
 

Dispositivos de saída Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Monitor Não Sim Sim 

Mouse Não Sim Não 

Teclado Sim Sim Sim 

Caixas de som Sim Não Não 

 
Para ser validado o pré-teste do usuário, esse deveria estar de 
acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- 
TCLE. O teste foi dividido em dois grupos: (a) usuários que 
fizeram o pré-teste utilizando o celular e (b) usuários que fizeram 
o pré-teste utilizando o computador. 
A duração do pré-teste, com o questionário e a entrevista, na qual o 
usuário respondeu às perguntas presentes nos três instrumentos de 
pesquisa, teve duração média de uma hora. O usuário teve seu 
direito garantido de poder se retirar a qualquer momento, sem 
nenhum tipo de prejuízo ou retaliação pela sua decisão. A Tabela 2 
mostra as metodologias utilizadas durante os pré-testes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2 - Metodologias para o estudo do usuário 

              Método         Tarefa 

Local - UnB 
      Uso dos monitores com 
o vídeo desabilitado ou o 
uso de vendas nos olhos 
dos participantes.  

FINALIDADE – 
Simular ambiente de 
deficiente visual total. 

Utilização da página 
Web no modo de 
acessibilidade, utilizando 
contraste e mudança do 
tamanho da fonte. 

FINALIDADE – 
Simular ambiente de 
deficiente visual parcial. 

Uso apenas do 
teclado.  O mouse não pôde 
ser utilizado. 

FINALIDADE – 
Deficientes visuais 
utilizam teclas de atalho 
para realizar tarefas no 
computador. 

Uso do programa 
NVDA, software gratuito 
utilizado para leitura de 
tela de computador. 

FINALIDADE – 
Software de leitor de tela 
gratuito, acessível e 
compatível com o 
Windows. 

Uso de fones de 
ouvido. 

FINALIDADE – Não 
atrapalhar os demais testes. 

Simulação de deficiente total: 
 

Utilização do browser, de 
preferência do aluno, para entrar no 
sítio de notícia requerido pelo 
gerenciador do pré-teste e com o 
auxilio do NVDA, previamente 
instalado, relatar uma notícia que 
esteja na primeira página do referido 
sítio.  

 
Com o auxílio de o teclado 

mudar pelo menu de opção da 
primeira página ou aba para uma 
outra sugerida pelo gerenciador do 
pré-teste . 

 
 

 

 
3.2 Descrição da personas baseada no pré-teste 

realizado 
O design tem como função suprir necessidades dos indivíduos, 
porém levar ao nivelamento pela media, esquecendo, muitas 
vezes, de pessoas com deficiências. Para aquelas que apresentam a 
deficiência visual há de se ter uma atenção ao design emocional. É 
importante estudos para que o design seja agradável e acessível. 
Para este trabalho, foi realizado um pré-teste com usuários 
videntes em ambientes virtuais em que eles teriam de vivenciar 
com determinadas restrições, as necessidades de pessoas com 
deficiência visual. 
A Tabela 3 mostra a persona gerada de acordo com os pré-testes 
realizados, onde o lado esquerdo a pessoa é ilustrada por meio de 
um desenho, e do lado direito é apresentada uma descrição que 
define o usuário criado. Para o esqueleto da persona usuário 
vidente tem-se as características de que sempre trabalhou com 
mouse, teclado, caixa de som e monitor e tem idade entre 27 a 36 
anos. 
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Tabela 3– Persona João, usuário sem deficiência visual. 

 
3.3 Escolha da Interface acessível baseada à persona 

João  
Depois de estudar o usuário na persona do João foi possível criar 
uma interface acessível para o sistema domótico e que não fosse 
unicamente voltado aos usuários com deficiência visual, mas que 
abrangesse a todos os usuários. A Figura 3 mostra onde a 
metodologia de acessibilidade será utilizada. Assim, dentro da 
IHM acessível (Interface Homem Máquina), no ambiente de 
usuários com deficiência visual, será utilizada a metodologia em 
questão. Fica claro no diagrama que, de forma alguma esta 
interface excluirá os demais usuários. 
 

 
Figura 3- Diagrama correlacionando IHM acessíveis e 

convencionais (FONTE: Autoria própria). 
 
Utilizando a normatização W3C é possível solucionar a maioria 
dos problemas de falta de acessibilidade de interface levantados 
durante a fase de pré-teste. Reforçando-se que essa normatização 
em nada interfere na estética da interface para os usuários sem 
deficiência visual. Outros pontos como tempo de resposta, 
qualidade da pesquisa, qualidade da informação devolvida ao 
usuário foram abordados e devem ser levados em consideração. A  

 

 
 
Tabela 3 é a conclusão dos pré-testes realizados na Universidade 
de Brasília. A persona João define um usuário sem deficiência 
visual em um cenário que ele recém adquiriu a deficiência visual 
ou está com a deficiência visual temporária.   

 
4. CONCLUSÃO 
A Constituição Federal do Brasil assegura direitos amplos a todos 
os cidadãos, independente de suas habilidades. Assim, o uso das 
tecnologias tornou-se importantes ferramentas para a 
acessibilidade dos usuários com deficiência principalmente em 
ambientes domóticos. O estudo do usuário é outro fator 
importante, tendo em conta suas habilidades, a classificação das 
deficiências. Neste sentido, o estudo das interfaces deve ser 
voltado a atender as necessidades deste publico de forma a suprir 
suas expectativas e gerar acessibilidade nos ambientes domóticos. 
A automação surge como uma importante ferramenta de inclusão 
ao meio e no que diz respeito às soluções dos ambientes 
residenciais– domótica, e prediais, trazendo maior conforto, 
acessibilidade e segurança dos usuários em relação ao meio. Neste 
contexto, uma casa acessível deve permitir que o morador possa 
se locomover e fazer suas atividades diárias com independência e, 
principalmente, com segurança. 
As metodologias de perfil de usuário devem ser bem exploradas a 
fim de que estas interfaces sejam bem definidas e gerem conforto. 
Por se tratar de um ambiente de automação residencial em que o 
sistema domótico seja acessível a todos os usuários e preciso 
verificar se o tema do design emocional é abordado a fim de se 
obter uma solução satisfatória. A relação do usuário com a 
tecnologia não pode afastar o conforto e a comodidade que ele 
tem em sua residência, por ser um lugar familiar. A tecnologia tem 
que trazer mais facilidades e acessibilidades por meio da interface 
do celular.  O uso de questionários, pré-testes e entrevistas podem 
ser fortes aliados para melhorar estas interfaces, tendo em conta o 
conhecimento que acrescentam na caracterização dos possíveis 
usuários com deficiências.  
Conhecer o usuário é um fator extremamente importante para a 
criação das metodologias de interfaces acessíveis em ambientes 

Dados Pessoais Conhecimento de 
informática:  Observações: 

 

Nome:  
João da Silva. 
Idade: 
 30 anos. 
Escolaridade: 
Cursando Mestrado.  
Residência: 
 No DF.  
Estado civil:  
Casado com filhos.  
Trabalho: 
 Setor público 
Grau de deficiência 
visual: Sem 
deficiência Visual- 
Vidente. 

Visão do usuário:  
Conhecimentos 
satisfatórios na área de 
informática. 
 
Consegue realizar uma 
pesquisa, acessar um 
vídeo, criar e editar um 
texto, planilhas entre 
outros. 
 
Usa o computador em suas 
tarefas diárias no trabalho, 
para estudar e para seu 
laser. 

Visão do usuário:  
Comunicativo e 
capacitado a exercer 
sua função com o 
auxilio do 
computador; 
 
Design Emocional 
durante os pré-
teste: 
 
Desafiado e 
motivado a realizar a 
atividade. 

Design Emocional pós pré-
teste: 
Insatisfeito, decepcionado, 
pensativo e principalmente 
frustrado. 
Repensou sobre algumas 
coisas que ele considerava 
fáceis e considerou a 
possibilidade de aprender 
novas formas de manusear 
seu computador. 
Não conseguiu usar as teclas 
de atalho de seu computador, 
não conhecia o teclado sem 
poder enxerga-lo. 
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domóticos. É muito importante que o conjunto de informações 
coletadas durante os pré-testes sejam utilizados de maneira 
eficiente e prática. A utilização destas informações foi 
potencializada com o emprego de representação de usuário 
(usando conceito de persona). Após a criação das personas, é 
possível propor uma interface gráfica que atenda os principais 
requisitos solicitados durante os pré-testes, facilitando o 
aprendizado e diminuindo o tempo gasto para realização das ações 
desejadas, permitindo um primeiro entendimento sobre a 
aplicabilidade do método proposto. O projeto da interface pode 
ser discutida e inclusive testada com usuários com deficiência 
visual real a fim de desenvolver um ciclo de projeto em espiral. 
Essa técnica pode ser orientada ao papel (tarefas) ou perfil (dados) 
do usuário. Por se tratar de um ambiente de automação residencial 
em que o sistema domótico seja acessível a todos os tipos de 
usuários e preciso verificar se o tema do design emocional pode 
ser utilizado a fim de se obter uma solução satisfatória. A relação 
do usuário com a tecnologia não pode afastar o conforto e a 
comodidade que ele tem em sua residência, por ser um lugar 
familiar. A tecnologia tem que trazer mais facilidade e 
acessibilidade por meio de uma interface do tipo celular.  O uso 
de questionários, pré-testes e entrevistas podem ser fortes aliados 
para melhorar estas interfaces, tendo em conta o conhecimento 
que acrescentam na caracterização dos possíveis usuários com 
deficiências.  
Durante os pré-testes, foram utilizadas as técnicas de observação e 
entrevista, a falta de acessibilidade no sítio foi o fator que mais 
trouxe dificuldade aos alunos na realização das tarefas 
requisitadas, sendo que em nenhum dos grupos as tarefas foram 
completadas. Com isso, ficou evidente que é preciso um trabalho 
de conscientização social, principalmente de gestores e 
desenvolvedores para que essas normatizações sejam incorporadas 
desde inicio aos projetos em seus sistemas. 

Conhecer o usuário é um fator extremamente importante para a 
criação das metodologias de interfaces acessíveis em ambientes 
domóticos. É muito importante que o conjunto de informações 
coletadas durante os pré-testes sejam utilizados de maneira 
eficiente e prática. A utilização destas informações foi 
potencializada com o emprego de representação de usuário 
(usando conceito de persona). Essa técnica pode ser orientada ao 
papel (tarefas) ou perfil (dados) do usuário. Por se tratar de um 
ambiente de automação residencial em que o sistema domótico 
seja acessível a todos os tipos de usuários e preciso verificar se o 
tema do design emocional pode ser utilizado a fim de se obter 
uma solução satisfatória. A relação do usuário com a tecnologia 
não pode afastar o conforto e a comodidade que ele tem em sua 
residência, por ser um lugar familiar. A tecnologia tem que trazer 
mais facilidade e acessibilidade por meio de uma interface do tipo 
celular.  O uso de questionários, pré-testes e entrevistas podem ser 
fortes aliados para melhorar estas interfaces, tendo em conta o 
conhecimento que acrescentam na caracterização dos possíveis 
usuários com deficiências. 
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ABSTRACT 
This article intends to analyze, in a course offered for graduations 
of the Federal University of Rio Grande do Sul, the criteria 
considered important by the students for the construction of 
educational applications. These are configured as digital materials 
that are specifically designed for mobile devices such as 
smartphones and tablets. In this context, it is believed that it is 
extremely important to pay attention to the basic criteria that 
influence the teaching and learning processes, given the 
increasingly constant presence of these tools in the classroom. For 
this, this study presents the development of activities of the 
discipline, which proposes the relationship between pedagogical, 
technical and interactive criteria and the construction of 
educational applications by students who will be future teachers. 
Finally, it is considered that the development of educational 
applications based on these criteria makes the educational 
materials with the greatest potential to provide new forms of 
learning, expanding the forms of interaction with the use of 
mobile devices. 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo analisar, em uma disciplina 
ofertada para licenciaturas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, os critérios considerados importantes pelos alunos 
para a construção de aplicativos educacionais. Estes configuram-
se como materiais digitais que são elaborados especificamentes 
para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Nesse 
contexto, acredita-se que é de extrema importância dar atenção a 
critérios básicos que influenciam os processos de ensino e de 
aprendizagem, tendo em vista a presença cada vez mais constante 
dessas ferramentas em sala de aula. Para tanto, neste estudo, 
apresenta-se o desenvolvimento de atividades da disciplina, em 
que se propõe a relação entre os critérios pedagógicos, técnicos e 
interativos e a construção de aplicativos educacionais pelos alunos 
que serão futuros professores. Por fim, considera-se que a 
elaboração de aplicativos educacionais com base nestes critérios 
torna os materiais educacionais com maior potencial para 
proporcionar novas formas de aprendizagem, ampliando as formas 
de interação a partir do uso de dispositivos móveis. 

 
Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education - 
Distance learning. 

General Terms 
Design, Experimentation, Theory. 

Keywords 
Educational Applications; Mobile Devices; Teacher training. 

1. INTRODUÇÃO 
O presente artigo tem como objetivo analisar, em uma disciplina 
ofertada para licenciaturas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, critérios para a construção de aplicativos 
educacionais e os indicadores que devem ser considerados pelos 
alunos enquanto autores de aplicativos educacionais.  

Embora seja uma presença constante no cotidiano dos estudantes 
de licenciatura e professores, o uso de dispositivos móveis 
(smartphones e tablets) e de aplicativos em contexto educacional 
demanda conhecimentos específicos quanto aos aspectos 
pedagógicos, técnicos e de interação. Quando utilizadas em sala 
de aula, essas ferramentas apresentam, além de seu conteúdo, 
imagens, cores, sons e formas de navegação que podem afetar de 
maneira significativa, seja negativa ou positivamente, os 
processos de ensino e de aprendizagem. Cabe aos professores, 
dessa forma, prever em seus materiais critérios de avaliação de 
dispositivos e aplicativos, tendo em vista seu público-alvo, área de 
estudo e faixa etária de seus alunos, por exemplo. Desse modo, 
acredita-se que a mediação de atividades com o uso dos 
dispositivos móveis pode oportunizar uma inovação nas ações 
docentes e dos futuros professores. Além disso, podem possibilitar 
que ambos perpassem por movimentos que permitam 
experimentar, utilizar e explorar as tecnologias digitais nos cursos 
de formação docente. 

Diante deste panorama, na próxima seção é apresentado o uso dos 
dispositivos móveis como ferramenta para o processo de ensino e 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 144 - 149. Santiago de Chile.
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de aprendizagem. Na terceira seção é abordado o uso de 
aplicativos na educação, destacando suas características e 
questões básicas que devem ser consideradas para seu 
desenvolvimento. Na quarta seção é apresentada a metodologia de 
aplicação do estudo em questão. Na quinta seção é realizada a 
discussão dos dados e, por fim, as considerações finais. 

2. DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO 
FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM  
Atualmente, vive-se numa realidade em que os dispositivos 
móveis se fazem cada vez mais presentes, tendo um aumento 
significativo tanto na sua comercialização quanto na sua utilização 
pela maior parte dos indivíduos. Diante deste cenário, é 
importante refletir sobre sua aplicação para a realização de 
atividades de estudo, com possibilidades para ampliar a 
comunicação, produção de conteúdo e o compartilhamento de 
informações em qualquer lugar e a qualquer hora.  

Neste estudo, consideram-se como dispositivos móveis os 
smartphones e tablets, entre outros aparelhos, que possuam 
conexão com a internet sem fio, podendo ser wireless, 3G ou 4G. 
O que diferencia esses equipamentos de outros é a capacidade que 
oferecem quanto à mobilidade, flexibilidade e tamanho, 
facilitando deslocamentos e proporcionando autonomia para 
usuários. Essas questões são importantes e possibilitam seu uso 
também para fins educacionais, ultrapassando o uso apenas de 
entretenimento, mas em momentos que oportunizem aos 
estudantes construir e intensificar os conhecimentos [6]. 

No entanto, não se pode afirmar que o simples fato de se utilizar 
um dispositivo móvel, para desempenhar uma atividade em aula 
potencialize situações de aprendizagem [10]. Nesse sentido, é 
fundamental que o professor desenvolva um planejamento com 
conteúdo curricular e uso de um material didático envolvendo o 
uso de aplicativos, além da definição do modo de utilização dos 
dispositivos móveis. Além disso, esses aparelhos oferecem 
distintas funções como, por exemplo, fotografar, gravar e executar 
vídeos e áudios, fazer downloads e anotações, editar textos, 
transferir dados, acessar páginas na internet e enviar e-mail, entre 
outras funcionalidades. Elas podem ser exploradas e utilizadas na 
realização de atividades tanto por professores em formação quanto 
por estudantes e demais usuários. 

Nesse contexto, verifica-se a importância do professor como o 
autor de seus próprios aplicativos para aplicação tanto no ensino 
básico quanto superior. Estes são considerados não apenas 
consumidores mas, de acordo com autores [5], atores ativos do 
processo educacional e, portanto, produtores da informação. 
Dessa forma, propiciar atividades em que os docentes sejam 
agentes construtores de novas mídias digitais pode proporcionar 
as mais diversas inovações no ambiente escolar. 

Sendo assim, acredita-se na relevância de propor atividades que 
incorporem essas funcionalidades em cursos de formação de 
professores com o intuito de apresentar inovações nas ações 
docentes junto às tecnologias contemporâneas. Dessa forma, 
emergem possibilidades para potencializar o processo de ensino e 
de aprendizagem dos estudantes.  

3. APLICATIVOS EDUCACIONAIS: 
CRITÉRIOS E INDICADORES DE 
DESENVOLVIMENTO 
A utilização de aplicativos em dispositivos móveis traduzem um 
novo conceito de interação humana com a tecnologia. Dentre os 

aspectos que a caracterizam estão, segundo autores [2], o 
ambiente, imprevisível e dinâmico; o equipamento, de tela e 
teclados pequenos, bateria de curta duração e conexão instável 
com a internet; a forma de operação, por meio de gestos manuais; 
e a mobilidade e a atenção do usuário, com altas taxas de 
interrupções. Desse modo, a construção de um aplicativo 
educacional pode ser considerada uma tarefa complexa pois, além 
dos objetivos pedagógicos a serem atingidos, toda a parte 
interativa da tecnologia para a sua elaboração deverá ser 
analisada. 

Um aplicativo móvel pode ser considerado um material 
educacional digital e, sendo assim, sua concepção e planejamento 
precisam apresentar uma articulação entre função e interface pois, 
de acordo com autor [3], seu conjunto deverá ser facilmente 
utilizado pelo usuário. Dessa forma, o design de interação é 
requisitado pois é definido, segundo autores [9], como o projeto 
de “[...] produtos interativos para apoiar o modo como as pessoas 
se comunicam e interagem em seus cotidianos, seja em casa ou no 
trabalho”. 

As atividades dentro de aplicativos podem ser aplicadas de 
diversas formas, porém, para uma aprendizagem ativa ocorrer, de 
acordo com autores [4], devem ser apresentadas mais do que 
simplesmente reações estímulo-resposta para as ações na tela do 
dispositivo. Portanto, aplicativos podem ser projetados baseando-
se em representações que exploram as funcionalidades do 
dispositivo, ou seja, metáforas que formam um sistema simbólico 
particular que, gradativamente, motivam a aprendizagem daquele 
conteúdo. Dessa maneira, clicar ou arrastar objetos reais 
representados na tela juntamente com representações verbais 
sonoras motivacionais, por exemplo, podem contribuir com essa 
aprendizagem ativa. 

Entende-se, dessa forma, que é necessário criar atividades que 
motivem o aluno e que possibilitem sua ação e interação. Segundo 
autores [1], o objetivo da aprendizagem poderá ser atingido por 
meio da utilização dos recursos do aplicativo em conjunto com 
atividades de resolução de problemas, que podem ser baseadas nas 
experiências cotidianas do estudante. Também é importante a sua 
realização com apoio do professor e/ou colaboração dos colegas, 
tanto para resolver dificuldades emergentes quanto para visualizar 
o progresso das avaliações do docente. 

Destaca-se que, além dos aspectos educacionais, alguns princípios 
gerais de design de interface e interação também deverão ser 
considerados para a criação de um aplicativo. Dessa maneira, é 
preciso disponibilizar as informações essenciais primeiramente, 
priorizando o conteúdo e, em telas secundárias, o restante da 
informação, a serem acionadas de acordo com o desejo do aluno. 
Sendo assim, o projeto de um aplicativo para dispositivo móvel 
apresentará algumas barreiras pois, diferentemente do 
computador, de acordo com autores [7], possuem telas de 
tamanhos e velocidades de download menores. Esses obstáculos 
exigem que o conteúdo e a navegação se tornem mais salientes, 
isto é, de forma que seus usuários consigam acessar o que 
precisam facilmente. Nesse contexto, destacam-se os estudos 
sobre usabilidade em que de acordo com autores [8], esta é 
considerada como “um fator que assegura que os produtos são 
fáceis de usar, eficientes e agradáveis, na perspectiva do usuário”. 
Nesse sentido, a usabilidade pode oferecer melhores condições 
para utilização e exploração de um material educacional digital. 

Com base nessas questões, entende-se que, em um curso de 
formação de professores, torna-se importante avaliar de que 
maneira os aspectos de interação podem motivar os alunos a 
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atingirem os objetivos pedagógicos em um aplicativo educacional. 
Portanto, a próxima seção apresenta a metodologia utilizada nesta 
investigação. 

4. METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi realizado um estudo de 
abordagem qualitativa através da metodologia de estudo de caso. 
Sendo assim, participaram desta alunos de graduação oriundos de 
uma disciplina que tratou das perspectivas da utilização dos 
dispositivos móveis e de suas ferramentas no sistema de ensino 
ofertada para diversas licenciaturas em uma universidade pública 
no Brasil. Essa foi realizada no segundo semestre de 2016 
contando com 16 alunos e carga-horária de 45 horas. Para a 
realização da disciplina foi montada uma biblioteca com textos, 
materiais e apresentações que visavam auxiliar nos estudos. Foi 
utilizado o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ROODA 
como suporte para a disponibilização de materiais, a postagem dos 
trabalhos propostos e para os momentos de interação entre os 
participantes. Entre as atividades realizadas pelos alunos 
destacam-se a criação de planos de aula, a reflexão acerca dos 
usos dos dispositivos em sala de aula, além da discussão sobre 
suas possibilidades e desafios. Parte da carga-horária da disciplina 
foi utilizada para a avaliação de aplicativos existentes, bem como 
o estudo sobre critérios de desenvolvimento de aplicativos e de 
usabilidade. Por fim, os alunos construíram seus próprios 
aplicativos de acordo com suas áreas de estudo e/ou de atuação a 
partir do uso da ferramenta AppyPie, que disponibiliza um espaço 
de construção de aplicativos sem a exigência de conhecimentos 
sobre programação.  

A disciplina foi desenvolvida na modalidade à distância, sendo 
planejadas 15 aulas com apresentação de conteúdo e atividades 
semanais. Dentre essas, a primeira, a décima e última aula foram 
na modalidade presencial. Foram abordadas temáticas 
relacionadas com o uso das tecnologias em práticas pedagógicas 
em cursos de formação de professores, dispositivos móveis e 
aplicativos educacionais. Para este último tema foram detalhados 
aspectos pedagógicos, técnicos e de interação que aplicativos 
educacionais devem conter para se tornarem um material de apoio 
no processo de ensino e aprendizagem. Cabe destacar que essa 
disciplina é realizada semestralmente desde 2015, ano de início da 
pesquisa. Dessa forma, os materiais e as atividades são 
constantemente revisados de modo a atender às expectativas dos 
alunos e aprimorar os dados que são coletados. Além disso, 
embora representem as produções de apenas um semestre, os 
extratos aqui apresentados visam abranger as diferentes 
perspectivas que se fizerem presentes ao longo de todas as 
aplicações e coletas de dados realizadas. 

Os dados foram categorizados de acordo com as questões que se 
fizeram mais emergentes nos extratos analisados sendo, dessa 
forma, divididos em critérios pedagógicos, técnicos e de 
interação. Desse modo, houve a necessidade de utilizar alguns 
instrumentos de pesquisa como: observação participante dos 
pesquisadores envolvidos, utilização de um ambiente virtual de 
aprendizagem com ênfase para as ferramentas de fórum, webfólio 
(de postagem de atividades), diário de bordo (de postagens menos 
formais demonstrando dúvidas e perspectivas quanto aos assuntos 
estudados e atividades propostas) e questionário com perguntas 
abertas e fechadas. 

5. DISCUSSÃO E RESULTADOS 
Para elaboração de materiais educacionais que sejam compatíveis 
com os dispositivos móveis como é o caso dos aplicativos, 

considera-se relevante ponderar os critérios tanto pedagógicos 
quanto, técnicos e de interação a fim de contemplar as 
necessidades dos alunos e possibilitar a construção do 
conhecimento. Os alunos desenvolveram aplicativos com 
finalidade educacional com base nos conteúdos abordados em 
aula sobre planejamento pedagógico, usabilidade, dispositivos 
móveis e das características que os estudantes julgaram de suma 
importância em um aplicativo, considerando um público-alvo e 
uma área do conhecimento. 

Os dados elencados fazem referência a diferentes tipos de 
atividades, interações no fórum, falas e questionários. Sendo 
assim, a partir dos relatos destes alunos foi possível levantar 
indicadores que contribuem na potencialização do processo de 
ensino e de aprendizagem quanto a disponibilização do conteúdo, 
forma de apresentação, funcionalidade, responsividade e 
mobilidade para execução em dispositivos móveis. 

Os critérios pedagógicos referem-se ao planejamento educacional 
do aplicativo.  Entre os indicadores delineados com base nas 
questões apontadas pelos alunos, estão o planejamento 
pedagógico, os materiais e a adequação ao público-alvo.  

Sendo assim, o indicador de planejamento pedagógico relaciona-
se a definição dos objetivos educacionais, salientando a realização 
de atividades planejadas que permitam a reflexão e criticidade do 
aluno, de modo progressivo, a motivar seu aprendizado. Quanto 
aos materiais, remetem ao delineamento de quais serão os 
conteúdos a serem trabalhados e em que quantidade de 
informação estarão sendo apresentados. Por fim, o indicador de 
adequação ao público-alvo aponta a necessidade da utilização de 
uma linguagem própria para cada faixa etária, prevendo um 
espaço de suporte, para sanar dúvidas e promover a comunicação 
com o professor e a turma, a fim de engajar os alunos. 

A seguir, são apresentados alguns extratos que foram analisados. 
Salienta-se a necessidade de um planejamento pedagógico e 
objetivos de aprendizagem bem definidos e apropriados para a 
faixa etária visada para o aplicativo, junto a materiais de apoio 
além da abordagem principal, também se destacaram como 
aspectos significativos:  

“Deve ter conteúdo/fontes confiáveis. Além do conteúdo, é 
interessante ter atividades extras para testar o que foi 
estudado, com fácil acesso quantas vezes for necessário” (A1). 

 

“É preciso que o Apps seja claro e referenciado. E que defina 
claramente os objetivos de aprendizagens, para que dê sentido 
e consciência do que está aprendendo. Incluir quantidade e 
qualidade apropriada de conteúdos, para obter uma 
aprendizagem com êxito” (A4) 

 

“O aplicativo deve ter um planejamento educativo que envolva 
um conteúdo curricular, material didático e uma atividade de 
estudo” (A3) 

 
A necessidade de adequação à faixa-etária também foi vista como 
importante, sendo a motivação e engajamento dos alunos perante 
as dificuldades encontradas nas atividades realizadas nos 
aplicativos um aspecto considerado pertinente. Conforme o 
depoimento de um dos alunos:  
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“É preciso que o Apps seja engajador e motivador as crianças, 
conforme as etapas/níveis e/ou erros cometidos. Para não 
obter o resultado contrário desanimando ou desestimulando as 
crianças. E necessário que reforce conceitos progressivamente 
as crianças, e não aleatoriamente confundindo e/ou 
dificultando a aprendizagem” (A4). 

 
 A criação de aplicativos lúdicos para crianças, em formas de 
jogos digitais, também foi destacada por um dos alunos:  

“Ludicidade: Para aumentar a capacidade de jogo das 
crianças, utilizando o brincar como ferramenta de 
aprendizagem” (A2) 

 
Destacadas essas questões pedagógicas, foi observada também a 
necessidade de critérios técnicos. Estes se referem aos elementos 
relacionados as compatibilidades dos dispositivos móveis para o 
uso do aplicativo. Nesse critério foram levantados indicadores de 
acesso, compatibilidade e de usabilidade.  

Dessa maneira, o indicador de acesso aponta a necessidade da 
facilidade de encontrar o endereço de download ou de entrada do 
aplicativo, para que todos consigam utilizá-lo. Já o de 
compatibilidade remete a relevância da utilização do aplicativo 
offline pois, assim os alunos poderão acessá-lo em outros 
ambientes que não possuam internet. Quanto ao de usabilidade, 
relaciona-se à navegação do aplicativo, com um fácil 
entendimento da interface e consequentemente, operar 
descomplicadamente suas funções, com poucos cliques.  

Ao solicitar que os estudantes especificassem questões que 
consideravam mais importantes em aplicativos educacionais, 
foram observados alguns elementos em comum em suas respostas. 
Dentre os aspectos mais comentados em meio aos discentes, 
verificou-se a relevância do fácil acesso ao download do 
aplicativo, como aponta um aluno: 

“O App deve ser de fácil acesso (download rápido, gratuito, 
nome fácil para encontrar ou endereço fácil)” (A1). 

 
Também a necessidade de compatibilidade com diversos sistemas 
operacionais existentes nos dispositivos móveis e a possibilidade 
de uma versão offline, para uso em diversos lugares, tornou-se 
clara conforme as respostas de outro estudante:  

“Versão off-line, para que conteúdos possam ser utilizados 
com ou sem internet, assim alunos podem utilizar a internet da 
escola para baixar e utilizar sem internet em casa, ou vice 
versa; compatibilidade, para abranger o maior número 
possível de aparelhos” (A5). 

 
Já nos quesitos referentes à usabilidade, foi destacada a 
necessidade de uma navegação facilitada, de forma que o tempo 
de utilização do app seja aproveitado para aprender os conteúdos e 
não a operar o aplicativo, conforme indicam os alunos: 

“E que seja de fácil navegação/ acesso para viabilizar o uso” 
(A4); 

 

“Fácil usabilidade, para que não tenhamos que investir tempo 
aprendendo a usar o app” (A5) 

 
Por fim, sobre a existência de diferenças na criação de materiais 
para computadores, tablets e smartphones e quais os critérios de 
usabilidade devem ser destacados para criação de deste tipo de 
materiais para os dispositivos móveis, pode se averiguar a 
seguinte afirmativa conforme o estudante: 

“é necessária uma avaliação da forma como os aplicativos 
serão acessados (dispositivos móveis ou não) e que há 
diferenças na construção desses aplicativos, considerando, 
dentre outros aspectos, resolução de telas e perfil de usuários” 
(A1). 

  
Apontados os critérios técnicos, verificou-se a necessidade de 
critérios de interação. Estes referem-se ao planejamento dos 
diferentes recursos possíveis para a interatividade do usuário com 
o conteúdo e a estética da interface. Observa-se a relevância da 
utilização de elementos visuais, tais como cores, imagens, 
animações e vídeos, bem como sonoros, de acordo com a faixa 
etária dos usuários do aplicativo. Assim, nesse critério foram 
delineados indicadores de feedback, diversidade de recursos e 
estética. 

Quanto ao feedback, este se refere a necessidade de comunicação 
tanto de resposta automática ao estudante dentro do aplicativo 
quanto do professor com o aluno, para sanar dúvidas. Já o 
indicador de diversidade de recursos, destaca o uso tanto de 
imagens, animações e vídeos, bem como efeitos sonoros, para 
motivar a aprendizagem dos alunos. Por fim, aponta-se o 
indicador de estética, caracterizado pela utilização de cores 
atrativas e de acordo com o conteúdo e faixa etária dos usuários 
do aplicativo. 

Um dos elementos observados como relevante foi o feedback do 
aplicativo frente aos possíveis erros dos alunos, bem como a 
comunicação entre professores e alunos para resolução de dúvidas 
e a aplicação de conceitos progressivamente, de acordo com o 
apontamento de outro aluno:  

“Deve permitir nova chance de resposta quando responder 
errado ou então informar a resposta correta, não apenas 
informar que errou/emitir som de resposta errada. Acho 
interessante que tenha a possibilidade da comunicação entre os 
usuários, pode ser com a criação de um grupo com todos os 
alunos, para compartilhar conhecimentos ou sanar dúvidas” 
(A1) 

 
Quanto aos recursos interativos, foi considerado importante pelos 
alunos a utilização de forma criativa das hipermídias, tais como a 
utilização de imagens, vídeos, sons e animações, de acordo com 
os depoimentos dos seguintes alunos: 

“Deve ser atrativo, dinâmico, ter o uso de sons e voz humana 
e/ou vídeos e/ou imagens com animação” (A1) 
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“Atrativo, para crianças pequenas o app deve ser visualmente 
atrativo, colorido, com figuras que chamam a atenção das 
crianças. Linguagem própria para a faixa etária, para que as 
crianças pudessem utilizar com autonomia esse app deveria ser 
desenvolvido com maior ênfase nas linguagens imagéticas e 
sonora” (A2) 

 
A consciência dos estudantes de que somente a transferência de 
recursos mais simples para utilização de aplicativos como 
repositório não é suficiente para a ocorrência de interação nesses 
dispositivos, também se apresentou como uma das características 
importantes para a construção das aplicações, conforme 
apontaram:  

“Recursos visuais e auditivos oferecem um aprendizado 
interativo para os estudantes, que serão capazes de memorizar 
o conteúdo muito mais facilmente. O aplicativo precisa ser um 
aliado ao professor para que facilite e cative o aprendizado do 
aluno perante o assunto abordado em sala de aula, 
apresentando-se de forma criativa” (A3) 

 

“Dinamicidade e interação, para que o app não seja um e-
book, apenas transferindo o conteúdo do livro para o celular ou 
tablet” (A5). 

 
Entende-se que esses elementos podem auxiliar na elaboração 
deste tipo de aplicativo. A partir da realização de estudos teóricos, 
da tarefa de avaliação de aplicativos e do desenvolvimento de 
pesquisas sobre esse tema, foi proposto aos alunos uma atividade 
de construção de aplicativos. Assim, a partir dos depoimentos dos 
alunos e com base no aporte teórico, foi solicitado que os mesmos 
pesquisassem aplicativos disponíveis na rede de internet. 
Posteriormente tiveram que realizar uma análise crítica a partir 
dos critérios de pedagógicos, técnicos e interativos. Após essa 
experiência os estudantes passaram à construção dos aplicativos 
educacionais com base nos critérios estudados e analisados a 
partir da atividade anterior. 

Nesse artigo são apresentados somente dois exemplos como forma 
de ilustrar e exemplificar os estudos realizados. O aplicativo Jogos 
educativos (Figura 1) foi elaborado por uma dupla de alunas 
através da ferramenta AppyPie para crianças de 4 a 5 anos. Com o 
objetivo de ampliar a intenção entre as crianças proporcionando 
momentos lúdicos e de aprendizagem através de jogos educativos. 
Ele contém dois jogos como exemplos: o jogo da memória e um 
quebra-cabeça. 

 
Figura 1: Aplicativo - Jogos educativos 

Fonte: http://ptsnappy.appypie.com/html5/jogos-educativos 
 
Outro aplicativo desenvolvido foi o Help Me UFRGS (Figura 2), 
criado com o intuito de auxiliar aos calouros e demais alunos da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul com dúvidas e 
dificuldades que possam apresentar ao ingressar na mesma ou que 
podem surgir ao longo de suas caminhadas acadêmicas. As 
informações contidas neste aplicativo foram selecionadas para 
ajudar os alunos a se localizarem nos Campi, como: encontrar o 
restaurante universitário mais próximo (RU), pegar o ônibus na 
parada certa e não se perder pelos primeiros dias de aula, entre 
outras informações relevante para os estudantes desta 
universidade. Por se tratar de um aplicativo de informações, as 
alunas optaram por uma interface simples e de fácil acesso aos 
diversos aspectos abrangidos. 
 

 
Figura 2: Aplicativo - Help Me UFRGS 

Fonte: http://ptsnappy.appypie.com/html5/help-me-ufrgs 
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Os aspectos destacados pelos professores em formação foram 
relevantes para construção dos aplicativos. Além disso, 
possibilitou a autoria de materiais digitais e novas possibilidades 
para potencializar o processo de ensino e de aprendizagem, 
contribuindo tanto para a compreensão de conteúdos quanto para 
divulgação de informações. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A criação de novos aplicativos para dispositivos móveis aumenta 
constantemente, impulsionando diversos lançamentos das mais 
diferentes áreas. Contudo, grande parte dessas aplicações são mais 
voltadas ao entretenimento, não sendo desenvolvidas, 
especificamente, para fins educacionais.  

Consequentemente, a utilização dos diversos aplicativos 
disponíveis na rede ou elaborados por alunos e professores podem 
ampliar as formas de aprendizagem, incentivando a leitura, a 
escrita e a pesquisa. Dessa maneira, incluir a construção de 
aplicativos na formação de professores observa-se como uma 
necessidade atual, visando que estes irão trabalhar com alunos que 
estão imersos no mundo digital. 

Os dados coletados nessa investigação possibilitaram a análise de 
alguns elementos relevantes no que tange ao desenvolvimento de 
aplicativos educacionais. Nos aspectos pedagógicos, destaca-se a 
necessidade de definição de objetivos educacionais, conteúdos, 
tipos de suporte para o aluno e meios de comunicação entre os 
usuários. Já nos aspectos técnicos, foram identificados como 
relevantes a facilidade de acesso ao download do aplicativo, a 
compatibilidade de diferentes tipos de dispositivos, a 
possibilidade de uso offline, além de navegação e interface 
descomplicadas. Quanto aos aspectos interativos, observou-se a 
importância do uso de diversos recursos visuais, sonoros e 
esteticamente atrativos de acordo com a faixa etária dos usuários. 

Sendo assim, considera-se significativo o acompanhamento da 
educação na transformação que ocorre com o uso das tecnologias 
na educação. Diante dessa perspectiva, acredita-se que os futuros 
professores podem explorar o uso dos dispositivos móveis 
produzindo e explorando aplicativos educacionais. Desse modo, 
serão capazes de gerar novos recursos pedagógicos pertinentes, 
com potencial para ampliar as possibilidades do processo de 
ensino e aprendizagem de modo inovador, por meio da 
interatividade e dinamicidade dessas plataformas tecnológicas. 
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ABSTRACT 
The use of Concept Maps presents numerous benefits in the 
teaching and learning process, especially for its capacity to 
organize, represent and promote the construction of knowledge. 
However, building a good map is a laborious process that requires 
a lot of time and cognitive effort by author. Additionally, for the 
teacher, using maps in pedagogical activities require great effort 
to identify the construction of knowledge and its evaluation. This 
study proposes a method for assisted generation of Reference 
Concept Maps, maps that present the most relevant concepts 
about a particular domain according to the view point of a 
specialist, aiming to minimize the teacher's work in the use of 
maps, motivate and expand their perspective in pedagogical 
approaches. 

RESUMO 
A utilização de Mapas Conceituais tem apresentado inúmeros 
benefícios no processo de ensino e aprendizagem, especialmente 
por sua capacidade de representar, organizar e promover a 
construção do conhecimento. No entanto, a construção de um 
bom mapa é um processo trabalhoso que exige muito tempo e 
esforço cognitivo por parte do autor. Adicionalmente, por parte do 
professor, o uso de mapas em atividades pedagógicas ocasiona 
grande esforço na identificação da construção do conhecimento e 
de sua avaliação. Este estudo propõe um método para geração 
assistida de Mapas Conceituais de Referência, mapas que 
representam as informações mais relevantes sobre um 
determinado domínio segundo o ponto de vista de um especialista, 
visando auxiliar o trabalho do professor na utilização de mapas, 
motivar e expandir sua perspectiva em abordagens pedagógicas. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 
D.2.11 [Software Engineering]: Software Architecture. 

I.2.7 [Artificial Intelligence]: Knowledge Representation - 
Natural Language Processing. 
I.5.0 [Pattern Recognition]: General. 
General Terms 

Algorithms, Theory. 

Keywords 

Concept Map, Reference Concept Maps Generation, Knowledge 
Representation. 

1. INTRODUÇÃO 
Tentar compreender como as crianças, e o ser humano de forma 
geral, adquirem novos conceitos tem sido uma questão que há 
tempos tem motivado e direcionado os estudos de muitos 
pesquisadores. Joseph Novak [29], durante a condução de suas 
pesquisas ainda na década de 70 na Universidade de Cornell, 
encontrou essa dificuldade ao tentar entender como as crianças 
absorvem novos conceitos científicos. Não satisfeito com os 
resultados das observações e transcrições das entrevistas 
realizadas, seu estudo culminou numa proposta de representação 
gráfica do conhecimento que expressasse as relações conceituais 
presentes na mente das crianças, conhecida hoje como Mapa 
Conceitual (MC) [29]. 

Se apresentando como uma forma simples, rica e eficiente de 
representação e mesmo construção do conhecimento, os Mapas 
Conceituais (MCs) se tornaram conhecidos e utilizados no mundo 
todo em diversas áreas [10], mas foi na educação que sua 
utilização se destacou e têm se mostrado tão útil e eficiente. 

Pesquisas concluíram que de fato fazer uso dos mapas no 
processo de ensino e aprendizagem pode afetar a aprendizagem, 
aprimorando estratégias cognitivas, metacognitivas e 
motivacionais em graus variados [34], além de sua utilização ser 
um meio eficaz para o ensino de conteúdos expositivos [28] [25]. 

Os MCs podem ser utilizados em diversas atividades como: 
avaliação do que foi aprendido; nivelamento de grupos; tomar 
ciência do conhecimento prévio de uma turma sobre um tópico 
específico antes do início das atividades [29]; no apoio à decisão; 
na documentação; no suporte às pautas de reuniões; na 
organização de palestras; dentre outros [5]. No entanto, os 
benefícios proporcionados pelo uso de MCs na aprendizagem 
muitas vezes não são claros, restringindo seu uso às atividades de 
elaboração e comparação de mapas. 

Assim, esta pesquisa apresenta uma proposta para a construção 
assistida de MCs de referência, mapas contendo os conceitos mais 
relevantes de um texto ou domínio, a fim de facilitar seu processo 
de construção e ampliar sua abrangência para diversas atividades, 
buscando apoiar e incentivar a utilização de MCs em abordagens 
pedagógicas. 
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A proposta aborda o uso de correspondência de grafos na 
interpretação dos mapas [21] [37]. Num primeiro momento, o 
mapa é analisado como um grafo rotulado direcionado [4] [13], 
isso permite pontuar os conceitos e ligações do mapa fazendo uso 
dos conceitos de grau de entrada e saída de um vértice do grafo 
[4]. Num segundo momento, o mapa é analisado como um grafo 
não direcionado e, fazendo uso do algoritmo de busca em largura 
[11] [17], verificamos a conexidade do mapa analisado, 
garantindo assim que o mapa gerado ao final do processo será um 
mapa conexo. 

Este estudo está organizado nas seguintes seções além desta 
introdução. Na seção 2 é apresentado o referencial teórico que 
embase este trabalho. A arquitetura proposta é apresentada na 
seção 3 seguida pela apresentação de um protótipo, em 
desenvolvimento, na seção 4. Por fim, na seção 5 é apresentada a 
conclusão do trabalho e perspectivas futuras. 

2. MAPAS CONCEITUAIS 
Os MCs, propostos por Joseph Novak, são fundamentados na 
teoria da psicologia da aprendizagem de David Ausubel [29]. A 
ideia fundamental por trás da teoria de Ausubel é que a 
aprendizagem se dá por meio da assimilação de novos conceitos e 
de sistemas proposicionais dentro de conceitos e sistemas 
proposicionais já assimilados pelo aprendiz, a que Ausubel chama 
de estrutura cognitiva do indivíduo [29]. 

É na explanação dessa teoria que surge a definição de 
subsunçores, uma rede de conhecimento já assimilado pelo 
aprendiz aos quais os novos conceitos se associam, expandindo a 
rede de conhecimento do individuo [24], Ausubel, apud [27]. A 
ausência desses subsunçores (ausência de conhecimento prévio) 
explicaria, em algumas situações, a dificuldade de assimilação de 
novas informações quando o aprendiz não possui nenhum 
conhecimento prévio a cerca do domínio estudado. 

Nesse contexto, os MCs são ferramentas gráficas para a 
representação, organização e construção do conhecimento, 
permitindo ao construtor expor de forma gráfica no mundo real as 
informações que possui sobre um domínio de conhecimento e 
como estão relacionadas [10]. Seus elementos fundamentais são 
os conceitos, envoltos em um retângulo ou elipse, e as frases de 
ligação que unem dois conceitos, demonstrando a relação 
existente entre eles. À tripla conceito-relação-conceito é dado o 
nome de proposição [29], como apresentado na Figura 1. 

É importante mencionar ainda outras duas características dos 
MCs. Primeiro, sua construção é guiada por um questionamento 
inicial a que se deseja responder, a questão focal. É a construção 
da resposta a esta questão que guiará a construção do mapa. Para 
o mapa apresentado na Figura 1 poderíamos pensar como questão 
focal a seguinte pergunta: o que são mapas conceituais? Segundo, 
os conceitos são organizados de forma hierárquica, com os 
conceitos mais gerais no topo do mapa e os mais específicos 
dispostos hierarquicamente abaixo [29]. 

 

Figura 1.  Parte de um mapa conceitual sobre mapas 
conceituais extraído de [29] 

Os MCs têm sido utilizados em diversas áreas, como por exemplo, 
para a representação de uma base de conhecimento, 
posteriormente convertida em uma ontologia rasa descrita na 
linguagem OWL (padrão adotado pela web semântica), de forma a 
auxiliar a representação do conhecimento de um dado domínio 
por não especialistas em engenharia do conhecimento [31] [18], 
como base de conhecimento para a criação de agentes inteligentes 
[9] [12] [19], para criação de jogos virtuais [35] [20] e ainda em 
engenharia de software para especificação de requisitos [33]. 

Porém, foi na educação que os MCs ganharam mais espaço, 
especialmente por sua capacidade de auxiliar na construção e 
representação do conhecimento acerca de um domínio. O mapa 
pode ser considerado como uma representação estática do 
conhecimento do autor naquele determinado momento, uma vez 
que o autor do mapa precisa elencar quais os conceitos serão 
incluídos e refletir de que forma estes conceitos estão 
relacionados entre si. 

Há na literatura relatos de atividades avaliativas por meio de 
mapas com erros inseridos intencionalmente, a fim de que o 
aprendiz os identifique [10], sistemas baseados na arquitetura de 
perguntas e respostas com a finalidade de apoiar a análise de MCs 
[30], atividades interdisciplinares avaliando como os alunos 
conseguiam relacionar o conceito de energia com o estudo das 
disciplinas de química, biologia e física [26], entre outros. 

Em [23] os autores discutem a utilização de MCs no ensino de 
biologia, apresentando pesquisas que demonstram resultados 
positivos para o processo de ensino e aprendizagem, 
especialmente por modificar a forma de apresentação dos 
conteúdos abordados em sala. 

Os autores defendem ainda que os mapas se apresentam como 
alternativa viável na substituição de velhas práticas de ensino, 
destacando como benefícios de sua utilização a facilitação da 
compreensão de novos conceitos, capacidade de compreender e 
utilizar diferentes linguagens e uma maior integração e 
organização do conteúdo por parte do aprendiz, enquanto que 
auxilia o professor na exposição de novos conceitos e suas 
relações e numa melhor compreensão e avaliação dos estudantes. 

Numa outra abordagem [7], os MCs são utilizados como 
estratégia facilitadora para aprendizagem da anatomia humana. 
Em avaliação feita pelos pesquisadores com base em 
questionários, constataram que a abordagem com MCs foi bem 
recebida e motivadora do ponto de vista dos alunos dos cursos de 
fisioterapia e terapia ocupacional. 

Em [36] a técnica de MCs é vastamente pesquisada na literatura e 
aplicada nas disciplinas análise de balanço e análise de custos do 
curso de contabilidade. Dentre os resultados observados, os 
autores destacam que os aprendizes elaboraram mapas incluindo 
conceitos não vistos nas disciplinas e ainda conceitos de outras 
disciplinas, ampliando assim o escopo na análise. 

Nas palavras dos autores [36 p. 134] “Os mapas são espelhos 
mentais que comunicam a maneira como o aluno percebe e 
compreende sua realidade. Revela, igualmente, suas dificuldades 
de aprendizagem”. 

Com sua popularização e visando minimizar o esforço despendido 
para a elaboração de um bom mapa [1], ferramentas tecnológicas 
têm sido propostas para auxiliar a construção e utilização dos 
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MCs, como o CmapTools [8], que fornece inúmeros recursos para 
a construção de mapas em meio virtual, e o CMPaaS [30] [5], que 
se propõe a ser uma plataforma de serviços para construção, 
análise e manutenção de MCs. 

Em outra direção, há também pesquisas que trabalham com a 
geração automática de mapas a partir de textos [2] [38], geração 
de ontologias a partir de mapas [31], inferências a partir de mapas 
[18], entre outros. Esta vertente, apesar de sua importância, não é 
o foco deste estudo, uma vez que não objetivamos extrair 
informações de análise a partir de mapas, mas sim, construir um 
mapa de referência que garanta a qualidade do conhecimento 
representado a fim de auxiliar o professor na elaboração de 
atividades pedagógicas e sua avaliação. 

2.1 Mapa Conceitual de Referência 
Com base nas informações apresentadas nas seções anteriores, 
especialmente embasados nos estudos apresentados em [28] [34] e 
[25], podemos concluir pela importância dos MCs, especialmente 
no ambiente educacional, dada sua grande utilização e 
aplicabilidade nos mais diversos contextos e seu potencial para 
representação, organização e construção do conhecimento. 

Em contrapartida, poucos estudos têm sido direcionados para 
otimizar tempo e adicionar recurso em abordagens para a 
construção de mapas. Nesse contexto, percebemos a aplicação de 
uma abordagem mais tradicional por parte do professor motivando 
os aprendizes a construir mapas em meios físicos como papel ou 
em meio digital com o auxilio de algum software. 

A fim de incentivar o desenvolvimento e aplicação de novas 
abordagens pedagógicas, definimos o conceito de Mapas 
Conceituais de Referencia (MR), mapa que representa os 
conceitos mais relevantes sobre um determinado domínio segundo 
um especialista do domínio. Assim, um MR sobre um mesmo 
domínio pode apresentar variações se elaborado por especialistas 
diferentes, no entanto, as variações estão relacionadas com o 
ponto de vista do especialista e não com a informação do 
domínio. 

No contexto educacional, um MR pode ser entendido como o 
mapa construído pelo professor sobre um determinado tópico, que 
poderá ser usado como referência para a representação desse 
conhecimento em uma turma. 

Com base em nossa experiência pedagógica, vislumbramos 
inúmeros benefícios e utilidades com a construção dos mapas de 
referência, tal como na apresentação ou revisão de um conteúdo, 
para avaliação da aprendizagem analisando o mapa do aluno com 
o mapa de referência, como base de conhecimento na elaboração 
de jogos educacionais, como artefato para feedback automatizado 
da aprendizagem dentre outros. 

Do ponto de vista do professor, este terá um mapa conciso e 
completo sobre o tópico a ser trabalhado com a turma, além de 
poder ser utilizado num amplo conjunto de atividades com 
diferentes finalidades, otimizando assim seu tempo. 

Para o aluno, além de possuir mapas concisos e abrangentes sobre 
os tópicos abordados, esta abordagem representa ainda a proposta 
de atividades diferenciadas e dinâmicas, envolvendo desde a 
criação de jogos à geração de ranking entre os alunos. 

2.1.1 Aplicações para um Mapa de Referência 
Apesar de serem utilizados em diversos segmentos, as atividades 
envolvendo MCs se restringem, em sua grande maioria, à 
construção e comparação de mapas, como vimos nas seções 
anteriores. Portanto, queremos, com esta abordagem, ampliar sua 
utilização e estender sua aplicabilidade a outras atividades até 
então pouco exploradas no âmbito dos MCs. 

Com MRs, tanto o educador quanto os aprendizes terão mapas 
sucintos e ricos, mapeando os principais conceitos e relações dos 
tópicos abordados. O professor por sua vez, terá um mapa para se 
guiar em atividades que envolvam comparação de mapas, uma 
atividade custosa que envolve grande esforço cognitivo. 

Numa perspectiva avaliativa, um MR pode ser utilizado a fim de 
identificar se os aprendizes absorveram os principais conceitos 
referentes a um tópico e como eles estão relacionados, ou ainda 
outras abordagens podem ser adotadas como, por exemplo, a 
implementação de feedback automático tendo um MR como base 
de conhecimento. 

Como base de conhecimento, um MR também pode ser utilizado 
para alimentar um agente inteligente ou mesmo um tutor não 
generalista, que não tente responder tudo sobre tudo, mas que seja 
bom num domínio específico de conhecimento representado no 
MR. 

Pode também ser utilizado como referência ou guia durante todo o 
período de estudo, sendo utilizado no início do curso para 
apresentar à turma uma visão geral do que será estudado, e 
consultado periodicamente junto aos estudantes a fim de 
acompanharem a evolução das atividades, mantendo os estudantes 
e o professor situados quanto ao que já foi estudado, onde estão 
naquele momento, e o quanto ainda falta. 

Outra alternativa possível é a geração de mapas com 
características para gamificação, que possam ser utilizados em 
atividades lúdicas como games e rankeamento entre os alunos, 
trazendo assim uma nova perspectiva para sua utilização no meio 
educacional. 

O termo gamificação, muito em voga atualmente, teve seu 
primeiro uso documentado em 2008, sendo amplamente adotado a 
partir de 2010 [3]. Pode ser entendido como a aplicação de 
elementos e conceitos diretamente relacionados a jogos em outros 
contextos que tradicionalmente não mantêm relação direta com 
jogos [3] [6] [15]. 

Recentemente observamos um grande aumento no número de 
estudos envolvendo gamificação, não apenas na educação, mas 
em diversas áreas, especialmente devido ao grande potencial desta 
para influenciar, engajar, motivar as pessoas [6], possibilitar a 
resolução de problemas e potencializar a aprendizagem nas mais 
diversas áreas do conhecimento [15]. 

Especificamente no contexto educacional, pesquisas de revisão da 
literatura [16] têm sido conduzidas com a finalidade de entender 
como a gamificação está sendo compreendida e utilizada e os 
impactos que estão sendo identificados em suas diversas 
aplicações. 

Fazendo uso de MCs e conceitos de gamificação, encontramos na 
literatura o Game-O-Matic [35]. A ferramenta recebe como 
entrada um MC e a ideia apresentada no estudo é a geração de 
games simples que representam as idéias expressas no MC 
utilizado como entrada. 
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Outra proposta apresenta é o Termina [20], um game com o 
objetivo de avaliar o progresso na aprendizagem do estudante. 
Partindo de um conceito geral fornecido pelo sistema, o estudante 
deve inserir novos conceitos que tenha relação com o conceito 
fornecido inicialmente, construindo assim um MC segundo a 
interpretação dos autores. 

Dissemos segundo a interpretação dos autores, pois segundo 
nossa interpretação, não classificamos o produto gerado ao final 
dessa interação como um MC, mas sim como um mapa mental, 
uma vez que possui conceitos envoltos entre retângulos ou elipses 
e setas apontando para outros conceitos, porém não possui as 
frases de ligação, que são de fundamental importância por deixar 
claro a relação existente entre os dois conceitos. 

Na utilização de gamificação e ranking entre os alunos, diversas 
abordagens podem ser adotadas de acordo com objetivo a ser 
atingido. Quando o conceito propriamente dito é atingido pelo 
aprendiz, ele pode receber a pontuação total atribuída àquele 
conceito, por exemplo, enquanto que, caso o aprendiz utilize 
algum conceito sinônimo, ele pode receber apenas parte da 
pontuação. 

3. ARQUITETURA PROPOSTA 
O objetivo deste estudo é propor a construção assistida de um MR 
a partir de um texto. Assim, se faz necessário uma ferramenta 
apropriada para esse fim, cujos requisitos podem ser sintetizados 
em: permitir a seleção de conceitos e relações a partir do texto; 
possibilitar a criação de proposições; exibir as proposições no 
mapa a medida que forem criadas; apresentar texto e mapa em um 
espaço adequado para não haver perda de informação; permitir a 
atribuição de pesos para os conceitos e ligações tanto de forma 
automática quanto manual e por fim, elaborar mapas a partir de 
um domínio de textos ou um único texto. 

O requisito referente à atribuição de pesos para os conceitos e 
ligações permitirá ao professor elaborar atividades pedagógicas 
motivadoras, tais como jogos, desafios e ranking. 

O requisito referente à elaboração do mapa a partir de um domínio 
de textos permitirá a representação de um domínio que abrange 
diversos textos e não apenas um único texto. Esta representação 
pode ser considerada uma sumarização do domínio [2]. 

A Figura 2 apresenta a arquitetura proposta detalhada a seguir. 
Composta por cinco elementos identificados respectivamente 
pelas letras de (a) a (e) e uma sequência de execução que pode ser 
dividida em quatro etapas. Seus elementos são descritos abaixo: 

 
Figura 2.  Arquitetura para a geração assistida de um mapa 

referência 
 

• a: Texto inserido pelo professor que será usado para a construção do 
mapa. 

• b: Tabela contendo as proposições geradas pelo professor a partir do 
texto. 

• c: Parâmetros para a geração automática de pesos para os conceitos e 
ligações do mapa. 

• d: Base de dados com mapas do domínio já processados pela 
ferramenta, usados na geração do mapa sumarizado do domínio. 

• e: Mapa Referência gerado ao final do processo. 

O ator principal neste cenário é a figura do professor, que 
trabalhará em um texto por ele escolhido, representado em (a), 
selecionando conceitos e ligações para a criação das proposições. 
Ao concluir a seleção de uma proposição formada pelo conceito 
de origem, frase de ligação e conceito de destino, a proposição 
será inserida numa tabela de proposições, representada por (b). 
Esta tabela deve permitir a edição de seus campos, permitindo ao 
professor alterar ou realizar pequenos ajustes textuais nas 
proposições criadas, assim como a exclusão de alguma proposição 
criada equivocadamente. 

É considerado como conceito de origem o conceito de onde parte 
a ligação e como conceito de destino o conceito onde a ligação se 
destina. No exemplo apresentado na Figura 3 o conceito mapas 
conceituais é o conceito de origem enquanto o conceito 
conhecimento é o conceito de destino, ambos ligados pela frase de 
ligação organizam o. 

 
Figura 3.  Exemplo de proposição: Mapas Conceituais 
é o conceito de origem, conhecimento é o conceito de 

destino e organizam o é a frase de ligação 
 

Concluída a etapa de criação e edição das proposições que irão 
compor o MR, o professor pode escolher em (c) atribuir pesos aos 
conceitos e/ou às ligações de forma automática. Nesta etapa, 
devem estar disponíveis para a escolha do professor algumas 
opções de pontuação, como por exemplo, usar como peso para um 
conceito a quantidade de ligações que ele possui com outros 
conceitos. 

Nesta etapa, o professor pode ainda escolher entre gerar um mapa 
do texto, ou seja, contendo apenas conceitos e relações extraídos 
do texto, ou um mapa sumarizado do domínio, incluindo 
proposições de outros mapas salvos na base de dados do mesmo 
domínio, representado por (d). Neste processo, vários mapas 
darão origem a um único mapa do domínio, mais completo que os 
mapas que o originaram. 

Criadas as proposições e marcados os parâmetros que melhor 
satisfaçam a necessidade do professor, o MR poderá então ser 
gerado, representado por (e). Neste momento, caso nenhuma das 
opções para geração automática de pontos tenha atendido às 
necessidades do professor, ele poderá inserir manualmente pesos 
para os conceitos e ligações. 

É importante ressaltar que esta arquitetura permite a criação de 
quatro mapas distintos a partir da combinação dos parâmetros 
disponíveis, como listado a seguir: 

• 1: Apenas um mapa de referência com proposições extraídas do texto 
fornecido pelo professor (a, b, e). 
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• 2: Apenas um mapa de referência com proposições extraídas do texto 
fornecido pelo professor atribuindo pesos para conceitos e/ou ligações 
(a, b, c, e). 

• 3: Mapa sumarizado incluindo proposições de outros mapas do mesmo 
domínio trabalhado (a, b, d, e). 

• 4: Mapa sumarizado incluindo proposições de outros mapas do mesmo 
domínio trabalhado atribuindo pesos para os conceitos e/ou ligações 
(a, b, c, d, e). 

Assim, com esta arquitetura contemplamos a geração de uma MR 
simples a ser apresentado para a turma ou para servir de base 
numa abordagem avaliativa, contemplamos a geração de um MR 
com pesos ou pontos atribuídos aos conceitos e ligações, 
permitindo atividades mais motivadoras como games e geração de 
rank entre os aprendizes, e ainda a geração de um MR 
sumarizado, incluindo proposições de outros mapas de mesmo 
domínio, que também pode ter seus conceitos e proposições 
pontuados. 

3.1 Mapas Conceituais e sua Correspondência 
com Grafos 
Durante a elaboração da arquitetura apresentada, ficou evidente a 
necessidade do uso de conceitos de grafos para melhor solucionar 
alguns problemas, como determinar a quantidade de ligações que 
chegam ou partem de um conceito e se o mapa gerado é conexo, 
ou seja, não possui proposições soltas. Esta abordagem já é 
utilizada em outros trabalhos na literatura, como será apresentado 
a seguir. 

Um grafo consiste em uma estrutura matemática composta por um 
conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Os vértices 
representam objetos enquanto as arestas representam as relações 
existentes entre estes objetos [21]. Partindo desta definição, fica 
fácil perceber a correspondência entre um mapa e um grafo. Cada 
conceito passa a ser representado como um vértice enquanto que 
cada ligação passa a ser representada como uma aresta. 

Partindo dessa abordagem temos, por exemplo, a comparação 
entre MCs utilizando uma correspondência entre grafos, definindo 
assim o quão similar são estes grafos [21], caminhamento em um 
grafo obtido de um MC, a fim de identificar e colorir as 
implicações significantes definidas por Piaget [32] e ainda a 
mesclagem de mapas interpretando-os como grafos, abrindo a 
possibilidade para a geração de um grande e completo mapa a 
partir de vários mapas gerados por uma turma [37]. 

Neste trabalho, usaremos a correspondência em grafos para 
identificar o grau [13] [14] de cada vértice. Nesse sentido temos 
um grafo direcionado [4] [13], ou seja, cada aresta possui uma 
direção única, permitindo assim contabilizar os graus de entrada e 
os graus de saída [4]. 

Num segundo momento, sem perda de informação, fazemos uma 
correspondência a um grafo não direcionado, ou seja, cada aresta 
pode ser usada nos dois sentidos para o caminhamento no grafo. 
Esta correspondência é adotada por permitir de forma simples um 
caminhamento em todo o grafo verificando sua conexidade [13] 
[14]. Este procedimento é adotado para verificar, de forma 
similar, se o mapa que está sendo gerado é conexo ou possui 
alguma proposição desconexa. 

4. PROTÓTIPO E DESENVOLVIMENTO  
Com base na arquitetura proposta na Seção anterior, um modelo 
está sendo implementado de forma prototípica, adotando 
desenvolvimento web a fim de minimizar as dificuldades de 
acesso por parte do usuário, incentivar sua utilização colaborativa 
e facilitar a integração com outros sistemas. 

Assim, para sua utilização faz-se necessário apenas o uso de um 
computador conectado à internet, não sendo necessário nenhum 
tipo de instalação na máquina do usuário. 

A Figura 4 apresenta a interface da ferramenta constituída de três 
áreas:  

• 1: Criação das proposições a partir do texto fornecido pelo professor. 

• 2: Opções para pontuar os conceitos e ligações de forma automática. 

• 3: Exibição do mapa com a possibilidade de inserir ou alterar 
manualmente a pontuação dos elementos. 

Para o desenvolvimento da área (1) foi considerado como 
principal preocupação a facilidade de uso e a visualização do 
texto e da tabela de proposições. Estas informações foram 
dispostas de modo a garantir sua visualização sem a necessidade 
da mudança de página ou navegação na mesma. 

Para a área (2) o foco foi apresentar de forma clara e objetiva as 
opções disponíveis para pontuar, de forma automática, os 
conceitos e ligações, interpretando o mapa conceitual como um 
grafo direcionado. 

Na área (3), nos preocupamos com a apresentação do MR gerado, 
reservando espaço adequado para sua exibição de forma clara e 
objetiva. A seguir, será apresentada detalhadamente cada área. 

 
Figura 4.  Interface do protótipo 

 

A área (1), apresentada na Figura 5, é a área onde será inserido o 
texto a ser trabalhado. Apresenta os termos da proposição em 
construção e a tabela contendo as proposições já criadas pelo 
professor a partir do texto. Esta área está dividida em duas 
subáreas (a) e (b).  
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Figura 5.  Criação das proposições a partir de texto 

 
À esquerda temos a subárea (a), apresentada na Figura 6. O 
professor insere o texto a ser trabalhado contando com a opção de 
ajustar o tamanho da fonte de acordo com sua preferência. Para 
criar uma proposição o professor deve selecionar um trecho do 
texto e, com um clique no botão direito do mouse, informar qual 
campo da proposição está selecionado, o conceito de origem, a 
frase de ligação ou o conceito de destino. 

Abaixo da área de texto, em uma única linha, são apresentados em 
três campos textuais os termos já informados da proposição em 
construção, não exigindo desta forma que o professor fique 
memorizando o que já foi selecionado. 

 
Figura 6.  Criação das proposições a partir do texto 

 

Caso algum termo seja inserido equivocadamente ou, durante a 
criação de uma proposição, o professor descida alterar algum 
termo já informado, basta utilizar a quarta opção, limpar campos, 
disponibilizada no menu suspenso exibido ao clicar com o botão 
direito do mouse. Esta função permite limpar os campos já 
informados e reiniciar o processo de criação da proposição.  

À direita, na subárea (b) apresentada na Figura 7, temos a tabela 
de proposições. Cada proposição criada pelo professor 
obedecendo ao padrão conceito-ligação-conceito é inserida 
automaticamente na tabela, obedecendo a seguinte ordem: o 
conceito de origem na primeira coluna, a frase de ligação na 
segunda coluna, o conceito de destino na terceira coluna, e ainda 
opções para a edição e exclusão de cada proposição na quarta 
coluna. 

 
Figura 7.  Tabela de proposições criadas a partir do texto 

 

Finalizado o processo de criação e edição das proposições, o 
professor pode então partir para a etapa seguinte, apresentada na 

área (2) da Figura 4, escolher como será a geração automática de 
pesos para os conceitos e ligações. 

Nesta etapa uma abstração é feita sobre o mapa conceitual 
interpretando-o como um grafo direcionado. Cada conceito é 
mapeado para um vértice, enquanto cada frase de ligação é 
mapeada para uma aresta. 

Com base nesta abstração, fazemos uso do conceito de grau de um 
vértice para pontuar os conceitos e ligações. Grau de um vértice 
consiste na quantidade de ligações que incidem em um vértice, 
podendo ser grau de entrada (ligações que chegam ao vértice) ou 
grau de saída (ligações que partem do vértice). 

Na Figura 8 é apresentado como exemplo, um mapeamento de um 
mapa para um grafo direcionado com seus respectivos graus. Na 
parte superior da figura temos um mapa conceitual de exemplo e 
na parte inferior o grafo correspondente com os respectivos graus 
de cada vértice, os graus de entrada na parte superior e os graus de 
saída na parte inferior. 

 
Figura 8.  Representação de um mapa conceitual, apresentado 
na parte superior, para um grafo direcionado, apresentado na 
parte inferior, contendo os graus de entrada acima dos vértices 

e os graus de saída abaixo dos vértices 
 

A Figura 9 apresenta a área (2) da Figura 4, área da interface onde 
o professor irá escolher quais e como pontuar os elementos do 
mapa. Na subárea (a), à esquerda, estão as opções para pontuação 
dos conceitos, apresentada na Figura 10, enquanto na subárea (b), 
à direita, as opções para pontuação das ligações, apresentada na 
Figura 11. 

 
Figura 9.  Parâmetros para a geração de pesos para os 

conceitos e ligações do mapa 
 

Conforme mostrado na Figura 10, o professor pode escolher uma 
dentre três opções disponíveis para atribuir pesos de forma 
automática aos conceitos do mapa: 
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• 1: Usar o número de ligações que incidem sobre o conceito (soma 
entre graus de entrada e saída do conceito). 

• 2: Usar apenas o número de ligações de entrada (grau de entrada do 
conceito). 

• 3: Usar apenas o número de ligações de saída (grau de saída do 
conceito). 

 
Figura 10. Opções para geração automática de pesos para os 

conceitos 
 

Na Figura 11, temos as opções para a geração de pesos para as 
ligações entre os conceitos. Ressaltamos que, como fazemos uso 
do conceito de grau de um vértice para pontuar todos os conceitos 
do mapa, as opções para pontuar as ligações apenas se tornam 
ativas ao se escolher uma das opções para pontuar os conceitos. 

Para atribuir pesos às proposições, o professor pode escolher uma 
dentre as três opções apresentadas: 

• 1: Usar a soma dos pesos dos conceitos de origem e destino (soma do 
grau do conceito de origem e do graus do conceito de destino ). 

• 2: Usar o maior entre os pesos de origem e destino (maior grau entre o 
grau do conceito de origem e o grau do conceito de destino). 

• 3: Usar o menor entre os pesos de origem e destino (menor grau entre 
o grau do conceito de origem e o grau do conceito de destino). 

 
Figura 11. Opções para geração automática de pesos para as 

ligações 
 

Assim, tomando como exemplo a proposição da Figura 3, temos 
como possíveis entradas de pontuação os valores apresentados na 
Tabela 1. 

Na primeira coluna são apresentados os pares de valores 
representando as opções escolhidas pelo professor. O primeiro 
valor é referente ao peso dos conceitos (com três opções 
disponíveis), combinados com o segundo valor, referente ao peso 
da ligação (com três opções disponíveis), de acordo com as 
opções descritas anteriormente, gerando assim nove combinações 
diferentes para geração de pesos. 

Tabela 1. Exemplo dos pesos possíveis gerados 
automaticamente para a proposição da Figura 3. 

Combinação Mapas 
Conceituais 

Organizam 
o Conhecimento 

1 - 1 1 2 1 

1 - 2 1 1 1 

1 - 3 1 1 1 

2 - 1 0 1 1 

2 - 2 0 1 1 

2 - 3 0 0 1 

3 - 1 1 1 0 

3 - 2 1 1 0 

3 - 3 1 0 0 

 

A segunda e a quarta coluna representam respectivamente o peso 
gerado para cada conceito, enquanto a terceira coluna representa o 
peso gerado para a ligação. Assim, se o professor escolhe a 
primeira opção para pontuar os conceitos, usar o número de 
ligações que incidem sobre o conceito, e a primeira opção para 
pontuar as ligações, usar a soma dos pesos dos conceitos de 
origem e destino, temos como resultado a primeira linha da tabela. 

Ressaltamos que, caso as opções fornecidas não atendam às 
necessidades do professor, ele pode não selecionar nenhuma das 
opções e inserir os pesos manualmente após o mapa já gerado. 

Ainda na segunda etapa, o professor deve informar que tipo de 
mapa ele deseja gerar, um mapa apenas do texto, ou um mapa 
sumarizado do domínio, que será um mapa mais completo, 
contendo proposições de outros mapas já salvos daquele mesmo 
domínio. Este recurso encontra-se em fase de desenvolvimento e 
não será apresentado aqui. 

Tendo concluído os passos anteriores, o professor pode então 
clicar no botão gerar mapa, contudo, uma última verificação é 
feita antes de gerar e apresentar o mapa propriamente dito ao 
professor. 

É interessante que haja ao menos uma ligação chegando ou 
partindo de cada conceito do mapa, uma vez que cada proposição 
expressa uma relação entre conceitos. Assim, caso uma ou mais 
proposições não estejam conectadas ao restante do mapa, duas 
situações são possíveis, ou elas podem ser excluídas do mapa sem 
nenhuma perda para o conteúdo apresentado, ou se faz necessário 
a inclusão de ao menos uma ligação, conectando essas 
proposições ao restante do mapa, expressando assim a relação 
existente entre as referidas proposições com o restante do mapa. 

Para proceder com esta verificação, novamente recorremos ao 
mapeamento do MC para um grafo, desta vez um grafo não 
direcionado, bastando então verificar se temos um grafo conexo 
ou desconexo. 

Um grafo é dito conexo se existe pelo menos um caminho entre 
qualquer par de vértices, caso contrário ele é desconexo, ou seja, 
existe ao menos um vértice isolado, que não se liga com os demais 
vértices do grafo. 

Na Figura 12 apresentamos o exemplo de um mapeamento de um 
MC desconexo, ou seja, composto por dois submapas separados. 
Na parte inferior da figura apresentamos respectivamente seu 
mapeamento para um grafo, que consiste num grafo não 
direcionado desconexo. 
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Figura 12. Representação de um mapa conceitual desconexo, 
na parte superior, como um grafo não direcionado desconexo, 

na parte inferior. 
 

Para representar computacionalmente esse grafo em memória, 
fazemos uso de uma matriz de adjacência [22]. Esta é uma matriz 
quadrada e suas dimensões são a quantidade de vértices do grafo. 
A Figura 13 apresenta a matriz de adjacência gerada como 
exemplo para o grafo apresentado na Figura 12. 

 
Figura 13. Matriz de adjacência do grafo apresentado na 

Figura 12 
 

Esta matriz, de dimensões 7x7, tem inicialmente todas as suas 
posições zeradas. Seu preenchimento se dá pela fórmula 
apresentada na Figura 14. Cada célula da matriz receberá o valor 
1 se existir uma aresta entre os vértices i e j que pertença ao 
conjunto E de arestas do grafo, e 0 (zero) caso contrário. 

 
Figura 14. Condição a ser satisfeita para o preenchimento da 

matriz de adjacência 
 

Preenchida a matriz, podemos perceber que a mesma possui 
algumas propriedades interessantes como, por exemplo, permitir 
encontrar facilmente o vértice de maior grau, bastando para isso 
encontrar a linha ou coluna com a maior soma de seus valores, 
como apresentado na Figura 13, em que o vértice 1 possui grau 3. 

Feita esta representação em grafo, podemos agora realizar uma 
busca em largura no mesmo, a fim de identificar sua conexidade. 

O algoritmo de busca em largura, apresentado em Algoritmo 1, foi 
escolhido por ser uma forma simples e eficiente de identificar se 
um dado grafo é conexo ou não. Seu funcionamento consiste em, 
partindo de um vértice inicial, visitar todos os demais vértices que 
podem ser atingidos a partir do vértice de início. Concluído esta 
marcação, basta uma verificação na lista de vértices do grafo, se 
algum vértice não foi visitado, o grafo é desconexo. 

Como num MC os conceitos mais importantes possuem a 
característica de serem os conceitos com o maior número de 
ligações, foi escolhido como vértice inicial para o algoritmo o 
vértice que possui o maior grau, ou seja, o vértice cuja linha ou 
coluna na matriz de adjacência possui a maior soma, que consiste 
no mapeamento do conceito com o maior número de ligações no 
mapa. 

Partindo deste vértice de maior grau, são inseridos em uma lista 
todos os vértices adjacentes a ele. Feito isso, este vértice inicial é 
marcado como visitado. Em seguida, enquanto a referida lista não 
for vazia, retira-se o primeiro vértice da lista e verifica quais de 
seus adjacentes ainda não foram visitados, inserindo-os nesta lista. 

Algoritmo 1 Busca em Largura 

Entrada: Um grafo G(V;E) e um vértice inicial v. 

Inicializa uma fila F de vértices; 

Adiciona v na fila F; 

while |F| ≠ 0 do 

     k = remove primeiro da fila F; 

     for Cada vértice x adjacente a k do 

          if x ainda não foi visitado then 

               Adiciona x na fila F; 

          end if 
     end for 
     marca k como visitado; 

end while 

 

Ao final deste processo, temos não apenas a informação de 
conexidade do grafo como também a lista dos vértices que não 
foram visitados. Sabendo quais vértices não foram visitados, 
também sabemos quais conceitos estão isolados do mapa 
principal, podendo assim informar ao professor para que este 
descida o que fazer. 

Concluída esta análise, é então gerado o MR com as proposições 
criadas pelo professor, obedecendo aos parâmetros selecionados 
para a pontuação. Um exemplo de mapa gerado pelo protótipo é 
apresentado na Figura 15, área (3) da interface apresentada na 
Figura 4. 

 
Figura 15. Exemplo de um Mapa Referência gerado com a 

ferramenta 
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Com o mapa gerado, é possível visualizar as informações dos 
conceitos e ligações, bem como a pontuação atribuída, 
posicionando o cursor do mouse sobre um elemento. Uma 
pequena caixa de diálogo será exibida contendo o nome do 
elemento e seu respectivo peso. 

Caso seja necessário, o professor pode alterar o peso de qualquer 
conceito ou ligação clicando sobre o elemento com o botão direito 
do mouse e escolhendo, no menu suspenso que será exibido, a 
opção para edição de pesos. Informando o novo valor e 
confirmando a operação, o novo peso será salvo para aquele 
elemento. 

Vale ressaltar que, a partir do momento que uma edição manual 
for feita para qualquer peso, seja ele de um conceito ou uma 
ligação, o cálculo automático dos pesos é desativado, assim, caso 
algum novo elemento seja inserido no mapa gerado, seja um novo 
conceito ou uma nova ligação, seu peso deverá ser inserido 
manualmente. 

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
Este trabalho apresentou uma arquitetura para a construção 
assistida de um mapa conceitual de referência, mapa que 
representa os conceitos mais relevantes sobre um determinado 
domínio segundo um especialista do domínio 

Os principais objetivos são: apoiar o professor na utilização de 
MCs; atribuição de pontos aos conceitos e ligações do mapa 
motivando a elaboração de atividades lúdicas como games e rank; 
minimizar o tempo gasto em sua elaboração e abrir novas 
possibilidades para sua utilização. 

É apresentada e discutida a proposta de uma arquitetura assim 
como uma ferramenta web, em fase prototípica. Neste momento 
os esforços estão concentrados no desenvolvimento do último 
módulo faltante proposto na arquitetura (módulo d), responsável 
pela busca dos mapas de mesmo domínio e mesclagem com o 
mapa gerado pelo professor. 

Uma representação de MCs em grafos é apresentada e discutida 
em dois momentos distintos. Primeiramente para o cálculo dos 
graus de entrada e saída de cada conceito do mapa, uma vez que 
os pontos gerados automaticamente são possíveis combinações 
entre os diferentes graus dos conceitos. 

Em segundo, para a verificação da conexidade de um mapa, ou 
seja, a existência de alguma proposição desconexa, não se 
conectando com o restante do mapa. Também é apresentada nesta 
discussão a representação de grafos em uma matriz de adjacência 
e o algoritmo de busca em largura, usado para verificar a 
conexidade do grafo. 

Como trabalhos futuros, direcionaremos esforços para a conclusão 
do módulo (d) da arquitetura proposta, para a geração de mapas 
sumarizados, buscando os mapas de mesmo domínio salvos no 
repositório e procedendo com a mesclagem desses mapas com o 
mapa gerado pelo professor. 

Como melhorias, desejamos inserir recursos de processamento de 
linguagem natural a fim de identificar, por exemplo, a existência 
de conceitos sinônimos e validar a completude da frase de ligação 
uma vez que, denotando a relação entre dois conceitos, se faz 
necessário a existência de um verbo. 

Por fim, almejamos realizar algumas atividades práticas no 
contexto educacional com o apoio de professores, coletando 
opiniões, observando como o professor interage com a ferramenta, 
as deficiências observadas, e então apresentar uma versão 
melhorada da ferramenta que possa ser utilizada publicamente 
pela comunidade. 

6. REFERÊNCIAS 
[1] Aguiar, C. Z., Cury, D. & Gava, T. (2015) Um estudo sobre 

abordagens tecnológicas para a geração de mapas conceituais. XX 
Conferência Internacional sobre Informática na Educação – TISE 
2015. 1 – 3 Dezembro, Santiago, Chile. 

[2] Aguiar, C. Z. & Cury, D. (2016) A categorization of technological 
approaches to concept maps construction. XI Latin American 
Conference On Learning Objects And Technologies - LACLO 2016. 
3 – 7 Outubro. San Carlos, Alajuela, Costa Rica pp. 1-9. 

[3]  Alves, F. P. & Maciel. C. (2014) A gamificação na educação: um 
panorama do fenômeno em ambientes virtuais de aprendizagem. 
Seminário De Educação 2014, Cuiabá, Brasil. Anais eletrônicos... 
Cuiabá: UFMT, 2014. Disponível em: 
http://www.researchgate.net/publication/269995356_A_gamificao_n
a_educao_um_panorama_do_fenmeno_em_ambientes_virtuais_de_a
prendizagem Último acesso em: 30-09-2017. 

[4] Anyzewski, A. S., Boeres, M. C. S. & Zambon, E. (2016) Estudo 
experimental da aplicação de isomorfismo de grafos no problema de 
verificação de modelos. XLVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa 
Operacional – SBPO 2016. 27 – 30 Setembro. Vitória, Espírito 
Santo, Brasil. 

[5] Assis, D. V., Perin, W. D. A., Vassoler, G. A. & Cury, D. (2014). 
VMap–Caracterização de uma Abordagem Computacional para 
Verificação Sintática de Mapas Conceituais. VI International 
Conference On Concep Mapping – CMC 2014. 22 – 25 Setembro, 
Santos, São Paulo, Brasil. 

[6] Borges, S. D. S., Reis, H. M., Durelli, V. H., Bittencourt, I. I., Jaques, 
P. A. & Isotani, S. (2013). Gamificação aplicada à educação: um 
mapeamento sistemático. Simpósio Brasileiro de Informática na 
Educação – SBIE 2013. 25 – 29 Novembro, Campinas, São Paulo, 
Brasil pp. 234 – 243. 

[7] Brito, S., Barros, C., Marcos, S. Á., Foureaux, G., Almeida-Leite, C., 
Guerra, L. & Silva, J. (2017) Percepção De Alunos Quanto Ao Uso 
Dos Mapas Conceituais Como Estratégia Facilitadora Para A 
Aprendizagem Da Anatomia Humana. Revista Espacios 2017. Vol. 
38, Nº 20. 

[8] Cañas, A., Hill, G., Carff, R., Suri, N., Lott, J., Eskridge, T., Gómez, 
G., Arroyo, M. & Carvajal, R. (2004) Cmaptools: A knowledge 
modeling and sharing environment. 1st International Conference on 
Concept Mapping – CMC 2004. Universidad Pública de Navarra, 
Pamplona, Spain pp. 125 – 135. 

[9] Cho, K., Kim, S. I. & Yun, S. H. (2005) The design and 
implementation of an active peer agent providing personalized user 
interface. In Knowledge-Based Intelligent Information and 
Engineering Systems. Springer Berlin/Heidelberg pp 62-68. 

[10] Correia, P., Cabral, G. & Aguiar, J. (2016) Cmaps with errors: why 
not? comparing two cmap-based assessment tasks to evaluate 
conceptual understanding. International Conference on Concept 
Mapping - CMC 2016. 5 – 9 Setembro, Tallin, Estonia.  

[11] da Silva, T. G. N., Rocha, L. S., Valdisio, G. & Viana, R. (2016) 
Proposta e Avaliação de Novas Heurísticas Para o Problema de 
Coloração de Vértices. XLVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa 
Operacional – SBPO 2016. 27 – 30 Setembro. Vitória, Espírito 
Santo, Brasil. 

[12] Davis, J. M., Leelawong, K., Bodenheimer, B., Biswas, G., Vye and, 
N. & Bransford, J. (2003) Intelligent user interface design for 



159

teachable agent systems. VII International Conference on Intelligent 
User Interfaces - IUI'03 2003, 12 – 15 Janeiro, Miami, Florida, USA 
pp. 26 – 34. 

[13]  de Freitas, L. Q. (2010) Medidas de Centralidades em Grafos. 
Dissertação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010. 

[14] dos Santos, T. D. & Justel, C. M. (2015) Alguns experimentos com a 
conectividade algébrica em grafos aleatórios. Revista Ciência e 
Tecnologia, Vol. XXXII - 4o Trimestre de 2015, p. 48. 

[15] Fardo, M. L. (2013). A gamificação aplicada em ambientes de 
aprendizagem. Revista Novas Tecnologias na Educação – RENOTE 
2013, Vol. 11, Nº 1. 

[16] Fiqueiredo, M., Paz, T. & Junqueira, E. (2015) Gamificação e 
educação: um estado da arte das pesquisas realizadas no Brasil. In 
Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na 
Educação – WIE 2015. 26 – 30 Outubro, Maceió, Alagoas, Brasil. 
Vol. 4, Nº. 1, pp. 1154 - 1163. 

[17] Fukumoto, G. Y. & Langhi, P. P. (2015) Teoria Dos Grafos Na 
Tomada De Decisão. Encontro De Iniciação Científica - ETIC 2015 - 
ISSN 21-76-8498, Vol. 11, N° 11. 

[18] Graudina, V., Grundspenkis, J. (2011) Algorithm of Concept Map 
Transformation to Ontology for Usage in Intelligent Knowledge 
Assessment System. 12th International Conference on Computer 
Systems and Technologies - CompSysTech '11, 16 – 17 Junho, 
Vienna, Austria , 109 - 114. 

[19] Kim, S., Yun, S. H., Yoon, M., So, Y., Kim, W., Lee, M., Choi, D. & 
Lee, H. (2005) Design and implementation of the KORI: Intelligent 
teachable agent and its application to education. Computational 
Science and Its Applications –ICCSA 2005, pp 191-197. 

[20] Kneissl, F. & Bry, F. (2013) Fostering Concept Maps Awareness as a 
Means to Learning. Third International Conference on Cloud and 
Green Computing - CGC 2013. pp. 354-357. 

[21] Lamas, F., Boeres, M. C. S., Cury, D., Menezes, C. S., Aragon, R. 
(2005) Comparando mapas conceituais utilizando correspondência 
de grafos. Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE 
2005, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil pp. 24 - 27. 

[22] Laranjeira, P. A. & Cavique, L. (2014) Métricas De Centralidade Em 
Redes Sociais. Revista De Ciências Da Computação 2014, Vol. 9, Nº 
9. 

[23] Lima, F. B., Fernandes, J. D., Santos, R. M., S. & Dos Santos, J. O. 
(2017) Uma Abordagem Sobre A Utilização Dos Mapas Conceituais 
No Ensino De Biologia. Revista Latino-Americana De Educação, 
Cultura E Saúde – Relecs 2017, Vol. 1, Nº 1, pp. 1-10. 

[24] Lima, J. A., Sampaio, C. G., Barroso, M. C. S., Vasconcelos, A. K. P., 
Saraiva, F. A. (2017) Avaliação da aprendizagem em Química com 
uso de mapas conceituais. Revista Thema 2017, Vol. 14, Nº 2, pp. 37 
– 49. 

[25] Martínez, G., Perez, A. L., Suero, M. I. & Pardo, P. J. (2013) The 
effectiveness of concept maps in teaching physics concepts applied 
to engineering education: experimental comparison of the amount of 
learning achieved with and without concept maps. Journal of Science 
Education and Technology, Maio 2012, 22(2), pp. 204 – 214. 

[26] Martins, R., Souza, N., Pamplona, M., Bastos Filho, R. P., Peixoto, K. 
& Linhares, M. (2009). Mapas conceituais em aulas de Biologia, 
Física e Química: uma abordagem integrada do conceito energia. In 
http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/1573.pdf Último 
acesso em: 30-09-17.  

[27] Moreira, M. A. (2014) Mapas Conceituais e Aprendizagem 
Significativa. In https://www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pdf  
Último acesso em: 30-09-2017. 

[28]  Morfidi, E., Mikropoulos, A., & Rogdaki, A. (2017). Using concept 
mapping to improve poor readers’ understanding of expository text. 
Educ Inf Technol (2017). https://doi.org/10.1007/s10639-017-9600-
7. pp 1-16  Último acesso em: 30-09-17. 

[29] Novak, J. D. & Cañas, A. J. (2008) The theory underlying concept 
maps and how to construct them. Technical Report IHMC 
CmapTools 2006-01 Rev 01-2008. Florida Institute for Human and 
Machine Cognition. In 
https://cmap.ihmc.us/docs/pdf/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf  
Último acesso em: 30-09-2017. 

[30] Perin, W. A., Cury, D. & Menezes, C. S. (2015) iMap & CMPaaS – 
de ferramenta à plataforma de serviços para mapas conceituais. 
Congresso Brasileiro de Informática na Educação – CBIE 2015. 26 – 
30 Outubro, Maceió, Alagoas, Brasil. 

[31] Pinotte, G. N., Cury, D. & Zouaq, A. (2015) OntoMap: de mapas 
conceituais a ontologias OWL. XX Conferência Internacional sobre 
Informática na Educação – TISE 2015. 1 – 3 Dezembro, Santiago, 
Chile pp. 172 - 180. 

[32] Rios, P. T. G., Dutra, I. & Cury, D. (2015) Automatizando uma 
argumentação construtivista por meio dos mapas conceituais. XX 
Conferência Internacional sobre Informática na Educação – TISE 
2015. 1 – 3 Dezembro, Santiago, Chile pp. 157 - 162. 

[33] Shamal, F., John, L., Andre, P., Andrea, A., Dieter, B., Heiko, D. & 
Krishna, B. (2012) Requirements sensemaking using concept maps. 
4th International Conference on Human-Centered Software 
Engineering -  HCSE 2012. 29 – 31 Outubro, Toulouse, France pp. 
217-232. 

[34] Stevenson, M. P., Hartmeyer, R. & Bentsen, P. (2017) Systematically 
reviewing the potential of concept mapping technologies to promote 
self-regulated learning in primary and secondary science education. 
Educational Research Review, Junho 2017, 21, pp 1 – 16. 

[35] Treanor, M., Blackford, B., Mateas, M. & Bogost, I. (2012) Game-O-
Matic: Generating Videogames that Represent Ideas. Procedural 
Content Generation Workshop at the Foundations of Digital Games 
Conference - PCG@ FDG 2012. 

[36] Vasconcelos, Y. L. & De Araújo, R. H. M. (2017) Emprego Da 
Técnica De Mapas Conceituais Em Disciplinas De Contabilidade 
Com Abordagem Gerencial. Revista Ambiente Contabil 2017, Vol. 9, 
Nº 1, pp. 117-143. 

[37] Vassoler, G. A.(2016) MERGE MAPS: um mecanismo 
computacional para mesclagem de mapas conceituais. Dissertação, 
Universidade Federal do Espírito Santo. 2016. 

[38] Wang, S., Ororbia, A., Wu, Z., Williams, K., Liang, C., Pursel, B. & 
Giles, C. L. (2016) Using prerequisites to extract concept maps from 
textbooks. 25th ACM International on Conference on Information 
and Knowledge Management – CIKM 2016, 24 – 28 Outubro, 
Indianapolis, USA pp. 317-326.

 



160

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 160 - 169. Santiago de Chile.

Whatsapp Messenger como recurso de aprendizagem no 
Ensino Superior 

Karla Angélica Silva do Nascimento 
Centro Universitário Christus - Unichristus 

Av. Dom Luís, 911 - Meireles,  
Fortaleza - CE, 60160-230 

55-(85) 3457-5300 
karla.asn@gmail.com 

Marcos Antônio Chaves Ricarte 
Centro Universitário Christus - Unichristus 

Av. Dom Luís, 911 - Meireles,  
Fortaleza - CE, 60160-230 

55-(85) 3457-5300 
macricarte@gmail.com 

  
ABSTRACT 
With recent technological advances, it has been observed that 
education has undergone profound transformations, the result 
of the emergence of tools that aid in the teaching and learning 
process. Based on an experience between teacher and students 
in a Higher Education institution in Fortaleza-CE, the present 
article aims to understand students' perceptions regarding the 
use of the WhatsApp Messenger tool in the teaching and 
learning process in two disciplines course of Business 
Administration. The study was based on the application of a 
semistructured questionnaire with eighty-five participants who 
expressed their perceptions regarding four aspects, such as: 
learning aid, socialization, obtaining of information and, 
especially, academic performance. The results show that the 
perception regarding the observed elements was positive, 
although the understanding regarding the academic income did 
not present decisive index in the research. However, it was 
found that the income of those who used the WhatsApp 
Messenger tool was higher than those who did not use it. 

RESUMO 
Com os recentes avanços tecnológicos, observa-se que a 
educação vem passando por profundas transformações, fruto 
do surgimento de ferramentas que auxiliam no processo de 
ensino e aprendizagem. Com base em uma experiência entre 
professor e alunos em uma instituição particular de Ensino 
Superior de Fortaleza-CE, o presente artigo se propõe a 
compreender a percepção dos alunos com relação ao uso da 
ferramenta WhatsApp Messenger no processo de ensino e 
aprendizagem em duas disciplinas presenciais de um curso de 
Administração. O estudo foi feito a partir da aplicação de um 
questionário semiestruturado com oitenta e cinco participantes 
que expressaram suas percepções em relação a quatro 
aspectos, tais como: auxílio à aprendizagem, socialização, 
obtenção de informações e, em especial, o desempenho 
acadêmico. Os resultados mostram que a percepção em relação 
aos elementos observados foi positiva, apesar da compreensão 
em relação ao rendimento acadêmico não ter apresentado 

índice decisivo na pesquisa. No entanto, constatou-se que os 
rendimentos daqueles que utilizaram a ferramenta WhatsApp 
Messenger foi maior em relação aos que não utilizaram. 

Categories and Subject Descriptors 
H.3.4 [Social networking]: mobile learning, collaborative 
learning, dispositivos móveis. 

General Terms 
Theory, Verification. 

Palavras-chave: 
Whatsapp Messenger – Ensino Superior – Mídias Sociais. 

1. INTRODUÇÃO 
Ao longo dos últimos anos, alunos do ensino superior estão 
cada vez mais utilizando dispositivos móveis e aplicativos de 
mensagens instantâneas para auxiliar atividades pedagógicas 
nos cursos de graduação. A partir deste ponto, uma grande 
ênfase deve ser colocada no uso de tecnologias dentro do 
processo de aprendizagem e ampliar o nível de interação e 
engajamento entre os professores e estudantes. 
Isso se deve a crescente evolução e disseminação das 
tecnologias móveis, das mídias sociais e da comunicação por 
mensagens instantâneas que trouxeram novas perspectivas de 
inclusão digital e comunitária na sociedade. No contexto 
educacional, foram recebidas com entusiasmo devido às suas 
potencialidades como auxiliadoras no processo de ensino e 
aprendizagem. 
Ao considerar a disseminação desses recursos e seu potencial 
na educação, é interessante buscar estratégias pedagógicas em 
cursos de ensino superior que utilizem aplicativos que estão a 
mão e que fazem parte do dia a dia dos alunos, como por 
exemplo, o uso do Whatsapp Messenger como ferramenta 
colaborativa e móvel para favorecer a aprendizagem em um 
contexto educativo por meio de mensagens instantâneas.  
A aprendizagem por meio de aplicativos de mensagens 
instantâneas que evidenciam a participação dos alunos, podem 
ser uma forma de realizar e incentivar trabalho em grupo. As 
interações estabelecidas no Whatsapp podem ocorrer durante a 
aprendizagem teórica ou na mudança de atitudes, representada 
pela reflexão sobre o que aprendeu, seja individualmente ou 
em grupo. Segundo [15], “o conhecimento é construído nas 
interações dos sujeitos com o meio e com outros indivíduos, 
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essas interações seriam as principais promotoras da 
aprendizagem”. Para os autores, quando os alunos são 
envolvidos em situações-problema, nas quais devem tomar 
decisões, formando juízos de valor e avaliando implicações 
sociais, a aprendizagem se torna mais contextualizada. 
Com base nas discussões propostas, o objetivo deste estudo é 
compreender melhor a percepção dos alunos com relação ao 
uso da ferramenta WhatsApp Messenger no processo de 
ensino e aprendizagem em duas disciplinas presenciais de um 
curso de administração. Neste trabalho, tal aplicativo e 
dispositivos móveis são utilizados inclusive para se referir ao 
apoio que é dado à aprendizagem, considerando a natureza 
interdependente e integral destes componentes. 
O próximo item trata sobre o referencial teórico que aborda a 
importância das tecnologias móveis na educação, situando a 
pesquisa. Em seguida, o aplicativo Whatsapp será apresentado 
conforme suas características, como ele foi escolhido. Logo 
após, os resultados analisados durante a realização das 
atividades desta pesquisa serão apresentados. 

2. O PROFESOR, OS DISPOSITIVOS 
MÓVEIS E AS MÍDIAS SOCIAIS NA 
EDUCAÇÃO 
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 
incorporam 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. 
Uma série de publicações tem ampliado e proporcionado 
reflexões e discussões sobre a utilização de dispositivos 
móveis na educação [1, 9, 12, 14]. Essas pesquisas verificaram 
o potencial desses dispositivos em contextos diferentes de 
aprendizagem e, particularmente relacionados aos benefícios 
de incorporá-los em sala de aula para desencadear a 
aprendizagem colaborativa e participação ativa do aluno.  
Essas tendências têm apresentado uma variedade de aplicações 
na aprendizagem móvel, aproveitando a mobilidade do usuário 
e os seus próprios recursos para facilitar a aprendizagem em 
várias situações, envolvendo diversos espaços, tarefas e modos 
de interação. 
Tais mudanças sociais e educacionais ao longo destes últimos 
anos no Brasil são reflexos da aceleração das transformações 
tecnológicas que vêm acontecendo, sobretudo a partir do ano 
de 2005 em que a mobilidade e a colaboração passou a ser 
vista como componente importante do processo educacional 
como um todo. 
[9] 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 por meio de computadores de 
mão ampliam possibilidades oferecidas pelos computadores de 
mesa. 
Dessa forma, percebe-se que as tecnologias móveis estão cada 
vez mais alterando a natureza do conhecimento e do discurso 

na sociedade, especialmente nos países desenvolvidos ou em 
desenvolvimento. Isto modifica tanto a natureza da 
aprendizagem formal e não-formal como as estratégias de 
aprendizagem ao longo da vida. Por sua vez podem ser usadas 
em diversas áreas temáticas e os alunos podem construir e 
aplicar conhecimentos e habilidades de forma individual ou 
colaborativamente em diferentes espaços e tempo. Conforme 
[18], o conhecimento se faz pela mediação feita por outros 
sujeitos ou por meio de objetos do mundo que rodeia o 
indivíduo.  
É por isso que o professor deve estabelecer um contato 
dinâmico entre a teoria e a prática. É uma relação dialética. A 
teoria legítima-se na prática, mas a prática sem um 
aprofundamento teórico não tem consistência. Assumir essa 
posição não é nada fácil; contudo, propicia ao aluno a 
formação de sua identidade, o desenvolvimento do senso 
crítico, da autoconfiança e de sua criatividade. 
É fundamental a utilização de novas práticas e novos métodos, 
com a utilização dos recursos tecnológicos para provocar 
ganhos substanciais na aprendizagem dos estudantes. 
Constatando-se a importância desses recursos no ensino 
superior, é imprescindível introduzir essa tecnologia nos 
currículos dos cursos de graduação, a fim de que o profissional 
recém-formado chegue ao mercado de trabalho com esse 
conhecimento específico. A adoção dessa política pelas 
instituições de ensino superior permitirá a melhoria da atuação 
do profissional na sociedade atual a partir novas estratégias de 
aprendizagem. 

Os limites entre comunidades on-line e “mundo real” estão 
diminuindo rapidamente, particularmente para a geração de 
jovens cujas vidas são permeadas pelas mídias sociais. Para 
esta geração, a interação proporcionada pelas redes sociais são 
um dos principais elementos que favorecem meios de 
comunicação, engajamento social, busca de informação e 
construção de comunidades. 
Segundo [10], as mídias sociais são tecnologias destinadas à 
procedimento estrutural em que os indivíduos e grupos 
constróem conhecimentos, compartilham informações, 
interagem, dialogam com a ajuda de comunidades de 
assuntos/conteúdo/temas por meio de tecnologias baseadas na 
web.  
Com base nos estudos de [11], por exemplo, 80% dos 
professores usam redes sociais e 41% deles usam como 
ferramentas de ensino. Os autores revelam ainda que o 
surgimento de mídias sociais incentiva os estudantes a serem 
ativos na aprendizagem e pesquisa, dando-lhes o oportunidade 
de desenvolver habilidades de colaboração, comunicação, 
criando um ambiente de aprendizagem autônomo.  
A mídia social se refere a aplicativos baseados na web e 
móveis que permitem que indivíduos e organizações criem, 
engajem e compartilhem informações em ambientes digitais 
através de dispositivos on-line. Além disso, esses recursos 
contêm elementos de design que criam redes sociais virtuais, 
incentivando a interação, ampliando o envolvimento face a 
face. Esta definição inclui exemplos como Facebook, 
LinkedIn, MySpace, YouTube, Wordpress/Blogger, Google+, 
Instagram, Twitter e Whatsapp Messenger. No entanto, essas 
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plataformas não foram criadas para fins educacionais, mas 
podem ser projetadas para suportar conteúdos gerados por 
professores e alunos com o objetivo de ampliar as interações e 
promover o ensino e a aprendizagem. 
Por isso, é necessário que os professores pensem em 
estratégias pedagógicas diferentes, principalmente na maneira 
de ensinar, no compartilhamento de ideias e nos recursos 
digitais e on-line que podem ser usados para auxiliar a 
mediação docente e a interação entre alunos-alunos e alunos-
professor. 

2.1 O Whasapp Messenger apoiando as 
atividades na aula 
O WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens 
instantâneas usado para telefones inteligentes (smartphones, 
iphones etc.). Tecnicamente, o WhatsApp pode ser visto como 
uma mídia social que permite aos usuários acesso a grande 
quantidade de informações rapidamente. Através de uma 
operação simples de texto, imagem,  áudio e um esquema de 
distribuição e compartilhamento de informações, o aplicativo 
está acessível a qualquer pessoa em contextos diferentes.  
Uma das características do aplicativo é a opção de criar um 
grupo e se comunicar dentro e fora dos seus limites. O criador 
do grupo gerencia a inserção de outros participantes, 
adicionando-os e/ou removendo-os sem a necessidade de 
aprovação dos demais membros. Além disso, ele também pode 
indicar integrantes do grupo como administradores para terem 
os mesmos direitos.  
Em relação as notificações de recebimento de mensagens, o 
aplicativo permite que os participantes recebam um alerta para 
cada mensagem enviada ou, de forma contrária, o usuário pode 
silenciar notificações em um período de oito horas, uma 
semana ou um ano inteiro. 
A comunicação digital entre grupos de estudantes e 
professores tem sido cada vez mais disseminada através de 
vários canais: E-mail, SMS, grupos do Facebook, Twitter e 
recentemente WhatsApp. Cada uma dessas ferramentas tem 
características diferentes que influenciam sua adequação para 
fins de aprendizagem [7]. 
Com o aumento de vendas de smartphones e a variedade de 
planos de dados de acesso à Internet, a população iniciou uso 
crescente do WhatsApp como uma plataforma de comunicação 
para vários grupos com interesses diversos e, mais 
recentemente, para grupos de professores e seus alunos 
também. Em caso análogo, pode-se citar a possibilidade dos 
professores criarem grupo de discussão para seus alunos, com 
a finalidade de constituir um tipo de “rede social simples” para 
a sala de aula. 
A facilidade do uso desses dispositivos se torna uma opção 
atraente para sua integração no dia a dia da sala de aula. A 
característica mais promissora de contextos de aprendizagem 
móvel é que se pode, de forma colaborativa, realizar diversas 
atividades tanto dentro da escola como fora dela. Com base 
nas leituras, compreendeu-se que os resultados de 
aprendizagem móvel nas práticas colaborativas dependem da 

mediação docente ao promover atividades em que grupos de 
estudantes realmente se envolvam em interações produtivas. 
Os avanços dessas tecnologias sem fio resultaram no estudo da 
aprendizagem móvel, possibilitando diversas aplicações, tais 
como: comunicação síncrona e assíncrona, compartilhamento 
de dados, leitor de música e gravação de áudio e vídeo. 
Conforme [3], existe uma série de razões porque as pessoas 
adotaram o WhatsApp como seu principal canal de 
comunicação: baixo custo; capacidade de enviar um número 
ilimitado de mensagens; facilidade de compartilhar 
informações em diferentes contextos; necessidade de se sentir 
uma parte da tendência, já que colegas adotaram a aplicação; 
capacidade de realizar ou direcionar uma conversa em grupo. 
No entanto, os autores também mencionaram uma série de 
desvantagens, como: o exagero de mensagens irrelevantes ou 
absurdas; a falta de privacidade; e, a informalidade da 
comunicação.  
Como a utilização do WhatsApp no contexto educativo é 
relativamente um fenômeno novo, existe pouca pesquisa em 
relação à sua influência sobre comunicação interpessoal entre 
professores e seus alunos no Ensino Superior [3].  
Uma pesquisa sobre o uso do WhatsApp com uma turma de 
alunos de uma universidade da África do Sul, registrou retorno 
positivo no processo de aprendizagem. Os estudantes alegaram 
que o aplicativo facilitou a comunicação com seus professores 
e colegas de turma. Além disso, revelaram que as discussões 
sobre questões relevantes abordadas nas aulas foram bem 
direcionadas. Para eles, o ambiente informal do Whatsapp 
favorece uma aprendizagem autêntica e divertida [2].  
Segundo [3], o WhatsApp se tornou uma plataforma 
compartilhada acessível que encoraja a colaboração e 
intensifica a motivação para participar ativamente das 
atribuições acadêmicas. Um estudo realizado entre estudantes 
na Espanha, examinou o uso do WhatsApp em estudos de 
língua inglesa. Os alunos relataram maior entusiasmo pela 
leitura em uma língua estrangeira. Devido a facilidade de 
instalação e funcionalidade, as informações neste aplicativo 
são rapidamente compartilhadas e isso foi bem explorado no 
estudo da língua inglesa. Os alunos puderam gravar áudios, 
pesquisar textos e divulgar vídeos através dos links [8]. 
O item a seguir detalha os procedimentos metodológicos 
utilizados para desenvolver a pesquisa e chegar aos resultados. 

3. METODOLOGIA  
O ambiente da pesquisa, segundo [13], é o contexto em que a 
mesma foi aplicada. Para os autores, fazer essa caracterização 
é importante pois situa o leitor perante uma realidade 
existente. 
No caso do presente artigo, a pesquisa foi desenvolvida no 
âmbito de uma instituição particular de Ensino Superior, 
localizada na cidade de Fortaleza-CE, no ano de 2016. Essa 
instituição funciona há 22 anos, dispõe de mais de 20 cursos 
de graduação e vários de pós-graduação stritu e latu sensu. No 
entanto, restringiu-se o foco da pesquisa a um dos cursos de 
graduação, no caso o de Administração, por se tratar do campo 
de atuação docente de um dos autores do artigo. 
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Vendo do ponto de vista da sua natureza, uma pesquisa pode 
ser quantitativa, qualitativa ou ambos. Para [6], a abordagem 
qualitativa trata de uma pesquisa que tem como premissa 
analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 
complexidade do comportamento humano e ainda fornecendo 
análises mais detalhadas sobre as investigações, atitudes e 
tendências de comportamento.  
Dessa forma, o que se percebe é que a ênfase da pesquisa 
qualitativa é nos processos e nos significados, ou seja, é a 
análise e interpretação de dados que não podem ser 
quantificados e favorece estudos descritivos. Já a pesquisa 
quantitativa, segundo [4], é objetiva e compreendida por meio 
da análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 
instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa 
recorre à linguagem matemática para descrever as causas de 
um fenômeno ou a relação entre variáveis. 
Assim, esta pesquisa se utilizou, portanto, de ambas as 
abordagens, pois se por um lado utilizou-se de dados 
estruturados e dos recursos de estatística descritiva para 
interpretar resultados, por outro lado buscou-se ir além, 
trazendo análises que vão além dos números apresentados. 
Em relação a tipologia da pesquisa e segundo [17], as 
pesquisas científicas podem ser classificadas quanto aos fins e 
quanto aos meios. Quanto aos fins elas podem ser do tipo: 
exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e 
intervencionista. Quanto aos meios de investigação, a pesquisa 
pode ser classificada como estudo de caso.  
O presente estudo se propõe a expor características de 
determinada população, não tem compromisso de explicar os 
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 
explicação. Optou-se também pela realização de um estudo de 
caso, pois buscou-se uma compreensão de um fenômeno em 
uma situação particular, não  significando, portanto, uma 
generalização.  
Segundo [5], universo ou população é um conjunto definido 
de elementos que possuem determinadas características, 
enquanto que a amostra é subconjunto desse universo. Sabe-se 
que a amostra deve ser obtida de uma população específica e 
homogênea, a partir de um processo, pelo qual se estabelecem 
ou se estimam as características do mesmo. 
Caracteriza-se o universo para a pesquisa em questão, os 
alunos que cursaram duas disciplinas presenciais do curso de 
Administração da instituição objeto deste estudo no anos de 
2016, totalizando 85 indivíduos. A Tabela 1 traz um 
detalhamento da distribuição dos indivíduos. 

 

Tabela 1. Universo e amostra da pesquisa. 

 

DISCIPLINA A  
(6o semestre) 

DISCIPLINA B  
(4o semestre) 

Manhã Noite Total Manhã Noite Total 

Respondentes 9 11 20 10 21 31 

Não 
Respondentes 8 8 16 8 10 18 

Total 17 19 36 18 31 49 

Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se a partir da leitura da tabela anterior, que dos 85 
indivíduos, 51 participaram espontaneamente da pesquisa, 
constituindo assim a amostra. Pode-se concluir, portanto, que 
o critério de seleção da amostra foi por conveniência, 
caracterizando uma técnica não probabilística de seleção. 
Considerando que esta pesquisa tem também um caráter 
quantitativo, optou-se pela utilização de um questionário 
semiestruturado. Esse instrumento foi dividido em grupos, 
cada um com um objetivo específico e contendo várias 
afirmações em que o respondente poderia assinalar uma das 
quatro opções de respostas, concordo totalmente, concordo 
parcialmente, discordo parcialmente ou discordo totalmente. 
Para melhor entendimento, os tópicos abaixo detalham melhor 
como tal questionário foi elaborado. 

• Perfil: identifica características dos respondents: 
gênero, faixa etária, estado civil, situação 
profissional, renda pessoal. 

• Uso da Internet do WhatsApp: concebe os hábitos 
de uso da Internet e mais especificamente da 
ferramenta WhatsApp, por exemplo: hábitos de 
acesso à Internet e do WhatsApp. 

• Aprendizagem: entende a percepção dos indivíduos 
quanto aos impactos do WhatsApp no aprendizado, 
ou seja, os impactos na compreensão dos conteúdos, 
a utilização de recursos como fotos e vídeos, o 
resgates de conteúdos no grupo, as dúvidas sobre os 
assuntos discutirdos em sala, o auxílio na resolução 
de exercícios, o aprofundamento dos assuntos e a 
potencialização de debates. 

• Socialização: compreende a percepção dos 
indivíduos quanto aos impactos que o WhatsApp 
trouxe para a melhoria das relações interpessoais e 
fortalecimento do espírito de turma, tendo como base 
os elementos: acolhimento; envolvimento; interação; 
vontade de contribuir; comunicação, relacionamento 
aluno-professor-aluno. 

• Informação: compreende a percepção dos 
indivíduos quanto aos impactos que o WhatsApp 
trouxe para o processo de difusão e 
compartilhamento de informações relevantes para a 
turma, relacionados a utilidade, usabilidade, precisão 
e validade das informações geradas. 

• Desempenho: compreende a percepção do indivíduo 
no grupo quanto a própria contribuição ao usar o 
Whatsapp para um melhor desempenho acadêmico, 
refletido nas notas dos alunos nos seguintes aspectos: 
rendimento acadêmico, benefícios no 
desenvolvimento de trabalhos e exercícios. 

• Ferramenta: compreende a percepção dos 
indivíduos sobre a utilização do WhatsApp no 
semester, conforme suas expectatives e 
recomendação do uso da ferramenta.  

Em virtude da sua extensão e com o objetivo de proporcionar 
aos respondentes mais privacidade e tempo para responder, 
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optou-se por organizar o questionário eletronicamente1. O 
instrumento foi enviado como link no Whatsapp e por e-mail a 
todos os indivíduos que compõem o universo da pesquisa, ou 
seja, 85 pessoas, sendo que 51 responderam.  
Segundo [6], a parte prática da coleta de dados corresponde a 
técnicas de pesquisa. Desenvolver instrumentos que possa 
extrair com a máxima fidelidade possível a realidade 
apresentada é um desafio constante dos pesquisadores. 
Assim, utilizou-se da abordagem direta, ou não disfarçada, 
pois os indivíduos já sabiam antecipadamente que as 
informações geradas seriam utilizadas para fins científicos. 
Optou-se também pela utilização da técnica de discussão em 
grupo, pois entende-se que esse procedimento se encaixa 
melhor no formato de grupos de contatos do WhatsApp. Essa 
técnica envolve a presença de um moderador, que no caso era 
o próprio professor das disciplinas, envolvia pessoas 
homogêneas, pertencentes a uma mesma turma de um mesmo 
curso de graduação, sendo que todas as conversas estavam 
sendo registradas e gravadas com o consenso dos 
participantes. Por fim, utilizou-se a análise do conteúdo como 
base para a interpretação das falas dos indivíduos. 
No tocante ao tratamento dos dados, principalmente aquele 
referente à parte quantitativa da pesquisa, os dados foram 
organizados em uma planilha do Excel. Para tratar os dados, 
no que tange aos dados psicográficos, utilizou-se percentuais 
para separar grupos de perfis, tais como gênero, idade, 
situação profissional, dentre outros. Já com relação às 
respostas quanto a percepção dos indivíduos quanto a 
utilização do WhatsApp Messenger, agrupou-se de acordo 
com a tendência de resposta de cada um. De um lado, 
agrupou-se as respostas concordo totalmente ou em parte, 
enquanto que por outro lado, agrupou-se as respostas discordo 
totalmente ou em parte. 

4. RESULTADOS 
A primeira parte do questionário trazia perguntas que tinham 
como objetivo levantar os dados psicográficos dos indivíduos, 
ver Tabela 2. 

 

Tabela 2. Perfil dos respondentes. 

 Disciplina 
A 

Disciplina 
B 

Total 

Gênero Masculino 10 12 22 
Feminino        10 19 29 

Total 20 31 51 

Faixa Etária 

Até 20 anos 02 08 10 
De 21 a 30 
anos 16 19 35 

De 31 a 40 
anos 02 03 05 

Acima de 41 
anos 00 01 01 

Total 20 31 51 

                                                                    
1 O questionário foi construído e disponibilizado no endereço 
https://goo.gl/MD8kic 

Estado Civil 
Solteiro(a) 15 26 41 
Casado(a) 05 04 09 
Separado(a) 00 01 01 

Total 20 31 51 

Situação 
Profissional 

Só Estudo 04 08 12 
Estudo e 
Trabalho 16 23 39 

Total 20 31 51 
Turno de 
Estudo 

Manhã 09 10 19 
Noite 11 21 32 

Total 20 31 51 
Fonte: Elaboração própria. 

Ao fazer uma leitura dos dados coletados e apresentados na 
tabela anterior, observa-se a predominância dos indivíduos 
jovens, do sexo feminino, solteiros, que estuda a noite e 
trabalha de dia, cuja renda média pessoal é de até 3 salários 
mínimos. A predominância desse perfil é justificável, uma vez 
que a instituição objeto deste estudo é reconhecido por ter 
alunos egressos do ensino médio, portanto jovens e solteiros.  
Ao mesmo tempo, considerando a especificidade do curso, 
que é o de Administração, em que os alunos conseguem 
colocação no mercado de trabalho muito cedo, bem como 
considerando que as disciplinas se posicionam na parte central 
da matriz curricular, é normal que a maioria esteja empregada 
e tenha uma renda razoável. 

4.1 Utilização da Internet e WhatsApp  
O grupo seguinte de afirmações tratava dos hábitos de uso da 
Internet e mais especificamente em relação a utilização do 
WhatsApp. A Tabela 3 traz o resumo das respostas obtidas. 

 

Tabela 3. Utilização da Internet. 

  DISCIPLIN
A A 

DISCIPLIN
A B 

Lo
ca

l d
e A

ce
ss

o à
 In

ter
ne

t 

Somente em Casa 03 04 

Somente na Faculdade 00 00 
Somente no Trabalho 00              00 
Casa e Faculdade 06 11 
Casa e Trabalho 06 13 

Faculdade e Trabalho 02 02 

Casa, Trabalho e 
Faculdade 03 01 

O
rig

em
 d

o 
A

ce
ss

o 

Computador 04 02 

Celular / Tablet 16 29 

Te
m

po
 d

e 
A

ce
ss

o 
à 

In
te

rn
et

 

Até 3 horas por dia 07 09 

De 3 a 6 horas por dia 04 11 

De 6 a 12 horas por 
dia  07 06 

Acima 12 horas por 
dia 02 05 
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Fr
eq

uê
nc

ia
 

de
 

U
so

 d
a 

In
te

rn
et

 Nunca 01 00 

Cinco vezes por 
semana 01 01 

Todos os Dias 18 30 

Total de cada elemento 
observado 20 31 

Fonte: Elaboração própria. 

A partir da leitura da tabela anterior, é possível observar que 
os respondentes, em sua grande parte, podem ser considerados 
heavy users2, com muitas horas de acesso à Internet por dia. 
Ao mesmo tempo, verifica-se a predominância dos 
dispositivos móveis em relação aos computadores, o que segue 
uma tendência já verificada quando analisa-se pesquisas mais 
amplas. Por fim, tem-se a residência como ponto de acesso 
mais frequente. 
Uma vez apresentados os dados relativos ao uso da Internet, 
serão apresentados a seguir os resultados relativos ao uso da 
ferramenta WhatsApp Messenger. Quando questionado sobre 
os motivos que levam os indivíduos a usarem tal ferramenta, 
os mesmos puderam assinalar até 3 opções e por isso os dados 
apresentados a seguir ultrapassam a quantidade de indivíduos 
que participaram da pesquisa (ver Tabela 4). 
 

Tabela 4. Razões do uso do WhatsApp 

 DISCIPLINA A DISCIPLINA B TOTAL 
Interação com 
Pessoas 16 23 39 
Conversas Gerais 13 23 36 
Compartilhar 
Arquivo 16 13 29 
Obtenção de 
Informações 04 16 20 
Trabalhos 
Acadêmicos 05 08 13 
Ligações 01 03 04 
Trabalho 01 03 04 
Fonte: Elaboração própria. 

Como não podia deixar de ser, o principal motivo de uso da 
ferramenta é sem dúvida alguma a troca de mensagens e a 
interação com outras pessoas. Porém, a ferramenta é também 
bastante utilizada para trocar arquivos, o que confirma uma 
tendência de substituição do e-mail para esse fim. O que gerou 
uma certa surpresa é que apesar da grande parte dos 
respondentes trabalharem, o uso da ferramenta para assuntos 
profissionais é pequeno. 

 

Tabela 5. Uso do WhatsApp. 

 DISCIPLIN
A       A 

DISCIPLIN
A     B 

TOTA
L 

                                                                    
2 Usuários ou pessoas que utilizam com muita frequência um certo 
produto ou serviço. 

Frequência      Todos 
os dias 20 31 51 

Total 20 31 51 

Tempo de 
Uso Diário 

Até 3 
horas 08 11 19 

De 3 a 
6 horas  04 04 08 

De 6 a 
12 
horas 

06 10 16 

Acima 
de 12 
horas 

02 06 08 

Total 20 31 51 

Impactos 
do Uso do 
WhatsApp 
nos 
Estudos 

Mais 
positivo 
que 
negativo 

14 23 37 

Mais 
negativ
o que 
positivo 

06 08 14 

Total 20 31 51 
Fonte: Elaboração própria. 

Na Tabela 5, observa-se que todos utilizam a ferramenta 
diariamente e em uma quantidade de horas bem elevada, o que 
caracteriza também que os respondentes são heavy users da 
ferramenta. No entanto, há uma percepção de que a ferramenta 
traz mais pontos positivos que negativos no que diz respeito 
aos estudos. 

4.2 Percepção do uso do WhatsApp 
Conhecido o perfil dos indivíduos que participaram da 
pesquisa, os itens a seguir detalham a percepção do uso do 
aplicativo WhatsApp por parte dos mesmos. 

4.2.1 Na aprendizagem 
O objetivo dessa parte do instrumentos de pesquisa foi a de 
compreender até que pontos os indivíduos consideraram que a 
ferramenta contribuiu no processo de aprendizagem. A Tabela 
6 traz o resumo das respostas obtidas. 

 

Tabela 6. Respostas do bloco de questões sobre o aprendizado. 

GRUPO: APRENDIZAGEM CT CP DP DT 

O grupo criado no WhatsApp me ajudou a 
compreender melhor os conteúdos da 
disciplina. 

13 29 7 2 

Os recursos como fotos e áudios foram muito 
úteis na explanação dos conteúdos. 25 15 7 4 

Quando faltei aula ou quando não entendi 
direito a matéria, pude resgatar o conteúdo 
pelo grupo do WhatsApp. 

20 9 12 10 

Houve uma predisposição muito grande do 
professor em dirimir as dúvidas que eu tive. 28 16 5 2 

Consegui resolver os exercícios propostos com 
mais facilidade pois pude aprender melhor 

12 18 11 10 
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pelo grupo. 

Fonte: Elaboração própria. 

Nos resultados apresentados na Tabela 6, é possível perceber 
que de uma forma geral a percepção dos alunos foi bastante 
positiva com relação a contribuição do WhatsApp no processo 
de aprendizado. Dentre os itens avaliados, o que teve um 
resultado mais positivo foi a predisposição do professor tirar 
dúvidas no grupo, o que mostra que mesmo com o uso da 
tecnologia, é o professor quem faz a diferença. Em seguida, 
tem-se a questão do compartilhamento de fotos e áudios, o que 
é um recurso bastante importante, pois a partir dos dispositivos 
móveis é possível registrar explicações do professor em sala, 
folhas de cadernos com os conteúdos, dentre outros. 
Por outro lado, os resultados mostram que a ferramenta não foi 
tão eficaz nos casos em que os alunos perdiam a aula e 
tentavam resgatar os conteúdos através do grupo que fora 
criado. Outro ponto não tão positivo foi a capacidade da 
ferramenta ser um apoio a resolução de exercícios. Em relação 
a esses dois aspectos, uma hipótese que possa explicar seja a 
de que possa ter faltado alguma abordagem do professor para 
desenvolver ações para esses fins. 

4.2.2 Na socialização 
O próximo grupo de respostas avaliou a questão da 
socialização. A Tabela 7 traz um resumo do ponto de vista dos 
indivíduos. 

 

Tabela 7. Respostas do bloco de questões sobre a socialização.  

GRUPO: SOCIALIZAÇÃO CT CP DP DT 

Senti-me mais acolhido pela turma depois que 
entrei para o grupo do WhatsApp. 18 20 6 7 

O aprofundamento da matéria foi maior pois os 
assuntos das aulas continuavam a ser debatidos 
no grupo. 

18 15 14 4 

O grupo do WhatsApp potencializou outros 
debates correlacionados aos assuntos da matéria, 
ampliando ainda mais meus conhecimentos. 

23 14 10 4 

O envolvimento dos colegas no grupo foi bem 
maior que em sala de aula. 19 20 9 3 

Senti-me a vontade para interagir e contribuir no 
grupo. 22 16 7 6 

Tornei-me mais comunicativo e interativo depois 
que passei a participar do grupo. 14 16 11 10 

O senso de humor e a animação sempre foram 
presentes no grupo e isso contribuiu para a nossa 
socialização. 

24 20 3 4 

Fonte: Elaboração própria. 

Com base na Tabela 7, observa-se que da mesma forma do 
grupo anterior, houve uma percepção positiva quanto a 
contribuição do WhatsApp para a socialização das turmas. De 
todas as afirmações, duas chamam a atenção pelo fato de 
traduzir uma característica comum dos ambientes virtuais e de 

redes sociais. A primeira é sobre o senso de humor da turma, 
que foi amplamente percebida pelos indivíduos. A segunda é 
que para a grande maioria o envolvimento dos colegas foi 
maior no grupo virtual em comparação com a sala de aula. Os 
dois resultados se complementam e vão ao encontro de 
pesquisas que mostram que no mundo virtual as pessoas 
perdem mais a timidez, pois não estão sendo vistas e que por 
isso tendem a se soltar, daí a hipótese de que isso possa ter 
contribuído para o senso de humor coletivo. Esse sentimento é 
reforçado quando a maioria afirma que se sentiu a vontade 
para interagir e contribuir no grupo. 
No entanto, quando são analisadas as afirmações 2 e 3, 
percebe-se que todo esse ambiente propício e livre para 
participação não teve tanto impacto nas discussões dos 
conteúdos, o que leva a crer que muitas conversas eram de fato 
off topic, ou seja, não debatiam assuntos das disciplinas. Outro 
resultado é que apesar do ambiente favorável a livre expressão, 
parece que para uma parte significativa dos indivíduos não 
conseguiu se tornar mais comunicativo fora do ambiente 
virtual. 

4.2.3 No compartilhamento de informações 
Seguindo a apresentação dos resultados, tem-se agora o grupo 
de afirmações que tratam do compartilhamento de 
informações. 

 

Tabela 8. Respostas do bloco de questões sobre a 
compartilhamento de informações. 

GRUPO: COMPARTILHAMENTO DE 
INFORMAÇÕES CT CP DP DT 

Considero que as informações disponibilizadas 
no grupo foram úteis à mim. 23 25 1 2 

A interatividade dos colegas no grupo foi bem 
maior que em sala de aula. 22 17 9 3 

A interatividade do professor no grupo foi bem 
melhor que em sala de aula. 14 24 9 4 

Sempre que precisei de uma informação 
consegui mais rapidamente pelo grupo. 24 17 9 1 

Para me informar melhor sobre a disciplina, 
passei a utilizar mais o grupo que outros meios 
como e-mail, facebook ou telefone. 

25 13 6 7 

As informações fornecidas no grupo sempre 
foram corretas e precisas. 19 20 8 4 

Fiquei mais informado sobre os prazos de 
exercícios, seminários e provas. 30 16 2 3 

Fonte: Elaboração própria. 

De todos os grupos estudados, o que teve uma percepção mais 
positiva na visão dos indivíduos que participaram da pesquisa 
foi o do compartilhamento de informações. Quando analisa-se 
as afirmações feitas, percebe-se que de forma geral a utilização 
do WhatsApp Messenger contribuiu significativamente para a 
troca de informações relevantes para as disciplinas. 
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Observando mais de perto, é possível perceber por exemplo, 
que houve uma percepção muito positiva quanto às 
informações sobre exercícios, trabalhos e seminários. Isso se 
deve ao fato de que os próprios alunos se encarregaram de 
alertar uns aos outros sobre os prazos estipulados pelo 
professor. Outro ponto interessante é que houve uma 
percepção da utilidade das informações disponibilizadas. 

4.2.4 Do desempenho 
Na Tabela 9 tem-se as respostas quanto a percepção dos indivíduos 
em relação à contribuição do WhatsApp Messenger no 
desempenho acadêmico. 
 

Tabela 9. Respostas do bloco de questões sobre desempenho 
acadêmico. 

GRUPO: DESEMPENHO ACADÊMICO CT CP DP DT 

1. O uso do WhatsApp nas disciplinas contribuiu 
significativamente para o meu rendimento 
acadêmico. 

14 21 10 6 

2. Se não existisse o grupo, com certeza meu 
rendimento acadêmico teria caído. 13 8 14 16 

3. Graças ao grupo fiz trabalhos, seminários e 
exercícios com mais qualidade 12 21 7 11 

Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se, na Tabela 9, que pela primeira vez na pesquisa as 
respostas discordantes superaram as concordantes e isso foi 
verificado quando os indivíduos foram questionados sobre a 
relação do rendimento acadêmico e a existência do grupo 
criado no WhatsApp Messenger. Na visão dos respondentes, 
as notas que eles tiraram não têm tanta relação com a 
existência do grupo. Essa visão é curiosa uma vez que em 
respostas anteriores os indivíduos correlacionaram o uso da 
ferramenta a aspectos que influenciam diretamente no 
rendimento acadêmico, tais como o alerta de prazos de 
atividades, interatividade com o professor e com a turma, 
possibilidade de aprofundamento dos conteúdos, 
disponibilidade do professor tirar dúvidas dentre outros. 
O descolamento existente entre a percepção dos benefícios da 
utilização do WhatsApp e o rendimento acadêmico é 
perceptível, apesar de em menor grau, nas outras duas 
afirmações. Quando questionado se o uso do WhatsApp nas 
disciplinas contribuiu significativamente para o meu 
rendimento acadêmico, houve uma quantidade significativa 
nas respostas negativas, assim como quando questionado se a 
participação no grupo ajudou na elaboração de atividades de 
qualidade.  
Talvez uma hipótese para o sentimento de descolamento entre 
o uso da ferramenta e o desempenho acadêmico é que os 
alunos de ambas as disciplinas fazem um curso presencial em 
que a necessidade da abordagem pessoal é ainda muito latente. 
Nesse sentido, eles valorizam mais a interação em sala de aula, 
tais como aulas expositivas, resolução de exercícios, 
seminários presenciais, dentre outros. 
No entanto, o curioso é que, quando os dados das notas dos 
alunos que participaram dos grupos de WhatsApp são 

comparadas daqueles que não participaram, a diferença é 
considerável. A Tabela 10 demonstra esse levantamento. 
 

Tabela 10. Média das notas finais por disciplina. 

 

DISCIPLINA A  
(6o semestre) 

DISCIPLINA B  
(4o semestre) 

Média 
Manhã 

Média 
Noite 

Média 
Geral Manhã Noite Total 

Grupo que 
usou 6,7 7,1 6,9 5,7 5,6 5,6 
Grupo que não 
usou 3,4 3,9 3,7 3,7 4,1 3,9 

Diferença (%) 97% 82% 86% 54% 36% 43% 
Fonte: Elaboração própria. 

Conforme é possível observar, a diferença entre as notas 
médias entre o grupo de indivíduos que participou dos grupos 
de WhatsApp em relação ao grupo de indivíduos que não 
participou, chega a 97%, no caso da turma do turno da manhã 
da disciplina A. Então, se não é possível afirmar que o 
WhatsApp teve uma influência direta no rendimento 
acadêmico, pelo menos é possível afirmar que houve sim uma 
correlação entre as duas variáveis. 

4.2.5 Utilização da ferramenta 
A última parte do trabalho consiste em avaliar a percepção dos 
indivíduos com relação a utilização da ferramenta. A Tabela 
11 resume as respostas obtidas. 

 

Tabela 11. Respostas do bloco de questões sobre o uso da 
ferramenta. 

GRUPO: UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA CT CP DP DT 

O uso do WhatsApp nas disciplinas que eu cursei 
esse semestre superaram a minha expectativas. 6 20 9 16 

Eu recomendaria o uso desta ferramenta para os 
próximos alunos que cursarão essas disciplinas. 21 13 3 14 

Gostaria muito que outros professores do curso 
usassem esta ferramenta nas suas disciplinas 21 14 2 14 

Fonte: Elaboração própria. 

De uma forma geral, é possível perceber que a percepção é 
mais positiva que negativa, pois a maioria das respostas 
encontram-se no espectro de concordância. No entanto, 
observa-se também um equilíbrio quando questionado se o uso 
da ferramenta superou as expectativas. Algumas hipóteses para 
esse sentimento podem ser levantadas e uma delas é que 
apesar do rendimento dos indivíduos que participaram dos 
grupo ter sido superior em relação aos que não participaram, 
as notas médias não foram muito altas, colaborando para a 
frustração geral das turmas. 

5. CONCLUSÕES 
O ato de se comunicar por meio de mensagens instantâneas 
está relacionado à situação, interação e a organização das 
informações. Na educação essa ação deve possibilitar 
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diferentes recursos (imagens, vídeos, símbolos, emoticons, 
textos etc). 
Dessa forma, o professor deve apresentar estratégias 
pedagógicas que sinalizam a importância da interação no 
grupo que no caso foi estabelecida pelo Whatsapp. Além 
disso, é necessário que o professor acompanhe as ações, os 
trajetos percorridos na busca de soluções, a constituição 
coletiva do conhecimento e a produção dos resultados. Deste 
modo, o professor pôde 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. 
Apesar da importância de outros aspectos no processo de 
ensino e aprendizagem, não é mais possível negligenciar que 
as tecnologias estão mudando radicalmente o ambiente de sala 
de aula. Quando se trata de ferramentas de troca de mensagens 
on-line, as aulas tomam uma nova dimensão de ganham 
atemporalidade. Nesse sentido, o presente estudo contribui 
para a compreensão da utilização de ferramentas como 
WhatsApp Messenger no Ensino Superior. 
Com base na leitura dos resultados da pesquisa, constatou-se 
que em geral houve uma percepção positiva do uso dessa 
ferramenta. Dentre os cinco aspectos estudados, 
aprendizagem, socialização, compartilhamento de 
informações, desempenho acadêmico e utilização da 
ferramenta, o que teve melhor percepção foi sem dúvida o 
compartilhamento de informações. 

Os resultados obtidos vão ao encontro das diversas pesquisas 
nacionais e internacionais que mostram que a percepção 
imediata da utilização de ferramentas de troca de mensagens 
instantânea em sala de aula é o compartilhamento de 
informações e a socialização das pessoas. 

E neste estudo, apesar da percepção com relação ao 
desempenho acadêmico não tenha sido positiva, os alunos que 
utilizaram a ferramenta WhatsApp Messenger foi maior em 
relação aos que não utilizaram. Porém, a pesquisa mostrou que 
a percepção não condiz com o que os números mostram, pois 
o desempenho dos indivíduos que utilizaram o WhatsApp 
Messenger foi melhor em comparação aos que não utilizaram. 
Embora esse argumento tenha sido apresentado nas aulas, não 
é possível afirmar que a ferramenta é a única responsável pela 
elevação do rendimento acadêmico. Porém, compreende-se 
que ela é mais uma tecnologia de apoio no processo de ensino 
e de aprendizagem. 
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MaRE: Mapeamento da Rota de Estudo na Web  
 

ABSTRACT 
The paper presents the MaRE (Study Route Mapping) 
environment, a navigation space for students who use the Web as 
a study environment. The article also draws attention to the fact 
that we consider the Web an important space for study, because it 
is on the Web that students look for many of their study references 
and resources that support them in the learning process. In 
addition to discussing the interface characteristics and 
functionalities of MaRE, it is proposed to present a comparative 
study on web-based study environments similar to MaRE, among 
them Duolingo, LinguaLeo and Khan Academy. Based on 
research and comparative analysis, improvements are proposed 
for the MaRE. 

RESUMO 
O artigo apresenta a aplicação MaRE (Mapeamento da Rota de 
Estudo), um espaço de navegação para estudantes que utilizam a 
Web como ambiente de estudo. Chama-se atenção para o fato de 
que também é importante considerarmos a Web como espaço de 
estudo, pois é na Web que estudantes buscam muitas das suas 
referências de estudo e recursos que os apoiem no processo de 
aprendizagem. Além de discutir as características de interface e 
funcionalidades do MaRE, tem-se como propósito expor uma 
análise comparativa sobre ambientes Web de estudo similares ao 
MaRE, dentre eles o Duolingo, LinguaLeo e Khan Academy. 
Com base na pesquisa e na análise realizadas, fez-se a proposta de 
aprimoramentos para o MaRE. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.3 [Group and Organization Interfaces]: Web-based 
interaction.  

General Terms 
Experimentation, Design, Human Factors 

Keywords 
Experimentation, Web Study, Usability 

1. INTRODUÇÃO 
A tecnologia tem possibilitado novas formas de comunicação e 
disseminação de informações, impulsionando o desenvolvimento 
e um repensar de diversas áreas do conhecimento, principalmente 
na educação. Métodos de ensino acompanham o avanço da 
tecnologia, sejam pelos seus artefatos, através da incorporação de 
recursos como tablets, smartphones, lousas digitais, ou para 
amparar estratégias, com o uso de soluções de software, como 
ambientes virtuais, aplicações, ferramentas educacionais e 
conexão em rede. 

Quando se trata de Internet, a organização social dos espaços 
educacionais coloca o mundo digital ao alcance de todos, onde 
quer que esteja. A Internet, mais especificamente o serviço World 
Wide Web (ou simplesmente Web), proporciona facilidade de 
acesso a múltiplos caminhos e a diversas informações e, é tão 

vasta, que muitas vezes, devido a grande quantidade e variedade 
de dados, acabamos por desviar o foco e perdemos o propósito de 
nossos objetivos de pesquisa. Pensando no contexto educativo, 
realizar uma pesquisa na Web nos proporciona possibilidades de 
conexão e informações, mas também nos impõe bom senso e 
discernimento. De forma que é necessário termos compreensão 
sobre até que ponto as pesquisas são efetivas em direção aos 
nossos objetivos ou se somos levados pela navegação e outros 
atrativos da rede [7][3]. 

Neste sentido, a inteligência artificial, especialmente a subárea de 
agentes inteligentes, é capaz de apoiar e evidenciar a navegação 
[16]. Serve como estratégia que pode ser utilizada por ambientes e 
espaços on-line que exploram a pesquisa Web como meio para 
acesso à informação e fonte de estudo. Este é o caso da aplicação 
MaRE (Mapeamento da Rota de Estudo), um espaço de 
navegação para estudantes que utilizam a Web como ambiente de 
estudo [14][15]. O MaRE trata-se de um agente inteligente que 
durante a navegação, reconhece o percurso realizado pelo 
estudante. Por ser uma aplicação baseada em tácticas de 
gamificação, acompanha e fornece benefícios ao estudante, 
enquanto este se mantém dentro dos objetivos que por ele foram 
definidos no início da navegação. 

O objetivo deste artigo é apresentar o MaRE, o qual tem servido 
como objeto para pesquisas relacionadas as áreas de agentes 
inteligentes, Interação Homem-Computador e a Web como espaço 
de estudo. Para compreender o contexto de pesquisa, segue-se 
como método a apreciação e comparação de trabalhos e sistemas 
relacionados ao tema, com foco na usabilidade destes. Portanto 
são apresentados outros espaços de estudo on-line similares, 
como: Duolingo, LinguaLeo e Khan Academy. Entende-se o 
MaRE como plataforma de pesquisa, em que trabalhos 
desenvolvidos sobre este podem trazer contribuições significativas 
sobre a compreensão da navegação Web, processos, métodos, 
técnicas e, principalmente, põe em pauta a discussão da relação 
estudante e tecnologia. 

O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta 
alguns ambientes Web de estudo similares ao MaRE; na seção 3 é 
feito um comparativo entre os trabalhos relacionados e apresenta-
se em detalhes o MaRE, incluindo suas funcionalidades e 
características; por fim, a seção 4, apresenta a conclusão e 
trabalhos futuros. 

2. METODOLOGIA 
O trabalho orientou-se através de três partes fundamentais:  

(1) Estudo de referenciais teóricos sobre agentes e IHC: a base 
referencial para agentes inteligentes foram os autores 
Wooldridge [16], Russell e Norvig [13]. Na área de IHC a 
orientação referencial seguiu os autores Nielsen e Loranger 
[11], Krug [9], Rogers, Sharp e Preece [12] e Benyon [1]. 

(2) Busca e análise de trabalhos relacionados: a escolha dos 
trabalhos relacionados ocorreu a partir da pesquisa feita no 
motor de busca do Google por ferramentas mais utilizadas e 
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correlacionadas com os temas agentes inteligentes, IHC e 
espaços Web de estudo. As buscas retornaram vários 
resultados, porém optou-se por aqueles que tivessem alguma 
similaridade com o MaRE, como utilizar o ambiente Web. 
Portanto, foram selecionados três sistemas para o estudo: 
LinguaLeo, Duolingo e Khan Academy.  

(3) Avaliação e comparação dos trabalhos relacionados: cada 
sistema, inclusive o MaRE, foi utilizado com o objetivo de 
experienciar a interação, identificando pontos fortes e fracos 
quanto à usabilidade. Após, cada ambiente foi submetido à 
avaliação de interface, a partir dos princípios de Nielsen e 
Loranger [11]. Com base em critérios definidos executaram-se 
as comparações apresentadas na seção 3. 

(4) Identificação, proposição e implementação, a partir da análise 
e comparação com os trabalhos relacionados, de melhorias 
para o MaRE com o objetivo de oferecer um ambiente 
intuitivo, objetivo, simples e robusto. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
A seguir são apresentados trabalhos de sistemas relacionados. 
Tais trabalhos forneceram base para os estudos sobre ambientes 
on-line, também serviram como inspiração para a proposta de 
aprimoramentos para o MaRE. Na seção 4, faz-se uma análise 
comparativa destes, a partir de critérios utilizados para avaliação. 

3.1 LinguaLeo 
O LinguaLeo é um site especializado no ensino do idioma inglês 
[10]. Diversas ferramentas auxiliam no ensino de forma bastante 
dinâmica, através de recursos de áudios, vídeos, palavras 
cruzadas, além de um dicionário on-line e outras funcionalidades 
restritas a usuários com conta premium. Antes de iniciar o curso, o 
site recomenda a realização de um teste de conhecimento, para 
reconhecer o nível de conhecimento do aluno. O sistema sugere 
um plano de estudos para seguir, com o intuito de impulsionar o 
aluno a chegar a um nível desejado de conhecimento mais 
rapidamente. Quando o aluno completa uma atividade, pontos de 
experiência são obtidos, aumentando a barra de progressão. 

Todas as atividades concluídas, bem como a evolução do aluno e 
suas estatísticas, podem ser consultadas através da funcionalidade 
“Meu progresso” (Figura 1). Assim, é possível analisar o 
progresso do aprendizado, palavras e conceitos aprendidos e, com 
isso, adequar a quantidade e os horários de estudo conforme 
necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. “Meu progresso” do LinguaLeo. Fonte: [10]. 

Analisando a usabilidade e interface do LinguaLeo, observa-se o 
empenho do projeto deste sistema, que demonstra em seus 
detalhes a preocupação em proporcionar um ambiente prazeroso 
para o aprendizado. Princípios de Nielsen e Loranger como 
Visibilidade do estado do sistema e Projeto estético e minimalista 
podem ser observados ao usar o sistema, pois facilmente é 
possível ver o nível em que o aluno se encontra e o que ainda falta 
ser estudado [11]. A interface possui poucos elementos e links, 
facilitando o correto uso da ferramenta sem desvio de foco ou 
dificuldade em localizar as próximas etapas após um determinado 
nível. 

3.2 Duolingo 
Com uma interface intuitiva e simples de usar, o Duolingo 
consiste em um sistema de ensino de idiomas [4]. Um dos motivos 
de ser um destaque na categoria de cursos de idioma on-line é sua 
interface intuitiva que dispensa a necessidade da utilização de 
manuais e tutoriais, como mostra a Figura 2. Além disso, há a 
possibilidade de intercalar entre os conteúdos, o que explora 
estratégias para evitar a monotonia, de forma que não é 
obrigatório concluir todo um conteúdo para iniciar outro. 
Um recurso que torna o Duolingo bastante flexível é o fato de ser 
um sistema multiplataforma. Além de poder ser executado 
diretamente através do navegador, também pode ser instalado em 
dispositivos portáteis nos ambientes Android, Windows Phone e 
iOS. Por sua execução ser on-line, o usuário pode começar o 
curso em um computador com acesso a Internet, pausar e 
continuar do seu tablet ou smartphone a hora que quiser, 
reiniciando do mesmo nível em que parou, basta acessar com seu 
login e senha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Página das atividades. Fonte: [4]. 

O método de ensino do Duolingo funciona inspirado em um jogo. 
O usuário ganha pontos ao passar pelos diferentes testes. A 
velocidade e a dedicação do aluno ao curso influenciam na 
contagem de pontos. Um aluno que estuda com maior frequência, 
desbloqueia mais níveis para serem estudados e acumula um 
maior número de pontos. 

Todas as funções podem ser compartilhadas através de redes 
sociais como Facebook e Linkedin. Quase todos os princípios de 
Nielsen e Loranger podem ser observados no sistema, tanto na 
versão mobile quanto através do browser [11]. Visibilidade do 
estado do sistema, Correspondência entre o sistema e o mundo 
real, e Consistência e padronização são apenas alguns dos 
princípios mais facilmente percebidos no Duolingo. 
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3.3 Kahn Academy 
A Kahn Academy consiste em um sistema que oferece exercícios, 
vídeos de instrução e um painel de aprendizado personalizado 
sobre diversos assuntos. Diferente do LinguaLeo e Duolingo, 
direcionados para o ensino de idiomas, o Kahn Academy abrange 
várias áreas de conhecimento, como matemática (área de 
destaque), ciências, programação de computadores, história, 
história da arte, economia, finanças e muito mais [8]. 
A Fundação Lemann (2017) popularizou, por diferentes áreas de 
conhecimento e anos escolares, o Khan Academy como 
ferramenta de ensino [6]. O professor pode acessar o site e 
acompanhar o processo de desenvolvimento de cada aluno em 
tempo real, verificando quais aulas foram assistidas e quantos 
exercícios foram completados. Uma ferramenta interessante que o 
sistema possui, chama-se “replay”. Através dela o professor pode 
ver o “raciocínio” do aluno nas atividades e as dificuldades 
encontradas. Assim, o professor pode ajudar através da 
recomendação de videoaulas e exercícios disponibilizados pelo 
Khan Academy. 
Como incentivo, o Khan Academy fornece recompensas os alunos 
que se dedicam aos estudos e realizam corretamente as tarefas 
com medalhas simbólicas (Figura 3). A interação com o ambiente 
é similar a um jogo, conforme as atividades são concluídas pelos 
alunos, estes passam para o próximo nível. Assim, os estudantes 
vão desenvolvendo habilidades na medida em que vão avançando 
de nível. Também, as informações e recompensas do usuário 
podem ser compartilhadas através das redes sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Página de medalhas. Fonte: [8]. 

Quanto à usabilidade, o Khan Academy, apesar de tratar alguns 
princípios de Nielsen e Loranger como Ajuda e documentação e 
Padronização, sua interface pouco intuitiva apresenta menor 
flexibilidade e eficiência de uso, tornando menos acessíveis 
algumas possibilidades como acrescentar ou modificar as 
funcionalidades [11]. 

3.4. MaRE 
Esta seção discute o ambiente de estudo MaRE. Como é objetivo 
deste artigo apresentar o MaRE, dedica-se a um maior 
detalhamento de suas características e de suas funcionalidades 
(Figura 4). O MaRE (Mapeamento da Rota de Estudos) foi 
inicialmente projetado por Teixeira e Bagatini em 2014 [14]. De 
acordo com [14], com o crescimento do volume de informações e 
as possibilidades hiperlinkadas na Web, o usuário acaba tendo 
dificuldades em encontrar aquilo que realmente busca sem por 

vezes desviar o foco do assunto e perder-se em seus objetivos. 
Também ressalta que, para além dos ambientes disponibilizados 
na Web é, a própria Web, o maior e mais utilizado espaço on-line 
de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. MaRE. Fonte: Autores. 

Baseado nos trabalhos relacionados de sistemas como Kahn 
Academy, LinguaLeo, entre outros (por exemplo, Codecademy 
[2]), o projeto MaRE considera a Web como espaço para 
pesquisas e estudos, diferente dos demais que se concentram em 
ser ambientes fechados, não consideram o que o estudante faz na 
Web, mas apenas aquilo que é oferecido no ambiente. O 
Duolingo, por exemplo, não permite que o usuário busque 
informações ou considera outros materiais disponibilizados na 
Web como parte dos estudos, mas apenas utiliza informações 
fornecidas pelo ambiente. 

Já o MaRE é um ambiente de navegação sem informações ou 
conteúdos próprio, ele por sua vez acompanha o usuário na 
pesquisa e na busca da informação em toda Web, pois considera 
que boa parte das pesquisas realizadas pelos estudantes são na 
Web. Cabe salientar que o LinguaLeo (a partir de 2015) passou a 
incorporar uma extensão para navegadores, o que é chamado de 
“Pratique inglês navegando na Web”. Até o momento, esta 
extensão consiste em um agente que identifica páginas visitadas 
palavras em outro idioma e permite que o estudante consiga 
traduzir a palavra, escutar a pronuncia por áudio, verificar 
sinônimos e selecionar e adicionar palavras que queira treinar 
futuramente utilizando a ferramenta pelo site. 

Salva as diferenças de contexto do ambiente entre o MaRE e os 
demais sistemas, existem semelhanças como as estratégias de 
gamificação (Figuras 5 e 6). A gamificação apresentada pelo 
MaRE conta com a observação de um agente inteligente que, na 
medida em que acompanha o estudante e suas buscas na Web, 
percebe se o mesmo mantém foco nos objetivos de estudos 
previamente definido por ele. Cabe ao agente monitorar se o 
conteúdo pesquisado tem relação com os objetivos da pesquisa e 
tomar decisões como alterar a situação dos itens de gamificação, 
realizar alerta, ampliar o conhecimento sobre o conteúdo com 
indicações, entre outras. 
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Figura 5. Estratégias de gamificação - Co
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Figura 6. Estratégias de gamificação - Mur
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Figura 7. Exemplo de grafo

Conforme proposto na versão
determinar se uma página nav
pesquisa, o agente analisa a pág
iguais àquelas especifica
Posteriormente, [5] em seu estud
Linguagem Natural), incorporou
língua portuguesa, dando ênfas
com abordagens estatísticas. O o
foi identificar as palavras de 
apresentado e incrementar a efici
inteligente. Como na Web existe
podem ser acessadas, um recur
MaRE pelos autores deste artigo
páginas Web com a extensão PD
como ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8. Processamento de um

Para qualidade e confiança dos 
processar esse tipo de página, o 
que possibilita fazer uma limpe
eliminando palavras ou elem
portuguesa que são irrelevantes

de retomar seus objetivos e verificar se 
 a meta desejada de pesquisa [14][15]. 

 
 grafo do MaRE. Fonte: Autores. 

versão inicial do MaRE [14], para 
a navegada faz parte do assunto da 
 a página e verifica se contém palavras 
cificadas como palavras-chave. 

u estudo sobre PLN (Processamento da 
rporou recursos para analisar textos da 
 ênfase na análise léxica em conjunto 
s. O objetivo de [5] com o processador 
s de maior relevância em um texto 

 a eficiência e comportamento do agente 
 existem diferentes tipos de páginas que 
 recurso desenvolvido e atribuído ao 
artigo foi a possibilidade de processar 

são PDF (Portable Document Format), 

 
 de uma página pdf. Fonte: Autores. 

a dos dados coletados pelo MaRE, ao 
ina, o MaRE faz o uso de um algoritmo 
 limpeza do arquivo a ser processado, 
 elementos morfológicos da língua 
vantes para os resultados da pesquisa. 



174

Para lidar com as inúmeras derivações para uma palavra (por 
exemplo, para a palavra estudo, existem várias conjugações como, 
estudei, estudas, estuda, estudamos, entre outras) foi incorporada 
ao MaRE uma biblioteca chamada StemmersNet. O objetivo dessa 
biblioteca é encontrar as raízes que formam as palavras. Isso 
aumenta os resultados com o reconhecimento do texto e, 
consequentemente, das pesquisas efetuadas. O motivo da escolha 
da biblioteca StemmersNet para a extração das raízes das 
palavras, ocorre pelo fato do algoritmo realizar as derivações de 
palavras e a opção multi-idiomas que a biblioteca possui. Embora, 
até o momento, o MaRE utilize somente o idioma português, pois 
para tratar outros idiomas é necessário contemplar elementos 
morfológicos da língua estrangeira. 

Também, com o objetivo de obter resultados mais satisfatórios foi 
incorporado ao MaRE um dicionário de sinônimos. O propósito 
deste é proporcionar que palavras similares àquelas que o 
estudante definiu na pesquisa sejam reconhecidas. Se o termo 
pesquisado não for encontrado no dicionário, o MaRE permite que 
o usuário insira uma nova palavra ao dicionário, conforme 
ilustrado na Figura 9. 

 

 
Figura 9. Dicionário do MaRE. Fonte: Autores. 

O diferencial do projeto MaRE é sua abertura a pesquisa Web, 
posto que, toma como princípio o fato de que muitos conteúdos 
estão disponíveis na Web e são utilizados pelas pessoas como, 
muitas vezes, principal fonte de pesquisa. Por ser um projeto 
inicial e plataforma de investigação, o sistema ainda apresenta 
algumas instabilidades em seu uso e falta de recursos, próprias da 
necessidade de esforço de implementação. 

Existe a necessidade de melhorias e desenvolvimento de novas 
funcionalidades para tornar-se o MaRE mais completo e 
abrangente. Justamente são estas carências que motivaram o 
desenvolvimento dos estudos apresentados neste artigo. Cabe 
ressaltar, que por servir de plataforma de pesquisa, outros estudos 
e novos recursos estão sendo discutidos e implementandos (como 
o MaRE on-line, extensões para navegadores e outros indicados 
na seção 5). 

4. COMPARAÇÃO DOS AMBIENTES WEB 
DE ESTUDO 
Após a análise das características e peculiaridades dos diferentes 
ambientes, apresenta-se a tabela comparativa dos trabalhos 
discutidos na seção 3, possibilitando uma visualização mais 
focada e uma discussão entre eles. Como ponto de partida 

utilizou-se a tabela construída e discutida por [15], a partir desta 
foi adicionada a coluna “Avaliação da interface” que destaca 
características de interface dos diferentes sistemas. 
A Tabela 1 apresenta os seguintes critérios de avaliação: 

• Ambiente: nome da ferramenta que foi avaliada. 

• Uso de agentes: indica se o sistema foi projetado com ou uso 
de agentes inteligentes ou não. 

• Elementos de gamificação: mostra a estratégia de gamificação 
utilizada. 

• Tipo de ambiente: indica se é uma aplicação Web acessada 
através do browser, ou se é uma aplicação desktop com acesso 
a Web. Além disso, “aberto” e “fechado” indicam se o sistema 
permite acesso a conteúdo externo ou apenas a conteúdo 
restrito disponibilizado pelo ambiente. 

• Mapa de estudo: refere-se à possibilidade do estudante 
verificar o percurso realizado durante o estudo. 

• Avaliação da interface: A coluna Avaliação da interface teve 
por base as heurísticas de usabilidade desenvolvida por 
Nielsen e Loranger [11]. Para cada heurística foram traçados 
objetivos na avaliação. Estes objetivos nortearam a 
comparação quanto ao critério avaliação de interface e 
serviram como itens de análise concretos para a comparação. 

 
São critérios de Avaliação da interface: 
(1) Visibilidade do estado do sistema (a interface mantém o 

usuário informado do nível ou progresso durante os estudos). 
(2) Correspondência entre o sistema e o mundo real (a interface 

apresenta uma linguagem simples e objetiva). 
(3) Controle e liberdade do usuário (a interface evidencia recursos 

ou opções para desfazer ações feitas não intencionalmente 
pelo usuário). 

(4) Consistência e padronização (a interface evidencia a 
padronização das ações dentro do sistema). 

(5) Reconhecimento em vez de memorização (a interface oferece 
ajuda ao usuário em ações mais complexas, a fim de 
minimizar a necessidade de memorizar passos dentro do 
sistema). 

(6) Flexibilidade e eficiência de uso (a interface apresenta a 
validação de recursos para usuários mais avançados, como 
aceleradores ou atalhos para utilizar o sistema). 

(7) Projeto estético e minimalista (a interface apresenta itens nas 
páginas que são relevantes e importantes nas mesmas). 

(8) Prevenção de erros (a interface oferece confirmação para ações 
importantes, a fim de reduzir erros no seu uso). 

(9) Ajuda os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se 
recuperarem de erros (a interface possibilita que o usuário 
possa identificar e compreender os erros para possivelmente 
corrigi-los). 

(10) Ajuda e documentação (a interface apresenta opções de ajuda 
e documentação para o usuário, como tutoriais ou manuais). 
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Tabela 1. Comparativo dos ambientes Web de estudo. 
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m
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Uso de 
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gamificação 

Tipo de 
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Mapa 
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Avaliação da 
interface 
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n 
A
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m
y 

Não 
identificado 
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Progressão: 
medida 
através de 
uma barra de 
progressão 
 

Portal 
Web 

Fechado 
Não 

 
Visibilidade 
Correspondência  
Controle 
Flexibilidade e 
eficiência 
Projeto estético 
Prevenção de 
erros 

L
in

gu
aL

eo
 

Sim, 
extensão 

para 
navegador 

 
Progressão: 
pontos de 
experiência 
aumentam o 
nível de 
habilidade 
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recompensa 
por ações 
completadas 
 

Portal 
Web 

Fechado / 
Aberto 

Não 

Visibilidade 
Consistência e 
padronização 
Ajuda e 
documentação 

D
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lin
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 Sim, 
extensão 

para 
navegador 

 
Conquistas: 
realização de 
exercícios 
Progressão: 
representada 
por barras de 
progressão 
Recompensa: 
medalhas 
obtidas por 
bom 
desempenho 
 
 

Portal 
Web 

Fechado 
Não 

 
Visibilidade 
Correspondência 
Controle 
Consistência e 
padronização 
Reconhecimento 
Flexibilidade e 
eficiência 
Projeto estético 
Prevenção de 
erros 
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usuários 

M
aR

E
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ao 

ambiente 

 
Conquistas: 
com a 
realização de 
determinadas 
tarefas 
Progressão: 
pontos de 
experiência 
representada 
por barras de 
progressão 
Recompensa: 
itens obtidos 
quando 
avança para 
o próximo 
nível 
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estudante, 
definição de 
palavras-
chave 
 

Aplicação 
com 

acesso 
Web 

 
Aberto 

Sim, 
mapa do 
percurso 

Web 

Visibilidade 
Correspondência 
Prevenção de 
erros 
Reconhecimento 
Flexibilidade e 
eficiência 
Ajuda os 
usuários  
Projeto estético  
  
 

 
Todos os sistemas tem em comum o fato de utilizarem estratégias 
de gamificação. A progressão é elemento presente em todos os 
ambientes. Também são explorados outros elementos como: 
conquistas, objetivos e recompensas. Cabe salientar que a escolha 
por estes sistemas não foi baseada no critério de utilizarem 
gamificação, mas de serem ambientes para estudo e aprendizado. 

Portanto, percebe-se que sistemas deste tipo estão explorando, 
cada vez mais, técnicas que possam atrair a atenção e motivação 
dos estudantes. 
Em relação à interface, o Duolingo destaca-se em virtude de sua 
usabilidade. Sua interface no estilo minimalista faz do Duolingo 
um game que proporciona um visual moderno com o uso de 
figuras, áudio e vídeo. A flexibilidade e eficiência proporcionadas 
permitem que o usuário utilize atalhos de forma bastante intuitiva. 
Embora o Duolingo atenda o princípio sobre ajuda e 
documentação a tutoriais, os demais princípios são tão bem 
trabalhados que fazem com que a necessidade de qualquer outro 
tipo de ajuda seja quase nula. 
O LinguaLeo, por sua vez, também apresenta uma boa interface 
ao contemplar os principais princípios da avaliação realizada, 
como: (1) Visibilidade, (2) Correspondência, (3) Controle, (6) 
Flexibilidade e eficiência, (7) Projeto estético, (8) Prevenção de 
erros. Embora apresente aceleradores de acesso a recursos, não se 
identificou recursos de atalhos. Com relação ao Khan Academy, 
obteve-se maior dificuldade na usabilidade, principalmente quanto 
ao seu projeto estético e minimalista, por apresentar muita 
informação na tela, o que desvia a atenção do estudante, e por ser 
pouco intuitiva. 
O Khan Academy pode apresentar barreiras para crianças e 
usuários menos experientes, já que sua interface exige um 
considerável nível de conhecimento de informática. No entanto, é 
o único sistema que apresenta opções de ajuda e documentação 
consistente para o usuário. Quanto ao MaRE, a interface explora 
um projeto estético e minimalista, visibilidade e informação ao 
usuário, bem como apresenta correspondência com uma 
linguagem simples. Atende o princípio de flexibilidade e 
eficiência de uso através de aceleradores ou atalhos em 
determinados pontos do sistema. 
Para além da avaliação de interface, percebeu-se que o LinguaLeo 
tem empregado esforços na criação de extensão para diferentes 
navegadores, diferente do Duolingo que apresenta extensão 
apenas para o navegador Google Chrome.  
Os sistemas LinguaLeo, Duoligo e MaRE utilizam agentes 
inteligentes em sua arquitetura. De acordo com [14], o agente 
inteligente incorporado ao MaRE foi construído mesclando dois 
tipos de agentes: reativo simples e baseado em modelos [16]. 
Baseado em modelos, pelo fato deste permitir o armazenamento 
de estados para verificação futura, como por exemplo, conquistas 
que dependem de uma série de percepções para serem obtidas. 
Reativo simples, importante para a detecção de desvio de assunto 
e para alguns dos elementos de gamificação.  
Outra característica utilizada na comparação dos ambientes é a 
geração do mapa de estudo. Refere-se à possibilidade do estudante 
de verificar o percurso realizado durante seu estudo. Este item 
está diretamente relacionado ao tipo de ambiente, visto que todos 
os trabalhos possuem um acesso fechado dentro de um ambiente 
fornecido. Desta forma, é possível contatar que tais trabalhos 
fornecem feedback das atividades realizadas desde que o 
estudante mantenha-se no ambiente. Contudo, o MaRE se 
posiciona de forma diferente dos demais. Considerando a Web o 
próprio espaço de estudo, no que se refere ao mapeamento, o 
propósito é evidenciar ao estudante suas opções de fonte de estudo 
na Web. 
A análise realizada coloca em comparação sistemas que, 
inicialmente, tenham alguma proximidade com o MaRE por 



176

serem propostas aplicadas ao estudo. No entanto outras 
similaridades foram evidenciadas, como as estratégias de 
gamificação e o feedback. Ao colocar os sistemas em comparação 
a partir das características avaliadas, revelaram-se novas 
possibilidades ao MaRE. 
Considerando sua arquitetura planejada e seu propósito de 
aplicação e utilidade, o sistema merece atenção e dedicação para 
que melhorias sejam futuramente implantadas, tanto com foco nas 
suas funcionalidades, mas principalmente quanto à sua interface.  
Por fim, cabe ainda reforçar que diferentes dos demais sistemas, o 
MaRE não tem a pretensão de ser um ambiente fechado de estudo, 
onde nele encontra-se materiais e atividades. Isto também impõe 
alguns desafios de projeto, entre eles reconhecer o conteúdo das 
páginas navegadas pelos estudantes, sejam estes textos, imagens, 
animações, áudios ou vídeos.  

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
Alertava [3], “Sem critérios seletivos, muitos ficam sufocados por 
uma ânsia precária de ler tudo, acessar tudo, ouvir tudo, assistir 
tudo. É por isso que a maior parte dessas pessoas, em vez de 
navegar na Internet, naufraga”. Considerando a Web um espaço 
que tende a ser cada vez mais utilizado, seja pela facilidade de 
acesso ou pela disponibilidade de informações, é neste cenário 
que estudantes buscam muitas das suas referências de estudo e 
recursos que os apoiem no processo de aprendizagem. Se este 
percurso for disciplinado, terá ele grandes chances de obter bons 
resultados em sua pesquisa. No entanto, é fato que as chances 
também são grandes para se perder em meio a tanta informação e 
estímulos hiperlinkados. 
Ambientes de estudo na Web, como o LinguaLeo, Duolingo e 
Khan Academy, além de serem projetados para mobilizar o foco 
nos estudos, também exploram estratégias motivacionais e de 
engajamento. Com base na análise comparativa pôde-se 
identificar claramente a preocupação que estes sistemas têm com 
qualidade de uso e confiança para o usuário. O fato de 
contemplarem a maior parte dos princípios sobre a avaliação de 
interface demonstra isso. 
No entanto, tais ambientes competem com o fator Web, ou seja, 
são ambientes fechados que não consideram o que o estudante 
realiza do “lado de fora”. Sistemas abertos como o MaRE podem 
auxiliar na manutenção do foco em uma navegação na Web, 
principalmente quando a situação de navegação corresponde a um 
processo de estudo. Para além do acompanhamento e interação 
com o usuário enquanto realiza seu percurso, o mapa gerado no 
final do caminho, pode evidenciar o trajeto e levar o usuário 
navegante a pensar sobre a utilidade de suas pesquisas. 
O MaRE procura ser um espaço de livre navegação na Web com o 
acompanhamento de um agente capaz de “gamificar” o processo 
de navegação, evidenciar percursos realizados e chamar a atenção 
do estudante para seus objetivos de navegação. O sistema também 
serve como plataforma aberta à pesquisa que permite que 
discussões sobre os temas agentes inteligentes, usabilidade e IHC 
e, a própria Web, sejam colocadas em pauta e experimentadas.  
Para além de apresentar o MaRE, sabendo da necessidade de 
evolução do sistema em seus aspectos funcionais e de interação, 
este artigo também tem o propósito de contribuir, identificando a 
partir da comparação dos ambientes melhorias e aprimoramentos 
para o MaRE. De forma prática, foram feitas implementações que 

proporcionaram uma melhor experiência de uso do MaRE, como a 
possibilidade de navegação por conteúdos apresentados em 
formato pdf. 
As evidências das melhorias desenvolvidas foram: visualização de 
páginas pdf no mapa gerado da pesquisa, a contabilização para os 
itens de gamificação dos conteúdos acessados, maior agilidade de 
navegação entre os elementos da interface que aceleram o uso e 
proporcionam atalhos, as ajudas apresentadas na interface que 
facilitam o reconhecimento de seus elementos, entre outros 
requisitos tratados neste trabalho. 
Como trabalho futuro sugere-se processar páginas HTML da 
mesma forma que as páginas pdf, baseado nos radicais das 
palavras, além da pesquisa por sinônimos. Outro ponto é verificar 
a compatibilidade do browser do MaRE para permitir abrir 
corretamente páginas que contenham recursos audiovisuais, bem 
como poder processá-los juntos à pesquisa. 
Cabe ainda, maior aprofundamento da avaliação de usabilidade, 
através da aplicação de novos métodos além dos princípios, 
recomendações de outras referências e uso de testes de 
usabilidade com usuários. Sugere-se, por fim, o desenvolvimento 
de uma extensão para navegadores e o projeto de uma aplicação 
mobile. 
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ABSTRACT 
Currently, the difficulties of identifying subgroups of Autistic 
Spectrum Disorders (ASDs), which could improve treatments and 
provide better prognosis, is the most difficult factor in the 
development of new treatment approaches for people in the 
spectrum. ASD is a neurological developmental disorder and 
therefore is present from birth or early childhood and may not be 
detected earlier because of limited social demands in early 
childhood. In addition, the genetic factors that increase the risk of 
developing ASD are a combination of small reactions, what 
increases the difficulty on early detection. Thus, this article 
presents the initial results about the development of a mobile 
application as a means of assisting the pre-diagnosis of ASD and 
an interaction evaluation based on usability techniques to identify 
usability problems and evaluate how easy and useful it is for 
parents. 

RESUMO 
Atualmente, as dificuldades de identificar subgrupos do 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), que podem melhorar os 
tratamentos e proporcionar um melhor prognóstico, é o fator mais 
difícil no desenvolvimento de novas abordagens de tratamento 
para pessoas do espectro. O TEA é um transtorno do 
desenvolvimento neurológico e, portanto, está presente desde o 
nascimento ou na primeira infância e pode não ser detectado 
anteriormente por causa de demandas sociais limitadas na tenra 
infância. Além disso, os fatores genéticos que aumentam o risco 
de desenvolver TEA são uma combinação de pequenas reações, o 
que aumenta a dificuldade na detecção precoce. Assim, este artigo 
apresenta os resultados iniciais sobre o desenvolvimento de uma 
aplicação mobile como meio de auxiliar o pré-diagnóstico do TEA 
e uma avaliação de interação baseada em técnicas de usabilidade 
para identificar problemas de interface e demonstrar como é fácil 
e útil para os pais. 

Categories and Subject Descriptors 
J.1.1 [Human-centered computing]: Human computer 
interaction (HCI) – HCI design and evaluation methods, 

Interaction design (ID) – Interaction design process and methods. 

General Terms 
Design, Human Factors. 

Keywords 
TEA, ASD, AutismTesting, Mobileapp. 

1. INTRODUÇÃO 
Caracterizado principalmente por apresentar prejuízos em duas 
principais áreas: comunicação social, comportamentos repetidos e 
restritos, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta 
sintomas bastante complexos. Sabe-se que não existe uma causa 
definida para o autismo [1], porém, estudos têm mostrado que os 
transtornos do autismo estão associados a alterações no 
desenvolvimento do cérebro, causados por uma combinação de 
fatores genéticos, ambientais, dentre outros [8]. 
A falta de conhecimento específico sobre o TEA faz com que 
muitas famílias tenham que passar por diversos especialistas antes 
de conseguir um diagnóstico correto, o que acaba por atrasar o 
inicio do tratamento. De acordo com [30] a idade no início do 
tratamento é um dos fatores relevantes para a sua melhor 
evolução. Sendo assim, os melhores resultados são alcançados 
quando o tratamento é iniciado em crianças com idade inferior a 
três anos. 
O diagnóstico do autismo é feito basicamente através da avaliação 
do quadro clínico. Não existem testes laboratoriais específicos 
para a detecção do autismo [9]. Por isso, o autismo não apresenta 
um marcador biológico.  
Existem vários sistemas de diagnósticos utilizados para a 
classificação do autismo. Os mais comuns são a Classificação 
Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, ou 
CID-10, em sua décima versão, e o Manual de Diagnóstico e 
Estatística de Doenças Mentais da Academia Americana de 
Psiquiatria, ou DSM-IV que já possui nova versão o DSM-V. No 
Reino Unido, é bastante utilizado o CHAT, Checklist de Autismo 
em Bebês, desenvolvido por Baron-Cohen, Allen e Gillberg, [23], 
que é uma escala de investigação de Autismo aos 18 meses de 
idade. O CHAT é um conjunto de nove perguntas a serem 
propostas aos pais, com respostas tipo sim/não. Ainda há outros 
instrumentos bastante utilizados, como a Escala de Classificação 
do Autismo na Infância CARS [1]. 
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De acordo com a Associação de Amigos dos Autistas (AMA)1 há 
graus diferenciados de autismo e intervenções adequadas a cada 
tipo ou grau de comprometimento. Por isso a importância de se 
estudar as diferentes técnicas de diagnóstico. 
Portanto, este trabalho apresenta o desenvolvimento e avaliação 
de uma aplicação móvel, AutismTesting, por meio de seus 
aspectos de interface, sobre a perspectiva de facilidade de uso, 
utilidade/importância e aprendizado da ferramenta. Dessa forma, 
permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos 
específicos possa realizar um pré-diagnóstico do Autismo. Os 
testes foram realizados na APAE (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Itacoatiara) no estado do Amazonas. 
Com isso, espera-se contribuir para que pais e professores da 
APAE possam ter um primeiro encaminhamento e assim, 
identificar, a priori, algumas características associadas às 
dificuldades de aprendizagem das crianças que podem estar 
relacionadas a diversos transtornos do neurodesenvolvimento, 
e.g., o Autismo. 
O artigo divide-se em oito seções começando pela introdução 
relatando o contexto do trabalho, em seguida pelos conceitos 
básicos demonstrando temas relacionados à pesquisa, na terceira 
seção o desenvolvimento que explica a metodologia adotada bem 
como as decisões do projeto, a quarta seção exemplifica como foi 
realizada a avaliação do aplicativo, na quinta seção os resultados 
alcançados, em seguida os autores apresentam as conclusões, e na 
sétima e oitava seção os agradecimentos e as referências 
bibliográficas utilizadas para fundamentar esse trabalho. 

2. CONCEITOS BÁSICOS 

2.1 Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
O Transtorno do Espectro Autista consiste na presença de um 
desenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal da 
interação social e da comunicação e um repertório muito restrito 
de atividades e interesses. As manifestações do transtorno variam 
imensamente, dependendo do nível de desenvolvimento e da 
idade cronológica do indivíduo [1]. 
O autismo não se caracteriza de uma única maneira, assim como 
algumas crianças podem apresentar os sintomas já nos primeiros 
dias de vida outros somente após alguns anos. Os sintomas 
também podem variar de criança para criança. Algumas 
apresentam dificuldade da fala, dificuldade na interação com 
outras pessoas e até mesmo da família. Outras crianças 
apresentam algum tipo de retardo mental, porém, em alguns casos 
existem crianças que possuem habilidades surpreendentes em uma 
determinada área [20]. 
No que diz respeito às causas do espectro autista ainda não se 
chegou a um senso comum. Os estudos científicos da área 
apontam para diferentes possíveis causadores desse transtorno 
[13]. O que se pode afirmar até então é que ainda não existem 
testes laboratoriais que detectem a síndrome. Por isso, o 
diagnóstico é feito basicamente por meio da avaliação do quadro 
clínico [9]. 
Segundo [16] ainda hoje o diagnóstico é mais evidente a partir de 
dois a três anos de idade. Porém, com o avanço nas pesquisas está 
sendo possível identificar cada vez mais cedo sintomas em 
crianças com risco de autismo. No trabalho discutido em [13] é 
apresentado um relato de experiência da mãe de uma criança com 

                                                                 
1http://www.ama.org.br/ 

autismo que apesar do diagnóstico definitivo da criança ter sido 
aos dois anos de idade a criança já apresentava os sintomas 
descritos pela DSM-IV. 
A importância em diagnosticar precocemente o autismo não é 
muito questionada hoje em dia. Dessa forma, um fator importante 
seria o esclarecimento precoce da síndrome aos familiares da 
criança que, na maioria dos casos, tendem a passar por vários 
profissionais até receber um diagnostico definitivo, o que lhes 
acarreta grande sofrimento [22]. 
Outro fator importante seria a possibilidade dos familiares 
procurarem um tratamento adequado junto às instituições que 
trabalham com crianças com TEA, como também outros 
transtornos do neurodesenvolvimento. Assim sendo, quanto mais 
cedo diagnosticadas maiores serão as chances de fazer um 
acompanhamento adequado e possibilitando as entidades, como a 
APAE, de proporcionarem uma aprendizagem voltada para as 
necessidades específicas de cada criança. 

2.2 Métodos para Diagnóstico 
Infelizmente não existe ainda um exame de sangue ou um teste 
que possa ser feito para se diagnosticar o autismo durante a 
gestação ou após o nascimento. Então, este diagnóstico é 
comportamental, a causa não. Seus maiores défices apresentam-se 
nas áreas de socialização, comunicação e imaginação [2], e que 
quanto antes diagnosticado, há muito mais chances de progressos. 
A síndrome manifesta-se geralmente durante os três primeiros 
anos de vida [1]. 
Dessa forma, como não existem testes laboratoriais, foram 
desenvolvidas algumas escalas, como demonstra a Tabela 1, para 
suprir a necessidade de diagnósticos mais precisos. Estas escalas 
são baseadas em comportamentos. Cada escala considera um 
conjunto de sintomas de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo CID-10 e do DSM–IV e os compara com o desenvolvimento 
e o comportamento esperado para crianças de uma determinada 
idade [25]. 
Existem várias escalas que medem a gravidade dos sintomas dos 
autistas e são utilizadas, primariamente, para avaliação clínica, 
como Childhood Autism Rating Scale [28], Infant Behavirioral 
Summariezed Evaluation [14] e Autistic Behavior Checklist [10], 
dentre outros instrumentos para realização do diagnóstico de 
autismo. 
A tabela abaixo apresenta um resumo dos principais instrumentos 
utilizados para detecção do TEA. 

Tabela 1. Principais Instrumentos para Diagnóstico – Autismo 
Infantil [27]. 

Técnica 
Childhood 

autism rating 
scale (CARS) 

Autism bahavior 
checklist (ABC) 

Autism 
diagnostic 
interviiew 

(ADI/ADI-R) 

Autores Scholpler et al. 
(1980) Krug et al. (1980) 

Le Couter et al. 
(1989); Lord et 

al. (1994) 

Métodos 

Escala de 
avaliação para 
observações do 
comportamento. 

Escala de 
comportamentos 
não adaptativos. 

Observação 
direta/entrevista 

com pais ou 
cuidadores. 

Entrevista semi-
estruturada com 

pais ou 
responsáveis 
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Estrutura 

15 itens: 

Pontuação: 
normal a 

gravemente 
anormal. 

57 itens: 

Pontuação: 1 a 4 
(normal a máxima 

gravidade) 

111 itens: 

Pontuação: 0 a 
9 ou padrão 
numérico 

estabelecido 

Idade de 
uso 

Acima de 18 
meses 

Acima de 18 
meses 

Acima de 5 
anos 

Tempo 
médio de 
avaliação 

De 20 a 30 
minutos Até 1 hora 

Mínimo de 1 
hora e 30 
minutos 

Característ
icas 

Ponto de corte 
30 (identifica 

AI); 

Versão revisada 
associada ao 

método 
TEACCH; 

Altos graus de 
consistência 

interna e 
confiabilidade 

entre os 
entrevistadores. 

Avaliação de 
comportamentos 

autísticos em 
população com 
retardo metal; 

Traduzida e 
principalmente 

validada no 
Brasil; 

Identifica AI 
(ponto de corte 

49), tanto na 
clinica quanto em 

contextos 
educacionais. 

Diagnostico 
diferencial dos 

TID, 
principalmente 

AI; 

Valido e 
confiável para 
diagnosticar AI 
em idade pré-

escolar; 

Apenas versão 
em língua 

portuguesa sem 
validação. 

AI- Autismo Infantil 

TEACCH-– Tratamento e educação para autistas e crianças com 
déficits relacionados a comunicação [Lewis e Costa de Leon 1995]. 

 

Portanto, com os dispositivos móveis cada vez mais sendo comum 
entre as pessoas, a possibilidade de uma aplicação para 
automatizar o teste para o pré-diagnóstico autista irá deixar ao 
alcance dos pais todas as informações necessárias para tirar suas 
dúvidas além de poder contatar instituições parceiras como, 
também, especialistas da área. 

2.3 Tecnologias Móveis Voltadas a Saúde 
A evolução tecnológica transformou os celulares em pequenos 
computadores. Atualmente, os aparelhos modernos (i.e., 
smartphones) possuem uma capacidade de processamento de 
informação e memória volátil maior do que os computadores 
(juntos) que levaram o homem a lua, por meio do Apollo 11, em 
1969 [11]. 
Tecnologias móveis produzem benefícios quando utilizadas para 
auxílio da atenção básica à saúde. Alguns mais visíveis são: (i) 
simplificação do acesso e da atualização das informações; (ii) 
fortalecimento da medicina baseada em evidências através de 
sistemas de apoio à decisão; e (iii) diminuição de erros e 
inconsistências [19]. 
Existem no Brasil aplicativos para monitorar o paciente, 
aperfeiçoar o seu tratamento e muitos outros [15]. Estes são 
capazes de coletar dados através de campos de preenchimento ou 
mesmo informações através de sensores que são conectados e 
alimentam o celular com informações necessárias e específicas, e 
enviá-los diretamente ao médico, ou seja, nunca houve tamanha 
presença e monitoramento das pessoas quanto o uso dos 
dispositivos móveis proporciona [15]. 
Um exemplo de tecnologia voltada a saúde é o InteliMed uma 
aplicação móvel desenvolvida de forma multidisciplinar, por 

estudantes e profissionais de tecnologia da informação, bem como 
profissionais da saúde.O InteliMed apresenta uma proposta de 
experiência na construção de um sistema de suporte à decisão 
móvel de apoio ao diagnóstico médico,utilizando árvores de 
decisão [19]. 

3. DESENVOLVIMENTO  
Com base nos trabalhos pesquisados, e visando tornar o pré-
diagnostico de autismo mais rápido e acessível desenvolveu-se a 
proposta de uma aplicação móvel que possibilita ao usuário 
realizar uma avaliação primária sobre o Autismo. O 
desenvolvimento da pesquisa quanto ao desenvolvimento e 
avaliação do aplicativo foi dividido em três principais etapas, 
sendo elas: (i)escolha do instrumento de diagnóstico base para o 
desenvolvimento do sistema; (ii) método de implementação e (iii) 
testes de usabilidade. 
Durante a etapa (i) escolha do instrumento base para o 
desenvolvimento, foi escolhida a escala CARS (Childhood Autism 
Rating Scale) ou Escala de Avaliação do Autismo na Infância, 
pelo fato de tratar-se de uma escala com 15 itens que auxiliam o 
diagnóstico e identificação de crianças com Autismo, e além de 
ser sensível na distinção entre o Autismo e outros atrasos no 
desenvolvimento [23].  
A sua importância é baseada na capacidade de diferenciar o grau 
de comprometimento do Autismo entre leve, moderado e severo. 
Sua aplicação é rápida e adequada a qualquer criança com mais de 
dois anos de idade. Ela foi desenvolvida ao longo de um período 
de 15 anos, tendo como base 1500 crianças com autismo [23]. 

Etapa (ii), método de implementação. A própria estrutura 
do CARS, a divisão dos 14 domínios geralmente afetados 
no autismo, somadas a uma categoria única para descrição 
de impressões gerais [29,24], permitiram a implementação 
de um Quiz contendo os próprios itens da escala. Os 15 
quesitos de avaliação são os seguintes: (1) interação com 
as pessoas, (2) imitação, (3) resposta emocional, (4) uso do 
corpo, (5) uso de objetos, (6) adaptação à mudança, (7) 
reação a estímulos visuais e (8) auditivos, (9) a resposta e 
uso da gustação, olfato e tato; (10) medo ou nervosismo, 
(11) comunicação verbal, (12) comunicação não verbal, 
(13) nível de atividade, (14) o nível e a coerência da 
resposta intelectual e, finalmente, as (15) impressões gerais 
geradas pelo sistema. 
A pontuação atribuída a cada domínio varia de um (dentro 
dos limites da normalidade) a quatro (sintomas autísticos 
graves). A pontuação total varia de 15-60 e o ponto de 
corte para o autismo é 30 [28]. Ao final do Quiz é 
informado o grau de autismo, caso haja, de acordo com os 
critérios do CARS. 
A plataforma utilizada no desenvolvimento foi o sistema 
operacional Android pelo fato ser compatível com o maior 
número de dispositivos possíveis, além de possuir grande 
popularidade no Brasil. Dessa forma, definida a plataforma, 
iniciou-se o processo de implementação. A intenção nessa fase foi 
tentar manter ao máximo as características da escala original. Por 
isso, buscou-se um método de desenvolvimento que fosse possível 
observar e corrigir possíveis falhas durante o desenvolvimento. 
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A implementação foi baseada no método de desenvolvimento ágil 
Scrum que segundo [17,26], produz o aumento de produtividade 
de desenvolvimento e diminuição no tempo gasto para terminar 
projetos de desenvolvimento de novos produtos. O resultado 
desse processo foi o desenvolvimento incremental do sistema, 
onde diversas partes foram desenvolvidas simultaneamente.  
Algumas adaptações foram necessárias para que fosse possível a 
utilização do Scrum, principalmente devido à inexistência de uma 
equipe de desenvolvimento. Assim sendo, as etapas previstas no 
método Scrum passaram a ser aplicadas sem a distribuição de 
tarefas, focando apenas no modo como as etapas do processo são 
realizadas.   
Etapa (iii), avaliação de Usabilidade. Devido às dificuldades de 
interação apresentadas por diversas aplicações móveis optou-se 
por realizar inspeções de usabilidade já nas primeiras fases do 
desenvolvimento, o que possibilitou a correção de erros e o 
aperfeiçoamento da interface do sistema tornando-a mais limpa e 
fácil de ser utilizada. A ferramenta utilizada para inspeção foi à 
avaliação heurística cujo foco está na avaliação da interface de 
sistemas [21]. 
Portanto, por se tratar de um sistema multidisciplinar foi 
necessária solicitar a contribuição de alguns profissionais de 
diferentes áreas da saúde como: Fisioterapeuta, Médicos e 
Psicólogos, para validar a avaliação do aplicativo. Dessa forma, 
foram realizadas visitas com intuito de conhecer mais sobre os 
aspectos de crianças com TEA, como também, outros transtornos 
que se assemelham e que é muito comum confundirem com o 
autismo. 

3.1 O Sistema do Aplicativo 
O sistema foi desenvolvido na linguagem Java com auxílio do 
ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Android Studio2. 
O sistema é composto por quatro partes, sendo a principal o Quiz. 
As questões são apresentadas seguindo a seqüência apresentada 
na escala CARS. 
Após a execução do teste os usuários têm a oportunidade de 
enviar uma cópia do resultado diretamente a um profissional da 
área da saúde, caso assim deseje. A versão traduzida da escala 
CARS também está disponível na aplicação. 
A Figura1 demonstra as telas de apresentação do aplicativo, e em 
seguida a tela de menu. A tela de menu disponibiliza a opção das 
quatro áreas de acesso do sistema. 

   
Figura 1. Tela de Apresentação e Tela de Menus 

                                                                 
2Android Studio (IDE) disponível em: https://www.android-

studio.br.updown.com 

• Teste menu: é a área para realizar o teste (Quiz) 
do pré-diagnóstico autista; 

• Profissionais: essa área informa os nomes e 
contatos de médicos e profissionais da área da 
saúde para que os pais ou responsáveis consigam 
mais informações, marcar consultas e tirar 
dúvidas mais frequentes; 

• Mais: essa opção apresenta outras informações 
relevantes como as instituições que trabalham 
com pessoas autistas e tem profissionais da área; 

• Sobre: essa opção apresenta um tutorial do 
aplicativo AutismTesting, bem como informações 
sobre versão do sistema. 

A Figura2 demonstra os passos para realizar o teste (Quiz). 
Inicialmente o usuário faz o cadastro digitando o nome da criança, 
idade e a data do teste. Em seguida ele responde as questões, total 
de 14, apontando a opção que deseja marcar nos botões de 1 a 4 
correspondentes a cada afirmação. No final das 14 perguntas o 
aplicativo informa o resultado. 

   
Figura 2. Interações do AutismTesting para realizar o Quiz 

A aplicação possibilita os profissionais da área de saúde que 
realizem seu cadastro on-line, disponibilizando aos usuários seu 
contato para eventuais avaliações (Figura 3). 

 

   
Figura 3. Tela de Informações de especialistas, Instituições e 

Histórico de resultados. 

4. AVALIANDO A QUALIDADE DE USO 
DO AutismTesting  
Para avaliar a qualidade de interação dos usuários com a 
ferramenta AutismTesting foram adotados dois modelos: (i) Teste 
Exploratório [5]: É um teste para avaliar a percepção do usuário 
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sobre um projeto. Dessa forma, foi proposto um protótipo inicial 
para obter as percepções dos usuários, observando sua experiência 
com outros modelos de aplicações ou ações rotineiras para 
resolver as tarefas do dia a dia. (ii) Entrevista semiestruturada 
sobre Experiência [18]: Esse teste foi aplicado pós-avaliação de 
percepção do usuário com a ferramenta. Sendo assim, foi 
questionado sobre sua experiência ao realizar a avaliação com o 
AutimTesting, sobre sua sensação e receptividade. Com isso, 
foram coletadas informações quanto à utilidade e facilidade de 
uso da ferramenta. 

4.1 Planejamento 
Para melhor compreensão das etapas do processo de avaliação de 
usabilidade seguimos o paradigma descrito no formato GQM –
Goal Question Metric [6], que foi analisar a ferramenta 
AutismTesting com o propósito de avaliar em relação à 
percepção sobre facilidade de uso, utilidade percebida e interface 
da aplicação, do ponto de vista dos pais das crianças, no 
contexto de utilizar a ferramenta para detecção de aspectos do 
autismo. 
Para o cenário de avaliação da ferramenta foram definidos dois 
grupos separados para realizar os testes: (i) O primeiro grupo foi 
formado por pais de crianças que possuem fortes características 
do espectro autista; (ii) O segundo por pais em que não se tem 
suspeitas das crianças possuírem características do espectro 
autista. Dessa forma, foram selecionados 10 alunos, sendo 5 
alunos de cada grupo acima identificados, o que representa um 
número adequado para que fosse realizado esse teste, segundo 
[21]. 
Os pais convidados para realizar a avaliação foram escolhidos na 
instituição APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Itacoatiara). Os pais aceitaram participar de forma voluntária 
da pesquisa. 
Dessa forma, a Tabela 2 apresenta o nível de conhecimento sobre 
a experiência na utilização de dispositivos móveis como: 
smartphones, tablets, etc. 

Tabela 2. Nível de conhecimento dos usuários sobre utilização 
de dispositivos móveis. 
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Portanto, a Tabela 2 demonstra que a maioria dos pais que 
realizou os testes utiliza com pouca frequência smartphones, 
tablets ou qualquer outro dispositivo móvel. Outros relataram que 
quase não utilizam pelo fato de não compreenderem a 
comunicação desses artefatos atuais, ou seja, são muitas 
informações ao mesmo tempo e acabam não conseguindo se 
beneficiar. Nesse caso, a maioria informou que utiliza apenas para 
ligar e enviar mensagens.  
Nesse caso, é importante ressaltar que é a primeira vez que o 
aplicativo AutismTesting é avaliado e, portanto, o diferente grau 
de conhecimento dos pais sobre informática era imprescindível 
para os resultados. Isso porque o objetivo desta pesquisa é, 
também, avaliar a ferramenta com diferentes níveis e perfis de 
usuário. 
Assim sendo, a documentação utilizada para registro da avaliação 
compreende: 1) Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
(TCLE): baseia-se no termo de aceitação permitindo a realização 
do teste e a divulgação dos dados estritamente para fins 
acadêmicos, sempre preservando a privacidade e o anonimato dos 
participantes; 2) Roteiro de Avaliação: documento com o roteiro 
de tarefas para o usuário realizar para observação dos avaliadores 
durante a análise da ferramenta; 3) Questionário de Avaliação do 
Participante (QAP): relato descrito pelo participante sobre a 
experiência vivida com a avaliação do AutismTesting, e também, 
sua opinião sobre os aspectos de interface. 
O teste foi projetado para ser realizado individualmente e assim 
ter uma avaliação mais detalhada das ocorrências. Foram 
utilizados um tablet e um smartphone, ambos com o sistema 
android para os pais realizarem os testes. Assim, eles podiam 
escolher qualquer um dos aparelhos o qual possuíam mais 
afinidade. Além disso, também utilizamos um celular com câmera 
de 9 megapixels,utilizado para gravar os testes. 

4.2 Execução dos Testes  
A avaliação ocorreu na APAE Itacoatiara e contou com a presença 
da pedagoga, fisioterapeuta, diretora e alguns professores 
instituição. Inicialmente foi explicado o objetivo da ferramenta e a 
importância da pesquisa para o seu aprimoramento. Após o 
consentimento e aceitação para realizar a pesquisa e assinado o 
TCLE foi feito o teste mediante a observação de dois avaliadores 
para registrar a filmagem e anotar as percepções do usuário. 
Portanto, foi entregue aos pais um roteiro da avaliação para que 
eles realizassem o passo a passo das interações e dessa forma, os 
avaliadores acompanhassem as atividades anotando as 
observações. A Tabela 3 demonstra o roteiro sugerido. 

Tabela 3. Roteiro de avaliação dos pais 

Sequência Tarefas 
1 Iniciar a aplicação 

2 Buscar informações 
sobre o TEA 

3 Encontrar um 
especialista 

4 
Realizar o teste sobre 
detecção do Espectro 

Autista 
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Os pais foram orientados a informarem quando iniciavam cada 
tarefa e quando terminavam. Assim os avaliadores acompanhavam 
as atividades para registrar as discrepâncias na interação. 
A filmagem foi importante para observar o comportamento dos 
pais no decorrer dos testes uma vez que, alguns deles não 
conseguem exprimir alguns sentimentos e nas filmagens é 
possível identificar sua reação e assim, transcrever a análise da 
interação de cada participante com mais detalhes. 
Ao final de cada teste os pais recebiam o Questionário de 
Avaliação do Participante e respondiam algumas questões 
relacionadas à experiência de uso do AutimTesting, baseados no 
GQM [6] (i.e. “O que você pensa sobre os testes automatizados 
para detecção do autismo?”). Na coleta dos dados compararam-se 
os resultados da avaliação dos dois grupos de usuários e do 
Questionário de Avaliação do Participante. Dessa forma, foi 
possível identificar o potencial da ferramenta quanto aos 
propósitos de interação, design, utilidade e aprendizagem. 

5. RESULTADOS 

5.1 Avaliação Heurística 
Durante as primeiras etapas do desenvolvimento do 
AutismTesting foi aplicada a inspeção de usabilidade de acordo 
com as heurísticas de [21] para avaliar interface do sistema 
durante o seu desenvolvimento.  
O resultado da avaliação heurística apontou erros considerados de 
baixa prioridade, porém, a coleta dessas informações permitiu 
corrigir esses erros encontrados durante a inspeção ainda nas 
primeiras fases do desenvolvimento, evitando que esses erros 
fossem propagados nas outras etapas. 
Dessa forma, nas últimas etapas de desenvolvimento o foco foi 
sobre a interação do usuário e sua compreensão dos elementos 
que estavam sendo avaliados pela escala (questões). A Tabela 4 a 
seguir apresenta os erros encontrados ainda durante a inspeção. 

Tabela 4. Discrepâncias (erros) encontrados no sistema 

Heurística Descrição Severidade 

3. Controle e 
liberdade ao 

usuário 

Após iniciar o 
teste o usuário não 
possui escolha de 
cancelar e sair da 

operação. 

2- grave 

4. Consistência 
padrões 

Cores semelhantes 
foram utilizadas 
em ícones com 

funções diferentes. 

1 - Cosmético 

10. Ajuda e 
documentação 

O sistema não 
oferece 

informações quais 
passos devem ser 
seguidos durante 

sua execução. 

2- leve 

 

5.2 Avaliação do AutismTesting 
Os resultados desta avaliação compreendem os testes realizados 
com os pais na instituição APAE Itacoatiara. Portanto, a avaliação 
foi feita separando dois grupos de usuários. O primeiro grupo, que 

representa os pais que possuem filhos diagnosticados com 
Espectro Autista, embora ainda não classificados. O segundo 
grupo por pais de crianças que possuem algum outro transtorno 
do neurodesenvolvimento ou necessidades especiais, algumas 
ainda não possuem diagnóstico definitivo. 
A Tabela 5 apresenta o resultado da percepção dos pais do 
primeiro grupo (pais com crianças diagnosticadas com TEA). 

Tabela 5. Percepção dos pais de crianças com Autismo 
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como realizar o teste 
são fáceis de 
compreender. 
As perguntas 

apresentadas na 
aplicação são fáceis 

de compreender. 

80% 20%     

A estrutura do 
aplicativo apresentou 

ferramentas com 
termos e conceitos 
fáceis de entender. 

80% 20%     

 

Portanto, pode-se notar na Tabela 5, que os usuários obtiveram 
um bom aproveitamento na utilização da ferramenta. Nas questões 
sobre facilidade de uso todos os usuários conseguiram realizar o 
teste perfazendo todas as tarefas propostas. No entanto, na 
primeira afirmação “Foi fácil utilizar o aplicativo.” apenas um 
usuário não concordou totalmente. Nesse caso, ele respondeu que 
não tem muito conhecimento sobre aplicativos móveis e nunca 
utilizou um computador, e por isso não se sentiu a vontade para 
realizar o teste nesses aparelhos. Da mesma forma, respondeu 
ainda, que não compreendeu imediatamente o que acontecia no 
início do teste. Mas aos poucos foi se adaptando à ferramenta. 
Todos os usuários declararam um interesse muito grande no 
AutismTesting. Nas observações sugeridas no QAP um usuário 
relatou “Além de ser importante foi fácil e rápido o teste, 
principalmente para eles que não possuem muito conhecimento 
dessas aplicações móveis”. 
Nas questões de percepção de utilidade e importância do 
AutismTesting apenas uma afirmação não obteve 100% da 
aprovação. Na questão “O teste automatizado, através do 
AutismTesting, é melhor que as entrevistas com o psiquiatra ou 
neurologista” um usuário relatou que ainda tem muitas dúvidas 
sobre os testes automatizados, e que apesar de ter gostado da 
forma como foi apresentado o aplicativo, prefere esperar a 
conclusão e ouvir outras pessoas. 
Nas observações, os usuários informaram que as descrições 
contidas no aplicativo sobre o TEA e sobre os profissionais da 
área da saúde (médicos, psiquiatras, etc) vão ajudar muito quem 
não tem muito conhecimento sobre o assunto. Alguns usuários 
ainda declararam que não possuem informação sobre contato ou 
endereço desses profissionais. Dessa forma, como o aplicativo 
possui essas informações, acreditam que é fundamental pra muitos 
pais saberem onde podem encontrar algum profissional para 
orientá-los. 
Algumas dúvidas esclarecidas aos pais, após a análise, é que o 
AutismTesting não afirma que a criança possui o TEA. Dessa 
forma, o aplicativo tem o objetivo de demonstrar através das 
métricas pesquisadas e apresentadas na escala CARS, o grau do 
autismo presente na criança, indicando um pré-diagnóstico do 
transtorno. Dependendo do resultado apontando essas 
características os pais podem decidir se procuram orientação com 
profissionais da área. 
O último grupo de perguntas sobre a percepção de aprendizado da 
aplicação deixou claro que o conjunto de instruções para realizar 
o teste era simples e que a interface do AutismTesting também 
ajudou bastante. Segundo os usuários o aplicativo também possui 
cores agradáveis. No entanto, foi possível detectar alguns 
problemas de comunicação: 

• Fonte pequena: A maioria dos usuários afirmou que a fonte 
era pequena e que tinham dificuldades em ler o texto; 

• As questões do teste eram difíceis de compreender: Apesar 
dos usuários relatarem a dificuldade de entender a maioria das 
questões do Quiz, esse problema já havia sido identificado 
ainda durante a fase de desenvolvimento, na avaliação 
heurística. No entanto optou-se por não tentar simplificar as 
questões, principalmente pelo fato de não permitir que 
ocorram interpretações erradas no decorrer dos testes. 

Sendo assim, o resultado final do teste com os cinco pais desse 
primeiro grupo, de alunos que possuem TEA, todos confirmaram 
pré-diagnóstico afirmativo como mostra a Tabela 6 a seguir: 

Tabela 6. Resultado dos testes dos pais de crianças com 
Autismo 

Usuários Idade da 
Criança Marcação Resultado 

01 5 42 Autismo Grave 

02 6 39 Autismo Grave 

03 12 33 Autismo 
Leve/Moderado 

04 5 33 Autismo 
Leve/Moderado 

05 13 40 Autismo Grave 
 
A Tabela 6 demonstra através da coluna denominada (Marcação), 
uma pontuação alta para alguns resultados. Segundo a escala 
CARS, 30 pontos é o número limite para detecção do TEA. Dessa 
forma, o primeiro teste aponta 42 pontos apresentando 
características de (Autismo Grave) na criança que tem 5 anos de 
idade. O pai (Usuário 01) relatou que, apesar de muito cedo a 
criança demonstrar comportamentos que se assemelham ao do 
TEA, apenas aos 3 anos de idade foi diagnosticada, pelo fato de 
não ter conhecimento suficiente e não possuir informações sobre 
médicos ou algum profissional da saúde para levar a criança e 
diagnosticá-la. 
O teste realizado com o segundo grupo, de pais com crianças que 
não possuem diagnóstico do TEA, foi realizado para comparar os 
dados da avaliação pela perspectiva de usuários que possuem 
filhos com outros transtornos que não seja o TEA. Nesse caso, o 
importante é observar se os resultados confirmam os diagnósticos 
aplicados pelos médicos. 
Portanto, o teste foi aplicado posteriormente ao teste com o 
primeiro grupo, o qual seguiu o mesmo procedimento de análise 
documental e roteiro das tarefas. Dentre os pais convidados para o 
segundo grupo todos tem filhos com algum tipo de síndrome ou 
transtorno. Dessa forma, segundo as informações fornecidas pelo 
Serviço Social da APAE Itacoatiara, foram 3 alunos com 
Síndrome de Down, 1 aluno com Hiperatividade e 1 aluno com 
suspeita de Síndrome de Asperger que, pelo DSM-V poderia estar 
com espectro do Autismo ou com algum distúrbio de 
comunicação. 

A Tabela 7 exemplifica o resultado da percepção do segundo 
grupo (de pais com crianças diagnosticadas com algum tipo de 
síndrome ou transtorno, diferente do TEA). 
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Tabela 7. Percepção dos pais de crianças sem Autismo. 
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A Tabela 7 mostra uma aceitação maior por parte dos pais do 
grupo de crianças que não possuem TEA.  
Dessa forma, pode-se notar que os usuários também consideram o 
AutismTesting um aplicativo de linguagem simples e fácil 
entendimento. Os questionamentos foram parecidos no que diz 
respeito às sugestões para aumentar o tamanho da fonte e a 
complexidade do texto utilizado para a compreensão das questões 
do teste. 
Foi adicionado como sugestões, pelo segundo grupo, que utiliza-
se a cor da fonte mais forte. Pelo fato da aplicação apresentar 
cores claras a fonte não ficou evidente, no caso estava sendo 
usada uma cor cinza 50%, o que realmente mostrou ser confusa 
quando se está em um ambiente com baixa luminosidade. Outro 
usuário informou que seria bom acrescentar uma documentação 
sobre como utilizar o aplicativo, para quem não conhece ainda e 
vai utilizar pela primeira vez, e assim usufruir ao máximo seus 
recursos. 
Portanto, as sugestões dos usuários permitiram a identificação de 
novas funcionalidades, o que possibilitará o aprimoramento da 
aplicação e maior esclarecimento aos futuros usuários. 
Dessa forma, resultado final do teste com os cinco pais desse 
segundo grupo, de alunos que não possuem TEA, os diagnósticos 
afirmaram as indicações de acordo com a Tabela 8. 

Tabela 8. Resultado dos testes dos pais de crianças sem 
Autismo 

Usuários 
Idade 

da 
Criança 

Marcação Resultado 

06 12 16 SemAutismo 

07 7 16 SemAutismo 

08 10 20 SemAutismo 

09 8 30 Autismo 
Leve/Moderado 

10 10 26 Sem Autismo 
 

Dentre os pais que realizaram o teste no segundo grupo, alguns 
deles tiveram uma atenção maior. Destacamos duas crianças 
(Usuário 09 e Usuário 10) pelo fato de apresentarem 
características da Síndrome de Asperger e Hiperatividade. 
De acordo com Associação Brasileira do Déficit de Atenção [3, 7] 
e a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger [4], essas 
síndromes apresentam um quadro clínico muito parecido com o 
autismo, no entanto é mais branda, se apresentando como um 
Autismo Leve/Moderado. Muitas vezes sendo diagnosticada 
erroneamente por muitos especialistas, como foi o caso de um dos 
alunos cujo pai realizou o teste. Nesse caso, o pai relatou que o 
filho foi inicialmente diagnosticado com TEA pelo especialista, e 
somente um ano depois ele teve outra consulta com o médico em 
Manaus-AM que afirmou existirem indícios que a criança na 
verdade pode ter síndrome de Asperger, o que atualmente no 
DSM-V pode ser um distúrbio de comunicação. Pelo fato de não 
ser uma síndrome muito comum o pai ainda vai levar a criança a 
outros especialistas para comprovar o quadro clínico. 
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Portanto, isso demonstra que os resultados estão de acordo com os 
critérios impostos pela escala CARS e o aplicativo proposto 
conseguiu êxito na sua avaliação. 

6. CONCLUSÃO  
Este trabalho apresentou um estudo referente ao desenvolvimento 
e avaliação de uma aplicação mobile voltada para informatização 
de escalas utilizadas para auxilio no pré-diagnóstico do autismo, o 
AutismTesting. A avaliação aplicada foi sobre a facilidade de uso, 
utilidade/importância e aprendizado por meio do aplicativo. 
Dentre as dificuldades encontradas no desenvolvimento dessa 
aplicação está à carência de profissionais com conhecimentos 
específicos nessa área, e a dificuldade na coleta e validação de 
informações referentes à síndrome do espectro autista no estado 
do Amazonas. 
Apesar de se tratar de uma aplicação que foi desenvolvida e 
testada em um espaço de tempo, consideravelmente, curto, os 
resultados demonstram êxito em seu emprego. Dessa forma, 
apresentando-se como um aplicativo simples, de fácil 
entendimento e percepção e tornando os testes preliminares de 
Autismo disponíveis a grande parte da população. É importante 
salientar que o aplicativo não tem a intenção de prover o 
diagnóstico do TEA, mas sim apontar fatores de risco e auxiliar 
no pré-diagnóstico.  
A possibilidade de informatizar processos de diferentes áreas está 
se tornando uma atividade recorrente, legado deixado pelo avanço 
da tecnologia que esta cada vez mais presente em diferentes áreas 
do conhecimento. 
Como trabalhos futuros pretende-se mesclar outras técnicas na 
aplicação, além da que está sendo utilizada. Dessa forma, tornado-
a mais precisa e elevando o grupo de alcance, ou seja, a faixa 
etária das pessoas a quem o teste se aplica, como também, tornar o 
aplicativo mais interativo possibilitando que os usuários interajam 
entre si. 

Além disso, podemos trabalhar o potencial desta pesquisa 
indicando como a ferramenta pode ajudar a conceber processos de 
ensino para pessoas com esse tipo de transtorno e não apenas 
permanecer na ferramenta de diagnóstico, uma vez que um dos 
principais interesse da linha de pesquisa é avançar para facilitar os 
processos de ensino e aprendizagem. 
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ABSTRACT 
In this paper, we build a review of Tangible User Interfaces from 
two perspectives: 1) a conceptual view, through the systemic 
study of the state of the art in order to consolidate TUI’s 
definition and classification, as well as characterize the elements 
that compose it (user-object and object-object relations). And, 2) 
the most used development methods. From a Technological 
viewpoint, to the development of a prototype that illustrates the 
way in which conceptual elements are combined. Finally, an 
analysis of the scope and applications of the TUI in the 
educational field is offered. 

Categories and Subject Descriptors 
[Human-Centered Computing]: Human Computer Interaction 
(HCI) – Interaction Paradigms. 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors, Theory. 

Keywords 
Prototypes, Tangible User Interface, Taxonomies. 

1. INTRODUCTION 
Although the fist purposes of Tangible User Interfaces -TUI- have 
arisen in the academic literature since the end of the Nineties, it 
has recently gained in popularity in the academic-research field. A 
TUI, is referred to as a way to allow the manipulation of digital 
information through physical elements, that is to say, tangible 
objects that represent virtual information [1]. However, defining 
what are the TUI, characterizing their elements and their 
development methods leads to diverse answers depending on the 
creation purpose, as well as the identification techniques of 
recognition or association between the objects that compose it, 
such as barcodes, QR, fiducial markers, NC or RFDI labels, 

among others. Closing, the TUI allows a new way of interaction 
between the user and the digital information, where the user 
experience becomes a key element in taking advantage of the 
physical interaction, thus the contact user-interface is more direct 
[2]. 
 
Consequently, the main advantage of TUI is that the interaction is 
more natural compared to conventional user interfaces because the 
physical objects reflect the shape or movements of the real world, 
thus the user only need know what the interaction with the 
physical world is like to understand the meaning of interface and 
how to manipulate it. Additionally, this kind of interface permits 
the interaction of multiple users. 
 
According to the above, this paper intends to consolidate a 
definition of TUI from a conceptual perspective, to characterize 
the elements that compound them from a technical and 
technological point of view, also to comprehend the way in which 
these elements are combined from the development of prototypes 
that allow us to glimpse its scopes and applications, mainly in the 
educational context. 
 

2. TANGIBLES USER INTERFACES 

2.1 Characterization 
The beginning of TUI was influenced by works from diverse 
fields such as architecture, product design and educational 
technology. One of the first motivators was called Slot Machine 
[3] which consisted of a series of plastic plug-in boxes for helping 
to teach programming to children, it had the fundamental idea of 
allowing the manipulation of language constructs (actions, 
numbers, variables and/or conditions) in a pedagogical and direct 
way. Subsequently, the notion of [4], "Graspable user Interfaces" 
arose, this is a seminal work in the TUI area, it consists of the use 
of blocks to represent three key ideas: 1) physical artifacts that act 
as manipulated controls; 2)the advantage of experience of the 
physical world for people; and, 3)the multiplexed devices for 
space and time. Another relevant work was [5] cited on [6] whose 
objective was to achieve a better rapport with the users and more 
direct communication with the architects, it made use of 3D 
modeling and implemented strategies that allowed the 
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manipulation of a set of elements to establish an adequate space 
from a set of blocks. 
 
Thus, the TUIs propose a new interaction paradigm with digital 
information where the user relates to the information by 
manipulating the data with their own hands [7]. 
Otherwise, the TUIs take advantage of the human haptic 
interaction abilities to give physical interactions from digital 
information. These representations turn into model-control of the 
information, despite facilitating the direct manipulation and a 
multisensory interaction. The TUI permits work in the real world 
with a model based on gestures and actions of context 
applications. They also facilitate cooperative interaction based on 
human skills to form better associations with tangible elements 
[8]. It allows a more meaningful user interaction and immersion 
[7].  
 
According to the above, the elements of a TUI that differ from 
other kinds of interface are the set of physical objects of which 
they are composed (tokens & constraints) [9], prop [10], or pyfo 
[11]; and, they have the ability to respond to the interactions and 
interplays. 
The interactions refer to the relationship user-object where the 
user directly handles the physical object and performs actions 
over it (such as shaking, pressing, turning, moving, etc.); or, 
related to another object. 
The interplays referring to the object-to-object relationship 
(coupling, proximity, overlap, among others) are the result of a 
user interaction with the TUIs. 
The conjunction of the elements, cited above, permits the 
establishment of different classifications for the TUIs, as 
presented in the next item. 
 

2.2 Taxonomy of TUI 
According to  [12], the TUI have the following characteristics 
that must be considered in a taxonomical analysis. 
Connection: The TUIs present a link between objects and the 
digital information that they represent. It can be dynamic or static.  
Objects: TUIs imply objects that interact with the user and they 
have an interplay. Both are possible because of the spatiality, with 
relationships or with connections. 
Embodiment: TUI are defined as the input-output method and are 
related in the physical space occupied. 
Metaphor: The physical artefacts that compose a TUIs represent a 
particular thing to the user (mainly the analogies to the physical 
world).  
 
Thus, we propose a taxonomy in which the TUI can be matched 
according to four criteria: 1) By the inference ability, 2) by the 
construction method, 3) By input and output; and, 4) By the 
metaphor used. Directly below, each one is briefly explained 
[13], [14]: 
 
1. By the inference ability: 

 TUI ´Reactives´: This occurs when TUIs physical 
objects generate a response to the manipulation of 
another object that can be physical or digital. [15]. 

 TUI ´Intelligents´: Some objects from the TUI have the 
ability to identify other objects and respond to the 
captured variables from the other [16]. 

 
2. By the construction method: 

 Interactive Surfaces: These are capacitive displays that 
show digital information from the movement detection, 
identity and relationship through the objects [17], [18].  

 Auto-informative pieces: Here the physical objects 
have the ability to show information and change the 
properties from the interaction [19]. 

 Tokens and Constraints (TAC): These establish a direct 
relationship according to the real engagement between 
the objects [2], [12], [20], [21], [22]. 

 
3. By input and output [23]: 

 Full: Input-Output device where each action is 
reflected.  

 Near: The output is near the object. 
 Environmental: The output is around the user or the 

environment. 
 Far: The output is in a different space, maybe another 

display or room. 
 
4. By the metaphor used: 

 Level 1. None: an associated metaphor does not exist 
because the manipulation is not linked to the real world 
[24]. 

 Level 2.  
o Noun: it is analogous to the physical shape, 

appearance and sound of the system object. 
[25]. 

o Verb: associated to the action that is made 
[26]. 

 Level 3. Noun and Verb: it is presented as a complete 
metaphor in which an action in a noun is one 
representation of an action in a noun of the real world 
[23]. 

 Level 4. Full: a metaphor is not needed because the 
virtual system is the same as the physics [23]. 

 
The taxonomy established in this item shows a set of elements at 
starting point for the development to TUIs from a technological 
and conceptual point of view. It will be explained in section 3.  

2.3 Design and Creation of a TUI 
According to [20], the creation of a TUI is a complex process that 
implies multidisciplinary knowledge in computer science, Human 
Computer Interaction, Art (Digital Art, User interfaces Design) 
and Social Sciences. However, in practice they can be 
summarized as a synergy of three areas of knowledge where it can 
be not only the interaction (object-to-object) but the interplay 
(user-to-interface). These areas are: digital electronic, computer 
science and design (graphic and industrial) [13]. 
So, the contribution of each one will be explained. 

 Digital electronic: It is necessary to known about top 
technology for the development of prototypes and end 
products, this is shown in the correct use of integrates, 
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actuators, sensors, and analog-digital electrical 
connections.  

 Computer Science: is conceived as a binding area 
because it makes sense of the electrical connections 
through the programming; thus, the main input is 
through interaction and interplay. 

 Design (Industrial & Graphic):´Graphic Design´ 
contributes through identity, the image, icons design and 
the composition; ´Industrial Design´ is an area that helps 
with object creation and the direct relationship to people. 
It is defined in Ergonomics (physical - cognitive), 
materials and process. And, development of the shape of 
the objects for an appropriate manipulation for the user´s 
individual needs. 

Once the areas are clarified, it is important to take into account the 
elements that must be considered for the creation [20]: 

 Modelling requirements: visualizing of constructs, 
being standard, being comprehensible, allowing for the 
general description of the problem, allowing for the 
representation of a wide range of TUI; and, it must be of 
a specific domain. 

 Constructs: physical objects, hardware, software, 
sensors and actuators. 

 Relations: between physical objects, between hardware 
components, between software components, between 
hardware components and software components, 
between physical objects and software components and 
between hardware components and hardware 
components. 

 Modelling: realization of modelling UML for TUI 
 Implementation: related to the constructs according to 

the modelling. 
 

Consequently, the modelling of a TUI differs from conventional 
modelling of software (web or mobile); for this reason, in 
academic literature, different methods have been found for the 
development at [9], where they propose a set of diagrams that 
abstract the relationship between objects but do not describe the 
digital dimension; otherwise, authors like [10], [21], [27] make a 
visualization of TUI schemes. This is a very important issue in 
conceiving the complexity in its implementation; but, the 
elements for modelling are not clear yet, such as physical 
modelling with its components and the User Experience. 
 
Thus, to develop a TUI one needs to adopt methods and tools 
from diverse areas. In [28] they used the method proposed by 
Pugh [29] cited on [28], which consists of a set of interactions 
with activities that permit gradual procedure in the product life 
cycle. In figure 1 the purpose is shown. Next, the general aspect 
will be explained. 
 
1. Idea generation: uses brainstorming techniques to generate 
ideas, storyboards to define details and general sketches. 
2. Concept definition: low fidelity prototypes, stages, conceptual 
maps. 
3. System prototype: The concept is divided into mechanical and 
technical sub-problems for making functional prototypes with 
integrated cards (Arduino, Raspberry, etc.). This is important for 
interactions. 

4. Integrated prototype: All the sub-solutions are integrated into a 
final prototype; a flow chart is used for communicating the 
different components and visualizing the interaction with the 
scheme. A 3D press or laser cut is made for developing the final 
prototypes. The plates are printed to refine the dimensions of the 
prototypes. 
 
 

 

Figure 1.  Method proposed by Pugh [29] 
 

Likewise, in (Carandang & Campbell, 2013; Coutrix et al., 
2013; Guan, Qin, Hou, & Linhong, 2014; Hornecker, 2005) 
explain this process as a kind of black box where the design and 
its development evolve with poor documentation. This is evidence 
of integrative methods for the design of a TUI. 
 
Otherwise, the evaluation phase of TUI is made of functional 
empirical tests with final users [2], [35], [36]. In general, the test 
looks to measure the user facility, the metaphor and the rate of 
satisfaction, where video is used as a main tool. 
 
In this way, the evaluations found are comparative studies, 
frequently, laboratory quantitative studies, heuristic evaluation 
and direct observation [11]. The comparative studies try to 
quantify the cost and the tangible interaction benefits compared to 
other interaction styles GUI (Graphical User Interfaces).  

2.4 TUI educational applications 
Certainly, the context which has had the most developing TUI 
prototypes has been education, as stated in [37] research and 
learning theory pursue the role of personification, physical 
movement and multi-modal interaction. Also, gesture can 
stimulate learning and thinking [38] cited in [11]. In this way, the 
characteristics of the TUI are potentiated in the educational area. 
Nevertheless, in the literature revision, only were found generic 
and conceptual frameworks; thus, the development of educational 
specific tools is an open research field. Below some proposal 
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applied education, but the developing process, do not include 
artifacts that reflect the educational design. 
 
As an example of the above, some interesting works are 
´Tinkersheets´ which support logic learning by paper-based 
tangible simulations [39], ´Illuminating Clay´ a learning 
environment of holography and optics. Other TUI prototypes 
combine learning and entertainment such as learning toys and 
museum facilities [40] [41],  ´Digital Manipulatives´ are a kind 
of teaching toy regarded as building kits, building blocks and 
Montessori materials that allow children to explore basic 
programming concepts[24][42]. 
 
Likewise, ´Lego Mindstorms´ are a kit for building robots and 
enable children to design simple robots without any knowledge of 
electronics or computing [42], ´Pico Crickets´ allow users to 
create their own scientific devices using sensors, triggers and 
robotic parts without needing any advanced knowledge1, 
´Computationally enhanced construction kits´ that are blocks that 
allow building models and learning by means of the interaction; 
and, the Smart Blocks are a kind of augmented math in which 
students are able to explore volume and area concepts using a 3D 
surface made by themselves [43] cited in [6]. 
 
Other interesting examples are [44] a TUI for solving 
programming problems, inclusive education [45], tools for 
simulation, information visualization in music and social 
communication.   
Furthermore, some works show the TUI support collaborative 
work such as [46], [47], [48], [49], [50] cited in [51] and 
significantly improve user experience [52], [53], [48], [54] cited 
in [51] because they help to stimulate different senses (sight, 
hearing, smell), and even promote greater inclusion of people with 
disabilities [7]. 
 
While there has been extensive development of TUI prototypes in 
the area of education, it has not been possible to find out how the 
educational component is regarded and modeled in the process of 
creating the TUI prototypes. 
 

3. EARLY PROTOTYPES 
In the context of the research project "Guidelines for content and 
information design for TUI", funded by the Universidad del Valle 
a set of prototypes were developed that evolved in complexity and 
allowed the exploring of different technologies. Each prototype 
has its evaluation process with a small end user group. A Touch 
Board was used for its development, which is an electronic device 
compatible with Arduino®, and an electric ink called Electric 
Paint. 
 
The first prototype was Carta-Menú, a menu TUI that speaks the 
name of a set of restaurant dishes according to the user selection. 
This prototype allows us to understand Touch Board and Electric 
Pink fundamentals. The second one was Touch-TUI prototype that 
simulates a musical instrument (a piano) by means of a cardboard 
surface. With this prototype, users can play tunes using first 
octave notes. The third prototype was an improvement on Touch 
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TUI. It is called MIDITouchTUI and its main contribution is 
understanding how to connect the TUI with a computer program. 
For the prototype, that little change meant that MIDITouchTUI 
could be used as a component instrument that has the ability to 
reproduce sounds of other types of instruments.  Finally, 
AnimalesTUI was developed (see Figure 2), a TUI consisting of a 
cardboard surface and 12 tokens representing a set of animals. 
Once the user places each card in its corresponding position on 
the surface, an audio feedback and the projection of a video 
associated with the selected animal is generated [13]. 
 
 

 
 

Figure 2.  AnimalesTUI prototype 
The development process of this last prototype will be shown as 
follows, illustrating the conceptual elements set out in the 
previous section: 

 Level 1. Basic Description: AnimalesTUI is a tangible 
application that associates tokens with shapes of different 
animals on a surface. When the token is placed in the correct 
position on the surface, a sound and a video are played 
enabling the children to know more about that animal. 
 

 Level 2. Identification and association of structural 
elements: AnimalesTUI is classified as a Token and 
Constraint TUI where the surface limits the tokens behavior 
because tokens must be placed in a specific way on the 
surface in order to get system feedback. Additionally, this 
prototype allows us to implement an interaction (user-token 
relation) and interplay (Surface-token relation). 

 
 Level 3. Metaphor description: the figures associated with 

the tokens used in the TUI are closely related to the shape of 
animals in the physical world and cartoons will be used 
rather than real photographs. 
 

 Level 4. Functional Aspects: AnimalesTUI will be 
supported by a Java application that will use a 
javax.sound.midi for reading MIDI devices. Code is made up 
of three classes: LeerMIDI (responsible for reading the MIDI 
drivers), Main (contains interface visual elements) and 
EntradaMIDI (manages the touch board card pins and 
generates the feedback, taking into account the pin selected 
by the user). Furthermore, the touch board card was 
previously programmed to behave as a MIDI controller. 
 

 Level 5. User case diagram: Figure 3, shows the essential 
functionality of the prototype that is generated when the user 
takes and places the token on the surface.  



192

 

 
Figure 3. Essential User Case for AnimalsTUI. 

 
 Level 6. Paper Prototype: that is synthesized in figure 4, 

and shows the initial sketch for AnimalesTUI.  
 

 
Figure 4. Paper Prototype for AnimalesTUI 

 
 Level 7. Dialog Diagram: this diagram was omitted because 

it did not provide greater informative value for the 
development process. This is because only one interaction 
was implemented. 

 Level 8. Task Diagram: this is one of the most important 
diagrams found in the literature which allows us to illustrate 
the interactions at the physical level of the TUI. However, as 
mentioned in the previous section, the computational events 
that must occur when physical interactions occur is not 
modeled by this diagram. In this way, we propose the use of 
pseudocode to complement this diagram. Figure 5 
summarizes the events generated from the physical world and 
the behavioral modeling of the digital world for 
AnimalesTUI. 

 

 
Figure 5. Improved task diagram with pseudo-codes as 

mechanism for modeling the digital world 
 

 
As we can see, the modelling diagram allows the representation of 
the TUI elements in an abstract way and their relationships. 
Nonetheless, the task diagram is an integrator medium because it 
allows us to link other views of modeling (as the pseudocode 
proposal that represents the digital world); how would it fit in the 
educational context; and, the identification of the elements that 
compound the pedagogical aspect using TUI. 
 
In summary, for prototype evaluation the task script was 
established (what to do? - description of task without asking 
´How?´ in order to discover communicative break points), an 
evaluation plan (where the main objective is planned, population, 
the evaluation process, consent release form); characteristics and 
comments (to write some conclusions according to user behavior 
in the tests); absences (the missing prototype elements are high-
lighted); a heuristic evaluation (where the usability principles 
were evaluated); and, conclusions. 
With the above in mind, a set of observations was obtained by 
improving the design (modifying or selecting an analogy from the 
real world to make it easier for the TUI user to understand). In 
most of the cases, the final users quickly got used to interacting 
directly with the interface. This helps to prove that the modelling 
proposed allows us to improve the prototypes´ implementation.  
 

4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 
The main conclusions of this work are that: 
 
 The definitions of TUIs are obscure because it is a relatively 

new technological proposal; however, clearly there must 
exist minimal elements where the physical relation to the 
user is the target which gives the TUIs a new interaction 
paradigm status; and, it is more akin to the reality of the user.  

 The existing modelling methods can be framed in a 
conceptual category because this allows the TUI to be 
presented in an abstract way. The task diagrams can be used 
as integrator artefacts which help to link other views of the 
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modelling process. For example, in the prototypes, we used 
pseudocode to represent the operations with the digital world 
according to the physical actions generated.   

 Specific methods or techniques for evaluation of TUI are not 
found in the academic review. However, an empirical test 
was certainly used with a few sets of final users, taking into 
account the measure of the ease of use, validating the 
metaphors and satisfaction. The favorite forms of registration 
are videos that, generally, work with observation methods 
and some heuristic cases. 

 During the prototype implementation process, it was 
necessary to listen to user-expert opinions to ensure its 
functionality, which shows the need to form an 
interdisciplinary group with at least one expert in electronics, 
in industrial/graphic design, and in programming. 

 Education has so far been a favorite area for the TUI 
prototype construction. Nonetheless, Education is an 
accessible working area for the generating of guidelines and 
artefacts that allow us to shape teaching decisions associated 
with the physical interaction of TUI. 
 

In future projects, we anticipate testing touch surfaces, image 
recognition, different kinds of sensors combined with Augmented 
Reality to provide the best quality interactions. Additionally, we 
intend to suggest guidelines and artefacts for the educational 
component in order to undertake a complete study of the 
education-TUI relationship. 
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ABSTRACT  
The presence of high interaction devices caused a decrease in the 
young students’ attention span in traditional teaching. This fact has 
motivated researchers to find new ways of teaching in order to 
adapt the educational to the new society technological standards. 
Studies adopting interactive robots for pedagogical tasks have 
been shown a significant enhance in the students experience in 
such activities. Autonomous systems have also the advantage to 
arouse the interest in children about how this type of system 
works. However, the majority of techniques used to image 
classification have a large training time due to take in account the 
background noise processing and the environment changing. This 
paper presents a vision system integrated in a humanoid robot to 
play with humans, approaching a chosen subject in an autonomous 
way. The proposed vision system allows automatic object 
detection and segmentation integrated into humanoid NAO robot. 
It was combined vision algorithms such as VOCUS2 for object 
detection, SURF and BoF for features extraction and an one-
against-all multiclass SVM for im-age classification. Tests have 
been performed with 3D geometric figures as cube pyramid and 
sphere and the obtained results show a high accuracy and a very 
low training time, which is desirable for quickly programmable’s 
activities.   
CCS CONCEPTS  
• Human-centered computing → Laboratory experiments; 
 
KEYWORDS  
Pedagogical Robotics, Object Classification, Human-Robot 
Interaction 
 
1 INTRODUCTION  
Since the technology reached a large set of high interaction 
devices, it was noticed a decrease in the young’s attention span in 
tradi-tional teaching ways. The strategy that have been 
successfully used to avoid it is to use the devices themselves to 
hold the students attention for a longer period. In this way, it is 
possible to approach the same contents in a more dynamic and 
enjoyable experience. These devices goes from usual smartphones 
and tablets to more complex systems, such as electronic circuits 
and robots.  

Programmable robotic kits (as LEGO kits [11]) are presented as 
a concrete tool to support learning, leading the student to explore 
logical paradigms building and programming robots to perform a 
task related to their studies. Just like the educational games, it is an 
alternative  way  to  study  all  the  theoretical  concepts, especially  
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when the students are challenged by the technology [22]. 
However, with this kits we build robots like cars and animals, 
what makes the most of younger students to treat the robot as a 
toy, avoiding the robot to be used as an assistant in the learning 
process. To this goal, expressive and talker human-like robots can 
be more incisive and gain more attention of children. 
 
Robots having the ability to interact more likely to the human 
behavior has become an important topic in educational robotics 
area worldwide. By the socially interacting with others, humans 
can learn more easily due to the fast and well-understandable com-
munication that occurs naturally [21]. Following the same idea, 
high interactive robots can provide similar experiences that, al-
though not totally efficient as human communication per times, 
has the novelty factor. Human-Robot Interaction (HRI) is a recent 
research area that focused in issues of this kind and it has shown a 
significant growth in several applications, such as health, enter-
tainment, guidance, care-take and education. As well as that, the 
investigation about different types of robots and their influence in 
the user perceptions among tasks. The NAO robot, from 
Aldebaran Robotics, has a range of interaction possibilities and it 
is often used in this works for helping students to keep the focus in 
the proposed activities, aiming a higher gain in learning rates 
compared to appropriated control groups. 
 
This visual system proposal is part of a bigger project named R-
CASTLE project, a Robotic – Cognitive Adaptive System for 
Teaching and LEarning. The project aims to deliver a very 
innovative and advanced user-experience system as a new 
educational tool that allows any kind of designer (the 
programming and non-programming persons that want to apply 
this methodology) to easily plan interactive activities with 
electronic devices, in which in this case is applied in a humanoid 
robot, proving an autonomous and natural communication with the 
robot and adaptive skills for short and long-term interaction. 
Natural communication of the robot is guaranteed through 
modules that perform audio-visual processing and robot’s gestures 
manipulation, while the robot’s adaptation behavior relies on 
multiple sensors and algorithms to collect and analyze the users’ 
perceptions. All the variables configuration from this project are 
result of several technical and interactive (user-centered) studies, 
focused in specifics issues that, combined, produce the whole 
scenario of this research problem. Tests with all modules 
integrated or tests with users were not performed in this study. 
 
In this paper, it is only presented on of the solutions studied for the 
visual module, considering that the designer wants to quickly 
chance all the vision database to approach a different content in 
the following interactive sessions. The presented solution was 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 195 - 202. Santiago de Chile.
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studied due  to  be  part   of   the   already   available   laboratory  methods. 
However, it was important to analyze the algorithm behavior for 
this study goals in the submitted conditions, as presented in the 
following sections. Mainly, for 3D monocular object recognition it 
is being used Automatic Image Annotation (AIA), which is a 
branch of image retrieval that can be said as more user friendly. 
Users are much at ease if images are given with semantic 
keywords but manual indexing is a time consuming process. That 
is why the techniques under this category first annotate images 
with semantic keywords automatically and once images are 
annotated they can be retrieved much more easily. 
  
The rest of the paper is organized as it follows. In Section 2, we 
discuss the background of related work using the same Automatic 
Image Annotation approach and Educational HRI studies. The 
Sec-tion 3 presents the project’s proposal as well as the materials 
and method that compose it. The results are presented and 
discussed in Section 4. Finally, in Section 5, conclusions and 
future works are presented. 
 
2 BACKGROUND  
In turn-of-event work, Chapelle et al. [4] showed that classification 
can be improved based on image histograms using support vector 
machines (SVM). Before this, it was known that classification 
approaches generalized poorly on classification tasks if the dimen-
sional of the feature space was extremely high but this approach 
showed that SVM can perform this classification easily if the only 
attributes provided are high-dimensional histograms. Chapelle et al 
used heavy-tailed RBF kernels. Also, they showed that decreasing 
a while using a-exponentiation improves performance of linear 
SVM that they can be used to substitute RBF kernels. 
  
Following in this way, Goh et al. [1] used one-class, two-class and 
multiclass SVM. They have proposed a confidence-based dynamic 
ensemble (CDE) so that it can be concluded when retraining of 
classifier is needed and whether new low-level features or training 
data can be included. A three level classification scheme is 
proposed. At the base level, SVM are used for computing the 
prediction of one semantic label. A confidence factor is given for 
each prediction by employing algorithm for one-class SVM which 
also uses a density distribution of training data. At multiclass level, 
the confidence factors of all multiple classifiers are cumulated to 
give only one prediction. Again a multi class level confidence 
factor is computed for this prediction. At the bag level, CDE 
cumulates the predictions from multiple bags to give an aggregated 
prediction. An overall confidence factor is given at this level. If 
this is high, a semantic is assigned. This approach overcome the 
disadvantages of traditional static classifiers as it makes 
adjustments to include semantics leading to discovery of low level 
features and thus improving accuracy . 

  
Shukla et al. [27] used a combination of features based tech-
niques, as shown is Figure 1, for automatic image annotation and 
used the Social20 dataset [16] to test. The Social20 set has 20 
visual concepts and a total of 19,972 images. Under each concept 
category 1000 images are present. The concepts are very sundry: 
airplane, beach, boat, bridge, bus, butterfly, car, cityscape, 
classroom, dog, flower, harbor, horse, kitchen, lion, mountain, 
rhino, sheep, street, and tiger. They claimed that this technique is a 
very efficient way to automatic image annotation, reaching 91% of 
accuracy and training time in 1,25s, which is a good indicator that 
this system can easily integrated into image retrieval system.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1: Scheme proposed by Shukla [27].  

 
Balayil et al. [19] presented a very simple and intuitive approach 
to perform multilabelling of images using bag-of-words model of 
image representation and two pass K- Nearest Neighbor (KNN) 
for classification. The modified ranking approach considers the co-
occurrence of labels within the dataset along with the ranking 
obtained using two pass KNN, hence reducing the chances of as-
signing those labels that hardly co-occur. Despite its simplicity, it 
gives reasonable performance as compared to the state-of-the art 
methods for solving the problem. It gives a better recall value 
using SIFT features while the use of SURF features makes it 
faster. The relation between the predicted labels are easily 
obtained using a predefined ontology. 

  
Since 2012, when the AlexNet [14] won the ImageNet [6] Chal-
lenge, proving that Neural Networks with a lot of layer are now 
viable due to the advancing in hardware’s processing power, the 
majority of works have been attempting to solutions using Deep 
Learning [15] as Convolutional Neural Networks (CNN) for image 
classification. As result, many architectures and models were pre-
sented and all of them with accuracy in the state-of-art but with 
very large training time. The more notables models the AlexNet 
itself, GoogLeNet and Microsof ResNet, which are the recents 
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) 1 
winners and they are in constant improvement. The Deep Learning 
approach is mainly used as image recognition in many applications 
[26]. However, it is commonly used to other purposes as well, for 
example Big Data Processing [29], Natural Language Processing 
[28], and other Artificial Intelligence fields [2]. 

  
Visual systems are often used for human tracking in navigation 
robots and gestures recognition in HRI applications [23]. For 
interaction goals, they are majorly employed to analyze user’s pa-
rameters as eye gaze [30], posture [25], emotions [17] and so on. 
Regarding objects identified along the interaction, few works are 
reported. The objects used in the interaction are specifics and it is 
not an advantage to train a large database due to the processing 
waste, once it will not serve for generic purposes. 

 
 
3 PROPOSED SYSTEM  
The final proposed system is a module based architecture, where 
each module is responsible for a specific function and contains a 
group of functionalities to do so. This type of implementation 
allows to easily change a module - or just a part of it - without 
impact in the other ones.    
1  http://image-net.org/challenges/LSVRC/2017/index, accessed in September 
2017
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For instance, if we want to use another robot it is necessary just 
change the modules that communicates with the robot, without 
interfere in the vision or dialog module. The modules are better 
described next and the Figure 2 illustrates how their integration 
works.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: The architecture’s modules and its communication 
flow. 
 
 
3.1 Modules  

3.1.1 Central Module. Is the main module that contains the 
others. Uses objects for the communication between the modules 
and also some useful mechanisms to help and guide the 
interaction flow. It connects with the robot by proxies and with 
the modules by function calls. 
 

3.1.2 Dialog Module. The Dialog Module has two functions: 
Interpret what the user says by converting speech into text, and 
give information to the user by converting given sentences by the 
central module into robot’s speech. In this way, the Google Speech 
Recognition is being used, which is an API that sends a wave file 
format to its server and takes back the corresponding string. This 
communication is programmed in python, with the library 
SpeechRecognition 3.1.3 [8], and it communicates with the 
module by file stream. For the voice synthesis we use NAO’s 
default voice, as it was well accepted in other test. 
 

3.1.3 Motion Module. In the Motion Module are implemented 
with NAOqi SDK functions to position the robot’s engines. Is 
always used with another module, but very import to hold users 
attention span for a longer period. 
 

3.1.4 Vision Module. More relevant to this paper, the Visual 
Module is composed by a series of techniques to detect and recog-
nize the chosen objects. First, it is employed VOCUS2 for 
segmentation and background and noises extraction. Then, 
computed the

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: Session’s Flow Chart. The borders corresponding to 
the module operating in that step.  

 
SURF features and bag-of-words method in their histogram, and, 
finally, multiple SVM - which is a supervised method - are trained 
with this descriptors to annotate, or predict, new input images. All 
of these employed methods for vision are better described in 
Subsection 3.3.
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3.2 Interaction Design 
The system was configured to play with young students in inter-
active sessions asking and recognizing three types of basic 3D 
geometric figures - sphere, cube and pyramid - and explaining 
their differences and concepts. These figures were made from 
plastic by a 3D printer, except the sphere that is a simple table 
tennis ball. The reason of the chosen content is that, preliminary 
studies performed shown a big mistake by children to differ 2D 
and 3D geometric figures, and also due to its simplicity, since 
these are the first tests. Thus, for pedagogical matters, the dialog 
module was set with sentences addressing the concept of vertex, 
edges, faces, bases and things that characterize these adopted 
objects. It is worth to remember that, replacing the content from 
dialog and visual modules is possible to deal with so many 
subjects as wanted.  

 
The set of interaction between the robot and user is called a session 
and the combination of techniques described are used to guide the 
robot along the interaction flows. Considering the selected subject 
and with help from math education specialists, it was suggested the 
session presented by the flow chart in Figure 3, in which the 
interaction flow is composed by 8 steps from the main flow and 2 
complementary steps due to the possible changes in some steps. To 
better illustrates, all the steps in figure have borders according their 
modules and some steps are performed by more than one module. 

  
In the step 1, the robot performs a little welcome dialog with the 
children, having a hand-shake and asking the children’s name to 
use along the session. In the step 2, the central module randomly 
chose one of the three possible objects. In the step 3, the dialog 
module requests the chosen object, but without say its name, just 
giving tips and features. An example for a cube could be: "Could 
you please put in front of me a 3D geometric figure with 8 
vertexes and 12 edges?". In the step 4, the visual system predicts 
the object and returns the prediction to the central module, that in 
the step 5 checks if the object chosen by the children matches with 
the choice in step 2. In negative case the robot gives more tips and 
regress to the step 2, requesting for the figure again. In positive 
case the flows proceed through the step 6, where the robot 
congratulates for the right choice and gives some complementary 
concepts or curiosities about the object. In step 7, the central 
module can be set to play a determined number of rounds or send 
a message, through the dialog system, if the children want to play 
again. If there is another round, the steps are reproduced from step 
2. In other case, there is a goodbye dialog in step 8 and the system 
ends its work. An example of children interacting with NAO is 
shown in Figure 4. 
 
 
3.3 Vision Module  
The following subsections detail the methods used in the Vision 
Module. 
 

3.3.1 VOCUS2. The VOCUS2 [10] is a salience system that fol-
lows in its basics structure the Itti-Koch [12] model: feature chan-
nels are computed in parallel, pyramids enable a multi-scale 
compu-tation, contrasts are computed by Difference-of-Gaussians 
(DoG). The most important difference is the scale-space structure 
(that use a new twin pyramid) and the center-surround ratio, which 
has turned out to be the most crucial parameter of saliency 
systems.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4: Children interacting with NAO during the pro-posed 
session.  
 
Similar to the approach of Itti, the resulting system has a simple 
and elegant structure which follows concepts from human 
perception, but this system produces pixel-precise saliency maps, 
instead of segment-based ones. However, the segment-based 
saliency maps are beneficial for some tasks, especially if precise 
object boundaries are required. VOCUS2 system works as shown 
in Figure 5. The input image is converted into an opponent-color 
space with channels for intensity, red-green, and blue-yellow 
colors. For each channel, it computes two image pyramids (one 
center and one sur-round pyramid), on which center-surround 
contrast is computed. This structure is similar to others FIT-based 
such as iNVT [12] or VOCUS [9]. 
 
 

3.3.2 SURF Feature Descriptor. As features in an image can be 
found very easily now due to distinctive use of descriptors that can 
be computed on the whole image rather than its segmented parts, it 
has become easier to be more accurate. SIFT, PCA-SIFT, SURF 
are some such descriptors. One of the very reasons for their 
popularity is that they are invariant to image rotation, scaling, 
changes in illumination. The reason SURF is preferred over SIFT 
is due to its concise descriptor length. Whereas the customary 
SIFT implementation uses a descriptor consisting of 128 floating 
point values, SURF compresses this descriptor length to 64 
floating point values. 
 

3.3.3 Bag Of Features. Bag of Features (BoF) is a popular ap-  
proach to visual object classification whose interest is due to its 
power and simplicity. Its origin stems from the bag-of-words 
model [24]. This approach is used for many computer vision 
tasks, such as image classification, robot localization and textures 
recognition. The methods that apply this model are based on 
unordered collections of image descriptors. They have the 
characteristic of discarding spatial information and are 
conceptually simpler than alternative methods. 
 
The idea, as shown in Figure 6 in this approach is to compute 
features in an image and match with a set of features to classify 
the image. A feature is a property that can represent an image or 
part of it. 
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Figure 5: Basics of VOCUS2 system [10]. 

 
It may be a pixel, a circle, a line, a region with texture, medium 
gray level, etc. Despite that there is no formal definition, features 
can be characterized as detectable parts of the image with some 
meaning. In this model, the extracted features are grouped and 
generated partitions are used to mount a dictionary of visual 
words. After quantify the features using the visual dictionary, the 
images are represented by the frequency of visual words.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6: Bag of Features [7]. The image of a face and a bag 
formed by feateures that caracterizes a face. 

 
3.3.4 Support Vector Machine (SVM). The Support Vector Ma-

chines (SVM) deals with finding a predictive function to 
generalize data. SVM is used in several researches, as Pattern 
Recognition [5], Object Recognition [3], speaker identification, 
face detection, text categorization, for example. In most of tests, 
compared to bench-marks and other classic approach, SVM 
generalization performance (error on test sets) matches or is 
significantly better.

 
 
  
The difference between the SVM and other classical machine 
learning algorithms is the bias assumed. As ID3 or MLP, the bias 
for the SVM is based on linear functions. However, are linear on 
the features space, and can provide a non-linear classifier. Data 
can be not separable in a given input space, so it can be mapped to 
another space and another dimension with similarity measure. 
This mapping function is called Kernel, and it is important to 
understand your input space and the distribution of your data to 
find the best kernel that will classify with less error.  

 
In this paper, linear SVMs classifiers are used using the above pro-
vided inputs. Once the bag-of-words features for all training 
images are obtained, they are given into SVMs. They find a hyper 
plane that separates the training data by maximal margin. "One-
against-all" approach is used in the framework as it achieves 
comparable perfor-mance with faster speed than "one-against-
one". In the one-against-all implementation of SVM, n hyper-
planes are implemented, where n is the number of classes. Each 
hyper plane can be used to separate one class from the other 
classes. 
 
 
4 VALIDATION TESTS  
In order to obtain better measures regarding the efficiency in cor-
rectly classify the objects, the visual module was submitted to a 
series of tests. In detection, the VOCUS2 was successful in detect 
all the test samples, demonstrating that it fits too well this applica-
tion, removing background and isolating the object. As described 
in Section 3.1.4, the segmentation is the first step in detecting and 
processing the image provided by the robot’s camera. The Figure 7 
shows an example of the segmentation process. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 7: Object detection process: 7(a) 400x400 pixels origi-
nal image captured by the robot’s camera, 7(b) the saliency 
map, 7(c) the most salient object on scene and 7(d) the cropped 
object. 
 
Easy to note that, the original images could also serve as good 
entrances for training and classification, but as the final system 
aims to works in noisy environments and recognize more complex 
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objects, we decided to run the complete system even with these simple objects to study its behavior.

Three SVM were train, one for each class of 3D geometric figures. 
The training dataset was composed by 60 samples, being 20 of 
each class. It is known that it is considered a very small sample 
set, but the focus is to investigate how the classifier reacts to few 
images as training inputs. The images were taken from robot’s 
camera and their size may vary according their position in the 
robot’s field view, it means, the distance between 3D figures and 
the camera. In Figure 8 is possible to see some samples from the 
training dataset.

Three measures were used to evaluate the classification acuracy: 
Recall, Precision and F-Measure. The recall is the number of 
correct predictions divided by the number of occurrences of 
keyword with ground truths in the test dataset. In other words, the 
recall of any classifier is computed as dividing the correctly 
classified positives by total positive count of images that are been 
tested [20]. The precision is the number of correct annotations 
divided by no of predicted annotations. In other words, it is 
number of correctly retrieved images divided by the number of 
retrieved images [13]. To combine recall and precision in a single 
efficiency measure, the harmonic mean of precision and recall is 
calculated. It is called F-measure ( Equation 1). This is one of the 
aggregated performance measures. The results for the three 
measures in the presented tests are shown in Table 2 and in the 
graph of Figure 9. 
Three measures were used to evaluate the classification acuracy: 
Recall, Precision and F-Measure. The recall is the number of 
correct predictions divided by the number of occurrences of 
keyword with ground truths in the test dataset. In other words, the 
recall of any classifier is computed as dividing the correctly 
classified positives by total positive count of images that are been 
tested [20]. The precision is the number of correct annotations 
divided by no of predicted annotations. In other words, it is 
number of correctly retrieved images divided by the number of 
retrieved images [13]. To combine recall and precision in a single 
efficiency measure, the harmonic mean of precision and recall is 
calculated. It is called F-measure ( Equation 1). This is one of the 
aggregated performance measures. The results for the three 
measures in the presented tests are shown in Table 2 and in the 
graph of Figure 9. 
 
 

F _measure = 2     (1)
         

1  1   
        

     precision  + r ec al l   

  
 Table 2: Measures 

 

     
 Recall Precision F-Measure  

Cube 0.96   0.86   0.91  
Pyramid 1   0.93   0.96  
Sphere 1   0.96   0.98  

 
 

 
Figure 8: Samples of training dataset of each class: cube in the 
first row, sphere in the second and pyramid in the third. 
 
For a performance test of the visual classification technique in a 
known database, please check [27] and for a vehicles database 
annotation check [18]. In this study the system was tested with a 
testing dataset composed by 90 samples distinct from the training 
dataset, being 30 images of each class and varying their positions. 
In Table 1 it is shown the confusion matrix for the test dataset au-
tomatic annotation. The lines are the class that the sample belongs 
and the columns are the SVM predictions. Finally, the Unknown 
class in the last column indicates that none of SVM were able to 
predict that sample, it means, that sample was not recognized in 
any class by the multiple SVM. 

 
Table 1: Confusion Matrix. 

 
 Cube Pyramid Sphere Unknown 

Cube 26 0 0 4 
Pyramid 0 28 0 2 
Sphere 1 0 29 0 

 
Half of the figures were positioned in the middle range of the 
robot’s view field and the other half scattered in the periphery. All 
the objects in the middle distance were correctly predicted, while 
the prediction mistakes were made for the objects farthest from 
the center of the Robot’s view field .
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This implementation showed to be adequate, since it was obtained 
93% of accuracy and training time in 0.9s for the chosen 3D 
geometric figures as cube, pyramid and sphere. The performance 
in all the measures presented by the proposed approach combined 
with the very low training time suggest that the this trade-off fits 
well the architectures goals. However, further investigation is 
required to analyze the visual system in other conditions.  

 
Other techniques, as Convolutional Neural Networks, could also 
be used to classify the images with higher accuracy and other ad-
vantages. However, they present larger training time, which is out 
of the final project scope regarding providing faster programmable 
activities to the students’ professors. In technical matters, studies 
comparing this vision system with other methods to compare 
parameters as accuracy, training time and other contribution to the 
final application are being conducted so far. While for application 
validation, studies with the whole architecture are also being 
performed with several young students. 
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RESUMEN 
En esta propuesta de estudio se introducen las plataformas 
virtuales y los estilos cognitivos de aprendizaje. Además, 
mediante la metodología descrita más adelante, se identifican las 
características de navegación y los patrones de comportamiento en 
un curso de Moodle de profesores de enseñanza básica de una 
comuna de Santiago utilizando sus registros logs, y los estilos 
cognitivos mediante la aplicación de un test. Al contrastar los 
datos utilizando learning analytics, se pretende identificar si 
existen relaciones entre los patrones de comportamiento y uso en 
el entorno virtual con los estilos cognitivos de los usuarios. Las 
ventajas de este estudio se traducirían en un posible aporte 
pedagógico, pudiendo teóricamente mejorar los procesos de 
aprendizaje al alinear los estilos cognitivos con los entornos 
virtuales de enseñanza, abriendo posibilidades para una mejor 
usabilidad, y una más adecuada personalización de los entornos.  
 
ABSTRACT 
This research proposal identifies the learning virtual environments 
and cognitive learning styles. Also, navigational characteristics 
and patterns on a virtual learning environment (Moodle) of 
Primary School Teachers of a district in Santiago are identified 
using their log registers, and their cognitive styles using a test by 
means of the methodology described later on. This study aims at 
identifying the possible relationships between navigational 
characteristics and behavioral patterns with users’ cognitive 
learning styles by contrasting their data using learning analytics. 
The advantages of this study might be a possible contribution to 
teachers’ pedagogic work which may theoretically improve 
learning processes by aligning the cognitive styles and virtual 
learning environments, therefore, having both better usability and 
a much more personalized virtual learning environment.    
 
Categories and Subject Descriptors 
K. Computing Milieux 
K.3 COMPUTERS AND EDUCATION 
K.3.1 Computer Uses in Education 

 Collaborative learning  
 

General Terms 
learning analytics, moodle, entornos virtuales de aprendizaje, 
estilos cognitivos   
 
Keywords 
learning analytics, moodle, virtual learning environments, 
cognitive styles   
 
   
EXTENDED ABSTRACT 
INTRODUCCIÓN 
La incorporación de nuevos elementos dentro del quehacer 
pedagógico ha cambiado la forma de entregar y gestionar el 
conocimiento dentro y fuera del aula. Las TIC se han constituido 
en una nueva herramienta que ha permitido utilizar diferentes 
medios audiovisuales y multimediales que han permitido que 
muchos profesores y alumnos tengan la posibilidad de interactuar 
no solo en la sala de clases, también desde distintos lugares. 
Como ejemplo de esto, la modalidad sincrónica permite que los 
profesores y alumnos se puedan comunicar en entornos virtuales 
de educación en tiempo real, y la asincrónica que los participantes 
puedan acceder a una plataforma en cualquier momento, hace que 
la barrera del tiempo y la lejanía de los hogares ya no sea un 
obstáculo para aprender y enseñar.  
Estas plataformas educativas o entornos virtuales se han extendido 
masivamente en el sector secundario de la educación, y en un 
porcentaje creciente de la educación básica, en la última década1. 
Estos entornos están cambiando la fisonomía de la cotidianidad 
del acto educativo, además de generar y registrar una cantidad 
considerable de información. Esta información, generada y 
recolectada en plataformas virtuales puede ser utilizada para 
estudiar los comportamientos y patrones de uso académico.  
El acceso y registro de usuarios en estas plataformas LMS han 
sido motivo de una serie de estudios en los últimos años debido a 
la gran cantidad de datos que estas plataformas generan, y su 
análisis permite levantar nueva información para mejorar los 
sistemas y los procesos de formación. Los datos obtenidos al 
utilizar estos sistemas han creado un área denominada “learning 
analytics” (o ‘analítica del aprendizaje’) [6] [26] que busca 
identificar patrones, comportamientos y extraer conclusiones para 
mejorar procesos. En particular, hay interés por saber cuáles son 

                                                                    
 1 Lista de los proyectos en Chile que utilizan Moodle (una de las 
plataformas libres más extendidas), donde al momento de este artículo se 
registran 786 instancias. Ver en 
https://moodle.net/sites/index.php?country=CL  
 

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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las características de navegación de los usuarios de estas 
plataformas y su relación con los estilos cognitivos de aprendizaje 
[14] [16].    
La psicología ha estudiado e identificado ciertos estilos cognitivos 
de aprendizaje, definiendo cada estilo según ciertos patrones y 
características. Como ejemplo tenemos el serialista y el holístico 
[22]. El primero se caracteriza por analizar la teoría y ejemplos 
del mundo real separadamente, y prefiere enfocarse solo en una 
tarea antes de hacer la siguiente. El segundo es capaz de integrar 
la teoría y la realidad, creando links conceptuales entre estos.  
A partir de todo lo expuesto, cabe preguntarnos si ¿al asociar las 
características de navegación de los usuarios de estas plataformas 
y sus estilos cognitivos de aprendizaje se podría mejorar su 
proceso de aprendizaje?  
Es por este motivo que esta propuesta de estudio, desde la teoría y 
fuentes empíricas, pretende analizar de forma exploratoria las 
características de navegación y comportamiento en un curso de 
Moodle de un grupo de profesores de una comuna de Santiago, y 
contrastarlo con sus estilos cognitivos (identificados con 
anterioridad mediante tests). Además, el estudio pretende 
identificar si existen relaciones entre algunos patrones de 
comportamiento de los profesores en el entorno virtual de 
aprendizaje con su estilo cognitivo, mediante exploración abierta 
de las herramientas de learning analytics ofrecidas por la 
plataforma. Los resultados obtenidos utilizando la metodología 
que se describe más adelante en este trabajo, podrían ser un aporte 
para mejorar teóricamente los procesos de aprendizaje al alinear 
las características de navegación de los usuarios en los entornos 
virtuales de enseñanza y sus estilos cognitivos de aprendizaje. 
 
     
ANTECEDENTES 
1. Las Plataformas Virtuales de Educación 
Las plataformas educativas se han generalizado extensivamente 
esta última década, llegando a estar hoy presentes en todas las 
instituciones de educación superior, institutos, y un porcentaje 
cada vez mayor de establecimientos educacionales2.  
Es relevante aclarar que existen, por razones históricas, varias 
denominaciones para estas plataformas o entornos, tanto en 
castellano como en inglés, aunque se refieren básicamente a los 
mismos sistemas, con funcionalidades base comunes. Entre las 
principales denominaciones en uso hoy podemos mencionar 
Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA) por Learning 
Management Systems (LMS); y Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA) por Virtual Learning Environment (VLE). 
Nos referiremos principalmente a estos entornos genéricamente 
como ‘plataformas educativas’, aunque utilizaremos cualquiera de 
los términos indistintamente. 
 
1.1 ¿Qué es y qué hace una plataforma 
educativa? 
Una plataforma educativa es a un sistema basado en tecnologías 
de la información, accesible por web (internet), utilizado para 
planificar, implementar y evaluar procesos de aprendizaje 
relativos al aprendizaje tanto en-línea como fuera-de-línea. Una 
plataforma educativa permite a un instructor crear y entregar 
contenidos, monitorear la participación de los estudiantes, evaluar 
el desempeño de éstos y comunicarse permanentemente con un 
                                                                    
2 Un estudio de mercado de 2017 cifra la cantidad de usuarios de 
plataformas, sólo en instituciones educativas, y sólo en EEUU, en más de 
20 millones. Ver en http://edutechnica .com /2017/03/12/lms-data-spring-
2017-updates/  

curso, un grupo, o un estudiante en particular. Una plataforma 
educativa permite a un estudiante acceder personalmente a los 
contenidos, noticias, tareas, evaluaciones, y foros de discusión 
asociadas al curso; “subir” o entregar sus tareas o evaluaciones, e 
interactuar en los foros con sus compañeros y tutores. Una 
plataforma educativa permite a un administrador fácilmente crear 
y gestionar cursos, con profesores, alumnos y las fechas 
adecuadas.  
Finalmente, vale consignar que estas plataformas o entornos son 
sistemas complejos, con servidores de alta capacidad, 
comunicados con bases de datos, y en general se utilizan con 
sistemas de respaldo, para operar en modalidad 24/7. Esto implica 
muchas veces tener un grupo de trabajo del área TI responsable 
del funcionamiento de la plataforma, lo que puede ser restrictivo 
para organizaciones pequeñas o de bajo presupuesto. Hoy existe 
una nueva modalidad, que se está masificando bastante rápido en 
ciertos segmentos: tener la plataforma como SaaS (Software as a 
Service), o “en la nube”. La plataforma, así, está plenamente 
disponible para todos los usuarios, pero las complejidades de 
instalación, operación y mantención están externalizados a una 
empresa especializada, sin necesitar un equipo TI o expertos en la 
organización.   
 
1.2. Antecedentes históricos de las Plataformas 
Educativas 
Los inicios de las plataformas educativas se remontan a mediados 
y fines de la década del 90, cuando internet se consolida, se 
masifica velozmente, y aparecen una gran variedad de 
herramientas enfocadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que el nuevo medio posibilita.  
 
1.2.1 El Consorcio IMS, empujando los estándares y 
la interoperabilidad 
Gracias al trabajo conjunto de una serie de cuerpos académicos 
con empresas privadas, la estructura y funcionalidades de las 
plataformas como las conocemos hoy se homogeneizaron 
rápidamente. En particular, la Instructional Management Systems 
(en adelante, IMS), una iniciativa sin fines de lucro nacida de 
EDUCAUSE3 [9], como parte de su Iniciativa de Infraestructura 
para el Aprendizaje Nacional (National Learning Infrastructure 
Initiative, NLII, USA)4 tendiente al cambio sistémico para utilizar 
las TI en la educación (y no sólo en la administración 
educacional), logró consolidarse como un cuerpo independiente 
de estándares, al que adhirieron las principales empresas 
desarrolladoras en conjunto con una serie de universidades para 
desarrollar un trabajo colegiado de avance en el dominio. 
La IMS tomó el trabajo pionero de la AICC, la asociación de 
proveedores de capacitación de la aviación internacional 
(Aviation Industry CBT [Computer-Based Training] Committee) 
y lo extendió para incluir no sólo a la aviación ni tan sólo a la 
educación puramente online, sino que, en base a sus estudios 
académicos, diseñar un conjunto avanzado de las funcionalidades 
que se necesitarían para los distintos roles y modos avizorados, 
entre ellos la educación híbrida o conjugada (o ‘blended-
learning’) [4] [20], que incluye las herramientas para la formación 
vía web, como también las que apoyan la formación presencial.  
La IMS desarrolló una especificación de interoperabilidad, un 
trabajo muy interesante y avanzado en su momento, en base a la 
colaboración público-privada y académica. Uno de los focos 
principales del trabajo relacionado con la definición de estándares 

                                                                    
3 Ver en https://www.educause.edu  
4 Ver en http://www.nmc.org/organization/educause-learning-initiative/  
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para las plataformas, fue la de ayudar a crear un mercado 
competitivo, por medio de la eliminación de trabas que pudiesen 
bloquear el cambio de una plataforma a otra. En particular, se 
especificó que los contenidos desarrollados para un curso en una 
plataforma específica debiesen poder funcionar en cualquier otra 
plataforma, eliminando así el “lock-in” y las trabas comerciales de 
las instituciones que habían desarrollado cursos con contenido en 
alguna plataforma.  
Este trabajo de especificación, y luego estandarización, partió con 
la necesidad inicial de portar los contenidos de una plataforma a 
otra, sin mayores contratiempos. Pero luego se extendió a otras 
funcionalidades, y así se definieron nuevas especificaciones. Por 
ejemplo, para los metadatos de los contenidos (IMS LOM, que 
logró convertirse en estándar oficial, al ser adoptado por la IEEE, 
en el IEEE 1484.12.1 – 2002 Standard for Learning Object 
Metadata5); los datos mismos de los alumnos (IMS LIP6, Learner 
Information Package, adoptado entre instituciones y el gobierno 
británico para la transmisión de información respecto a los 
estudiantes y su desempeño; Wilson, 2002);  las evaluaciones 
académicas (IMS QTI7, Question and Test Interoperability, para 
poder transferir de una plataforma a otra pruebas y evaluaciones 
de todo tipo, como también herramientas que las administren y 
generen), y muchas otras especificaciones8 (e-portfolio, data 
repository, etc.). El concepto principal era crear una 
especificación de interoperabilidad, para mejorar las 
funcionalidades ofrecidas a los diversos actores involucrados 
(empresas, desarrolladores, profesores, alumnos, administradores 
educacionales, etc.), y al mismo tiempo, evitar que las 
instituciones queden supeditadas a una sola plataforma por el 
simple hecho de usar sus datos en cualquiera de éstas. 
Por un buen tiempo, la mayor parte de las plataformas conocidas 
se adscribían a estos estándares, permitiendo la interoperabilidad, 
y aumentando por esto su valor. 
Los últimos desarrollos de la IMS corresponden al modelo 
Common Cartridge (CC) y LTI (Learning Tool Interoperability), 
que incluyen los principales estándares mencionados con 
anterioridad, probados ya por una década. El modelo CC/LTI 
representa una idea bastante avanzada y abierta respecto a la 
educación y los recursos involucrados en su gestión. En particular, 
agrega un modelo de interoperabilidad entre las plataformas 
educativas y posibles aplicaciones digitales externas, no ya 
contenidos estáticos, sino otros sistemas que puedan interactuar 
con las plataformas. Y esto, con un interesante foco en la industria 
de contenidos educativos, como típicamente podrían ser las 
editoriales educativas (Pearson, Addison-Wesley, McGraw-Hill, 
etc.) las cuales comienzan recién a incursionar en las 
potencialidades que abren los contenidos digitales. Se vislumbran 
interesantes posibilidades a futuro, por ejemplo, con los libros 
electrónicos, si se los deja de ver como entes estáticos y cerrados. 
Las empresas que desarrollan estos contenidos utilizados 
masivamente en las escuelas tienen que estar dentro de la 
ecuación educativa y de la discusión de futuros posibles. Además 
del modelo CC/LTI, uno de los últimos desarrollos de la IMS, a 
tono con los tiempos, corresponde a una especificación para el 
análisis de los datos provenientes de las plataformas, el llamado 
‘Learning Analytics’ (IMS Caliper Analytics9). 
Pocos años después surgió con bastante fuerza, ahora ligado al 
Departamento de Defensa Norteamericano y su división de ADL 

                                                                    
5 https://www.imsglobal.org/metadata/index.html  
6 https://www.imsglobal.org/profiles/index.html  
7 https://www.imsglobal.org/question/index.html  
8 https://www.imsglobal.org/specifications.html  
9 https://www.imsglobal.org/activity/caliper  

(Advanced Distributed Learning), otra especificación de 
estándares para la interoperabilidad entre sistemas de educación 
en-línea, que tomó elementos de AICC, IMS, y Ariadne (una red 
académica europea). Esta nueva especificación se llama 
SCORM10, por Sharable Content Object Reference Model, o un 
modelo de referencia de objeto de contenido compartible. Este 
estándar entró con bastante fuerza al mercado, propiciado por 
ADL, y con fuertes recursos que ayudaron a que se impusiera al 
proveer sitios de pruebas y ayuda a la portabilidad. Dentro de los 
aportes de SCORM, aparte del hecho de lograr ser un estándar de 
facto para las plataformas, fue la de agregar el “secuenciamiento”, 
donde un contenido se ubica en una secuencia dentro de una línea 
lógica de aprendizaje, pudiendo entonces restringir los 
movimientos del aprendiz a una secuencia específica permitida. 
SCORM corresponde a un modelo más restringido que el modelo 
IMS, más enfocado en el CBT (Computer Based Training, “self-
paced”, y donde el instructor no tiene necesariamente 
preponderancia). Los supuestos pedagógicos de ambas instancias 
son diferentes, y no dejan de tener algún nivel de tensión11, y es 
natural al venir cada una de un mundo bastante diverso (consorcio 
privado - universidades, vs. capacitación militares - defensa). 
Finalmente, con el mercado virtualmente alineado con las 
especificaciones, surgieron otras iniciativas menores de mejoras 
(xAPI la evolución de SCORM; CMI5, de AICC), con distintos 
énfasis y funcionalidades, y con distinto arrastre dentro del 
mercado global. 
Hoy en día, la mayor parte de las plataformas existentes12 se 
encuentran adscritas a las especificaciones de alguno de los dos 
modelos, IMS CC/LTI o a SCORM, con IMS teniendo más 
influencia en el mundo académico, y SCORM en el mundo 
corporativo. Es relevante entender el desarrollo dinámico que 
tuvieron estas plataformas, y los focos que tuvieron durante la 
década pasada, en particular, respecto a la interoperabilidad y la 
sensibilidad hacia evitar el “lock-in” empresarial sobre éstas, 
además del foco pedagógico (más abierto o más restringido). 
 
1.3. La Formación en Entornos Virtuales. 
La formación en entornos virtuales utiliza un software específico 
denominadas genéricamente plataformas educativa o plataforma 
virtual de formación. Existen diferentes grupos de entornos según 
la finalidad de los mismos, algunos bastante similares o cercanos 
a los entornos educativos, que es atingente mencionar para 
distinguirlos.  Entre estos podemos mencionar Entornos de trabajo 
en grupo o de colaboración (Computer Supported Collaborative 
Learning, CSCL), sistemas de gestión de contenidos (Content 
Management System, CMS), y sistemas especializados en gestión 
de contenidos para el conocimiento o aprendizaje (Learning 
Content Management System, LCMS). 
En este trabajo, nos referimos al tipo de entorno o sistema 
especializado para el proceso de enseñanza - aprendizaje, como 
los sistemas de gestión del aprendizaje (SGA) o Entornos 
Virtuales de Aprendizaje (EVA). Los EVA se podrían describir 
como entornos que 1. permiten el acceso a través de navegadores, 
protegido generalmente por contraseña o clave de acceso; 2. 
integran de forma coordinada y estructurada los diferentes 
módulos; 3. presentan módulos para la gestión y administración 
académica, organización de cursos, calendario, materiales 

                                                                    
10 https://www.adlnet.gov/adl-research/scorm/  
11 Con el propósito de leer una muy interesante discusión respecto a las 
diferencias de supuestos entre IMS y SCORM, ver en 
http://www.imsglobal.org/cc/ccfaqs.html  
12 Se puede revisar el listado de productos certificados hoy por IMS en 
https://www.imsglobal.org/cc/statuschart.cfm  
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digitales, gestión de actividades, seguimiento del estudiante, 
evaluación del aprendizaje; 4. se adaptan a las características y 
necesidades del usuario; e 5. incorporan recursos para el 
seguimiento y evaluación de los estudiantes, entre otras 
características. 
 
1.4 Criterios de Calidad de los EVA 
Se proponen cuatro ámbitos de análisis de la calidad de la 
formación online realizada a través de plataformas (LMS) [29]. 
a. Calidad técnica. Características técnicas de la plataforma que 
han de garantizar la solidez y estabilidad de los procesos de 
gestión y de enseñanza aprendizaje, tales como la infraestructura 
tecnológica necesaria, su accesibilidad y complejidad; el nivel de 
conocimientos técnicos necesarios para su utilización; la facilidad 
de navegación a través de su interfaz; la eficacia de gestión de los 
cursos ofertados; y la versatilidad para el seguimiento de las altas 
y bajas de alumnos.  
b. Calidad organizativa y creativa. Potencialidades 
organizativas y creativas para el adecuado desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, en que se puede mencionar la 
flexibilidad a la hora de perfilar enfoques de instrucción y 
aprendizaje; la posibilidad de adaptación y uso a otros ámbitos 
educativos; posibilidad de organizar los contenidos mediante 
índices y mapas conceptuales; posibilidades de integración de 
multimedia; y la calidad para la generación y utilización de 
herramientas de evaluación, autoevaluación y coevaluación.  
c. Calidad comunicacional. Posibilidades de comunicación 
sincrónica y asincrónica tanto entre todas las personas 
involucradas en la acción formativa, incorporando elementos que 
faciliten el conocimiento entre los estudiantes y humanicen la 
acción formativa. Las plataformas permitirán el uso de foros o 
grupos de debate; correo electrónico y mensajería interna; chats; y 
audioconferencia y/o videoconferencia. 
d. La calidad Didáctica. Posibilidad de incorporar actividades en 
la acción formativa que permitan integrar de forma coordinada 
metodologías diversas apoyadas en los principios de aprendizaje 
de las teorías conductistas, cognitivistas y constructivistas. 
Siguiendo los principios de orden y claridad didáctica, 
secuencialidad conceptual, autonomía organizativa, andamiaje 
cognoscitivo, información y comunicación multimedia, 
aprendizaje activo, aprendizaje significativo y cooperativo  
 
2. Moodle 
Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para 
proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un 
sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de 
aprendizaje personalizados. Se puede descargar el programa al 
servidor web de una persona o institución, o ser asistido por 
Moodle Partners. Además, Moodle está construido por el 
proyecto Moodle, que está dirigido y coordinado por el Cuartel 
General Moodle, una compañía Australiana de 30 desarrolladores, 
que está soportada financieramente por una red mundial de cerca 
de 60 compañías de servicio Moodle Partners (Socios Moodle), 
como Insynergy Consulting Chile.13 
 
2.1 Características de Moodle. 
Moodle proporciona el conjunto de herramientas más flexible para 
soportar tanto el aprendizaje mixto (blended learning) [4] como 
los cursos 100% en línea. Se configura habilitando o 

                                                                    
13 Ver en http://insynergy.cl/?moodlead=insynergy_cl.general  

 

deshabilitando características del núcleo, e integra con facilidad 
todo lo necesario para un curso, empleando un rango muy 
completo de características incorporadas, integrando herramientas 
colaborativas externas tales como foros, wikis, chats y blogs. 
Moodle es flexible y completamente personalizable ya que posee 
Código Abierto, siendo personalizado en cualquier forma deseada, 
para adecuarlo a necesidades individuales. Su configuración 
modular y diseño inter-operable les permite a los desarrolladores 
crear plugins e integrar aplicaciones externas para lograr 
funcionalidades específicas.   
Moodle puede escalarse para soportar las necesidades, tanto de 
clases pequeñas, como de grandes organizaciones. debido a su 
flexibilidad y escalabilidad, Moodle ha sido adoptado para usarse 
en educación, negocios, organizaciones no-lucrativas y contextos 
comunitarios. Además esta plataforma posee un resguardo de la 
seguridad de los datos y la privacidad del usuario, constantemente 
actualizados e implementado procesos del desarrollo para 
protección contra acceso no autorizado, pérdida de datos y mal 
uso, y puede ser desplegado fácilmente en un servidor, o en una 
nube segura privada para un completo control. 
Moodle está basado en web, por lo que puede accederse a él desde 
cualquier lugar del mundo. Con una interfaz por defecto 
compatible con dispositivos móviles y compatibilidad cruzada con 
diferentes navegadores de Internet, el contenido en la plataforma 
Moodle es fácilmente accesible y consistente a lo ancho de 
diferentes navegadores y dispositivos. 
 
3. Learning Analytics (Analítica del 
aprendizaje) 
Un área de estudio y trabajo que se ha desarrollado con fuerza en 
los últimos años ha sido el de análisis de datos (data analytics). 
Esto, provocado mayoritariamente por la escalada de datos 
existentes en la vida cotidiana de la sociedad de la información y 
las redes. Cada vez existen menos procesos que se desarrollen en 
papel, sean técnicos, legales, comerciales, financieros, etc. 
Estamos inundados de datos, es un hecho, aunque estos no 
siempre sean visibles. Por eso surge el término “Big Data”, y se 
solicita muchos analistas de datos. 
De un tiempo a la fecha, se ha descubierto que los datos (aunque 
muchas veces invisibles) pueden tener un gran valor, si se puede 
extraer información útil de estos. Los sistemas de Inteligencia de 
Negocios (cercanos a la minería de datos), se han extendido con 
fuerza, y en cierto sentido se han popularizado, al volverse 
bastante más accesibles a un rango mayor de empresas medianas.   
Este fenómeno también llega, naturalmente, al ámbito de la 
educación, donde gracias a las plataformas y sistemas TI, existe 
un mundo creciente de datos “educativos”. En particular, en las 
plataformas educativas (no administrativas), los datos están 
orientados al proceso de la educación en sí. Y de esta forma, surge 
el área de “análisis de datos” de los entornos educativos, el 
‘learning analytics’ [22]. En esta área se pretende identificar 
típicamente mejoras y eficiencias posibles de procesos.    
Pero el análisis de datos educativos, o learning analytics, no es un 
procedimiento estructurado [8]. Como sucede con la Inteligencia 
de Negocios, el learning analytics no corresponde a un sistema de 
“reportes” (consultas de datos) fijo, cerrado, finito. Es un sistema 
abierto en que se pueden hacer siempre nuevas consultas, 
buscando identificar en las respuestas, algunos patrones que 
permitan mejoras. Pero los contextos son siempre cambiantes, y 
por lo mismo, se necesitan nuevas consultas (a veces una larga 
serie de consultas, utilizando lógica, y aproximaciones sucesivas, 
prueba y error, reconocimiento de patrones, etc.) para encontrar lo 
buscado en ese momento. 
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En la práctica, el ‘learning analytics’ se ha utilizado bastante para 
indagar en los factores que inciden en ciertos comportamientos 
como por ejemplo la deserción de cursos, el mejor o peor 
rendimiento escolar, etc.  Habiendo un cierto volumen de datos, es 
natural pensar que estadísticamente se podrían identificar algunos 
patrones, si se realizan las consultas adecuadas a los indicadores 
correctos. 
 
3.1 Learning Analytics en la plataforma 
Moodle 
Las funciones (Fig. 1) por defecto que provee Moodle y que están 
integradas en la plataforma, para trabajar con Learning Analytics, 
son principalmente:   
a. medir el involucramiento digital de los estudiantes; 
b. asegurarse que los estudiantes están accediendo a ciertos 
recursos y completando las tareas; y  
c. enviar notificaciones automáticas si se cumplen ciertas 
condiciones estipuladas. 
 

  
 
 

Figura 1. Funciones de Moodle. CUSN Information Technology.14 
 
Para acceder a estas funciones, se debe acceder a las funciones de 
reporte ubicadas en las áreas de Navegación y Administración de 
la plataforma, además del diseñador personalizado de aprendizaje.  
En el menú de Navegación, se pueden ver, entre otras cosas, 
algunos informes/reportes acerca de los estudiantes. Por ejemplo, 
cuándo fue el último acceso al curso, se va a la sección de 
Participantes, donde está la lista completa, y donde se ve cuándo 
fue la última vez que cada estudiante se conectó al curso. Se 
puede filtrar por rangos específicos de tiempo (p. ej., los que no se 
han conectado en 2 semanas, en 1 mes, etc.). Si se quiere ver más 
detalle de un estudiante en particular, se selecciona de la lista, y se 
puede ir al perfil (en Administración), donde se muestra los  
tiempos de acceso a los recursos y actividades, cuántas veces las 
accedieron y las calificaciones que recibieron si las hay.  
Desde la sección de Administración, también existen una serie de 
reportes disponibles: 
a. Reporte de actividades (Fig. 2). Muestra una lista de recursos 
y actividades, con el número de veces que ha sido visto cada uno, 
y así poder validar en forma rápida si los estudiantes han tenido 
acceso y en qué cantidad a los recursos críticos. 
 

 
 

Figura 2. Reporte de Actividades. CUSN Information Technology. 

                                                                    
14 Ver en http://www.csun.edu/it/learning-analytics 

b. Reporte del curso. Se muestra una lista con las actividades, 
donde se puede ver las tareas que los alumnos han leído y/o 
completado, y se puede filtrar por actividad, estudiante, fecha y la 
acción ejecutada. 
c. Reporte de finalización de actividades (Fig. 3). Este informe 
presenta una visión panorámica global, donde se ve gráficamente 
el estado de los alumnos con cada actividad. (Para esto, es 
necesario habilitar en la plataforma el seguimiento de finalización, 
para que tanto el alumno como el profesor puedan ver el progreso 
en las actividades, como también restringir el acceso de un 
módulo hasta no haber completado otro módulo).   
 

 
 

Figura 3. Reporte de Finalización de actividades. CUSN Information 
Technology.  
 
d. Dashboard. Esta vista gráfica muestra una serie de indicadores 
de la actividad de los últimos 7 días, como la cantidad de 
conexiones al curso por día, el número de mensajes en el foro por 
día, el número de tareas o evaluaciones enviadas. Desde esta vista, 
se pueden acceder a una serie de otros reportes, como por ejemplo 
los de Engagement/Involucramiento (Fig. 4) que muestran por 
ejemplo, el comportamiento de conexión al curso de todos los 
estudiantes, un grupo seleccionado o un estudiante en particular, 
en forma de lista o gráfico. (Necesita activarse el bloque colector 
para el curso).  
 

 
 

Figura 4. Engagement/Involucramiento de Usuario. CUSN Information 
Technology.  
 
Respecto al diseñador personalizado, permite enviar mensajes 
específicos cuando se cumple una condición (por ejemplo, que un 
alumno tenga alguna calificación excepcionalmente buena o mala, 
o no accede al curso por un tiempo prolongado). 
A modo de resumen, Moodle ya incorpora una serie de 
funcionalidades básicas de monitoreo sin necesidad de instalar 
plugins adicionales. Estos consisten en monitoreo de eventos 
(enviar mensajes personalizados cuando se gatillan ciertos eventos 
especificados), seguimiento del progreso de alumnos en el módulo 
de “involucramiento de estudiantes” (student engagement), el 
reporte de actividades (para monitoreo de las páginas visitadas y 
por quién) y el reporte de finalización de actividades, panel de 
control (dashboard, con una vista gráfica de una suma de 
estadísticas de los últimos días: la cantidad de conexiones al curso 
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por día, el número de mensajes en el foro por día, el número de 
tareas o evaluaciones enviadas),  y los mismos logs.  
Pero Moodle siempre se ha caracterizado, además, por tener una 
gran cantidad de plug-ins (módulos) disponibles que se le pueden 
instalar a la plataforma Moodle, siendo un porcentaje creciente de 
estos relacionados a Learning Analytics. No ahondaremos en 
detalles en este trabajo, pero mencionamos solo algunos de los 
plugins disponibles para learning analytics, junto con sus enlaces: 
Analytics Graphs15, Reports Overview Statistics16, Reports Forum 
Graph17, SmartKlass Learning Analytics18, GISMO19, MOClog20, 
y MEAP+21. 
Por lo tanto, podemos concluir que existen un número interesante 
de herramientas para analizar los datos que se van generando 
durante el uso la plataforma por los usuarios, en nuestro caso, 
profesores tomando un curso, con lo cual se puede desarrollar una 
exploración abierta para identificar patrones. 
 
4. Estilos Cognitivos 
Varios tipos de herramientas han sido diseñadas y empleadas por 
los investigadores para estudiar los diferentes tipos de estilos 
cognitivos y sus aspectos. Quizás las más conocidas y citadas son 
la CSA (análisis de estilos cognitivos) [3] y MBTI (el indicador 
de tipo de Myers-Briggs) [5]. La segunda usa cuestionarios auto-
reportados y se basa en la teoría de los tipos psicológicos de Jung. 
Los participantes son descritos usando cuatro dimensiones: 
extroversión-introversión, sensorial-intuición, pensamiento-
sentimiento y juzgador-percepción. la combinación de estos 
ofrece 16 tipos de personalidades.   
Se creen que los estilos individuales de aprendizaje [13] emergen 
debido a tres factores causales: la genética, las experiencias de 
vida y las exigencias del entorno. Derivado de esto, se 
describieron cuatro estilos de aprendizaje diferentes a partir de un 
ciclo de cuatro etapas. Estos estilos están relacionados con 
personas del tipo convergente, quienes poseen habilidades 
predominantes en las conceptualizaciones abstractas y 
experimentación activa; divergente, quienes manifiestan 
habilidades dominantes que se observan en las áreas de la 
experiencia concreta y observación reflexiva, esencialmente todo 
lo opuesto a los convergentes; asimilador, quienes son expertos en 
áreas de abstracción, conceptualización y observación reflexiva, la 
compresión y creación de modelos teóricos puede ser una de sus 
mayores fortalezas; y el acomodador, quienes suelen tener su 
fortaleza en la experiencia concreta y experimentación activa, este 
estilo es básicamente lo contrario al estilo asimilador. La teoría de 
Kolb guarda semejanzas con la teoría de personalidad de Jung, la 
cual se centra en cómo los individuos prefieren interactuar y 
adaptarse al mundo. Las dimensiones de aprendizaje de Kolb 
comparten mucho en común con las dimensiones establecidas en 
el Indicador de Tipo de MBTI.  Los estilos de aprendizaje de Jung 
también se fundamentan en los tipos identificados por el MBTI. 
El MBTI es un inventario de personalidad diseñado para ayudar a 
una persona a identificar algunas de sus preferencias personales 
más importantes, basado en la obra de Jung la cual clasifica la 
personalidad a través de cuatro dimensiones principales.  

                                                                    
15 Ver en https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=local analytics  
16 Ver en https://moodle.org/plugins/report_overviewstats  
17 Ver en https://moodle.org/plugins/report_forumgraph  
18 Ver en http://klassdata.com/es/smartklass-el-plugin-de-learning-
analytics/learning-analytics-moodle-smartklass/  
19 Ver en https://moodle.org/plugins/block_gismo  
20 Ver en http://moclog.ch  
21 Ver en https://moodle.org/plugins/report_engagement  

En el Enfoque Educativo por Competencias que habla de los 
estilos cognitivos de aprendizaje [7] se expone que este enfoque 
conlleva a una movilización de los conocimientos, a una 
integración de los mismos de manera holística y un ligamen con el 
contexto, en que se asume que la gente aprende mejor si tiene una 
visión global del problema que requiere enfrentar. Ya que las 
competencias son de carácter personal e individual, se requiere 
conocer y respetar las capacidades metacognitivas de los 
educandos para su impulso desde el sistema educativo [26], y esto 
implicaría determinar sus estilos de aprendizaje [2], esto se 
sostiene al abordar los procesos cognitivos e intelectivos que 
caracterizan dichos estilos [28].  
Para el investigador de la Universidad Católica Rojas-Castro el 
uso de EVA exige que los profesores constantemente adapten sus 
cursos (en estructura y contenido), para asegurar comprensión, 
rendimiento y eficiencia en el aprendizaje de sus estudiantes [26]. 
Por eso se hace relevante el uso de learning analytics porque este 
se posiciona como un enfoque analítico centrado en el 
entendimiento y la optimización del aprendizaje [26]. Esta idea se 
refuerza aún más ya que se dice que el crecimiento del analytics 
está guiado por la necesidad de utilizar los conocimientos 
obtenidos del análisis de los datos para efectuar intervenciones 
con vistas a mejorar el aprendizaje, pero se deben considerar otros 
factores tales como la tensión relacionada con la impersonalidad 
de los sistemas online [26].  
 
 
METODOLOGÍA 
Esta propuesta de estudio se situaría en la comuna de Cerro Navia. 
La muestra correspondería a los profesores del primer ciclo de 
enseñanza básica que trabajan en los colegios municipales de esta 
comuna de Santiago. Respecto a la plataforma virtual de 
aprendizaje, se utilizará Moodle, ya que por todas sus 
características y por sobre todo por el libre acceso, haría que este 
estudio fuese viable en términos de recursos, y por la factibilidad 
técnica de crear cualquier curso para estos docentes. Dicho curso 
duraría seis semanas y en él participarán 30 profesores. Todos los 
consentimientos se gestionarán de forma oportuna y previamente 
a la realización de esta investigación. Los profesores serían 
informados sobre esta investigación y su finalidad. Los 
instrumentos para realizar esta investigación han sido descritos y 
serán identificados en su uso y administración en la investigación.               
La metodología para desarrollar la investigación, en este contexto 
de un grupo de profesores de educación básica de una comuna de 
Santiago que toman un curso en formato ‘blended-learning’ [20] 
utilizando una plataforma Moodle, es la siguiente:   
a. Previo al desarrollo del curso, en la sesión inaugural 
(presencial), se toma un test de estilos de aprendizaje (como 
encuesta). En particular, el MBTI o indicador de tipo de Myers-
Briggs. Con esto se obtiene una primera identificación del estilo 
de cada uno de los docentes del curso. 
b. Al iniciar el curso, en la plataforma Moodle, se realiza un 
segundo test de estilo cognitivo, en línea, utilizando la 
herramienta LSTest [25], esta vez con el cuestionario Honey-
Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) [1]. 
c. Realización del curso a los docentes. Durante el transcurso de 
este, se generan y recolectan los datos de comportamiento de los 
docentes en el entorno, quedando este rastro guardado en el 
registro log del sistema en forma automática.   
d. Una vez finalizado el curso (con la máxima disponibilidad de 
datos posible), se procede al análisis exploratorio. Se identifican, 
en primera instancia, las principales categorizaciones de los 
profesores obtenidas según cada cuestionario. Es decir, se 
contrasta la relación entre los resultados de los tests realizados a 
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los profesores, entre el MBTI y CHAEA. Se identifican relaciones 
entre estos dos grupos, y, de existir, la debilidad o no de estas. 
Finalmente, se procede a identificar patrones desde todos los 
ángulos posibles, como minería de datos, basados en los registros 
de learning analytics existentes en la plataforma, y ambos grupos 
de registros de estilos de aprendizaje. Se puede identificar 
preliminarmente un grupo de ítems a considerar, pero es 
importante no cerrar posibilidad alguna, y tener una actitud con 
mente abierta e indagadora.  
 
 
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES   
Esta propuesta de estudio teórica-empírica tiene como objetivo 
analizar de forma exploratoria las características de navegación y 
patrones de comportamiento en un curso de Moodle de un grupo 
de profesores de educación básica de una comuna de Santiago y 
contrastarlo con sus estilos cognitivos, con el fin de establecer las 
relaciones entre algunos patrones de comportamiento de estos 
profesores en el entorno virtual de aprendizaje con su estilo 
cognitivo, utilizando las herramientas de learning analytics 
ofrecidas por la plataforma Moodle. Los resultados que se podrían 
obtener a partir de esta experiencia serían un aporte para mejorar 
teóricamente los procesos de aprendizaje al alinear los estilos 
cognitivos de aprendizaje con los entornos virtuales de enseñanza. 
Creemos que el sustento teórico que se presenta en este trabajo 
junto con los estudios que justifican este análisis exploratorio 
sentarían las bases necesarias para llevar a cabo dicho estudio. 
Además, es importante mencionar que en el estudio [14] sobre 
una aproximación a las relaciones entre estilos de aprendizaje y la 
navegación, y el estudio [16] de un modelo de representación de 
la actividad de Moodle basado en los estilos de aprendizaje y 
estrategias de navegación son antecedentes sólidos que nos 
permiten pensar en la viabilidad y la pertinencia de este trabajo. 
Las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad, ya 
descritas en este trabajo, nos dan la posibilidad de trabajar con los 
datos que se generan por los usuarios en diversas plataformas. En 
el caso de esta propuesta de estudio, la exploración de uso en las 
plataformas virtuales de aprendizaje y los estilos cognitivos de 
aprendizaje han sido de gran interés para los autores de esta 
propuesta.  
Si esta propuesta estudio se concretara, lo que se pretende es que 
después de analizar los datos que hipotéticamente surgirían de 
esta experiencia, proponer algunos lineamientos para mejorar la 
usabilidad de la interfaz del curso en Moodle, esto con el fin de 
eliminar las posibles barreras de uso que los profesores pudieran 
tener y, por consiguiente, mejorar su experiencia de navegación. 
En segundo término, a partir de los estilos cognitivos y de 
aprendizaje identificados por medio de la aplicación de tests y los 
patrones de navegación que más se repiten de estos profesores, y 
su posterior análisis utilizando Learning Analytics, podríamos 
sugerir una personalización del entorno virtual utilizado en esta 
propuesta. Luego, las sugerencias se implementarían inicialmente 
como una propuesta piloto, y se debería repetir nuevamente la 
investigación y el análisis de nuevos datos con el mismo curso en 
Moodle, muestra y tiempo. La nueva información obtenida de los 
cambios serviría para observar si las nuevas herramientas 
propuestas en los entornos y derivadas de los propios usuarios 
podrían contribuir a mejorar en teoría los procesos de aprendizaje. 
Esto se podría lograr en teoría al alinear los estilos cognitivos de 
aprendizaje con los entornos virtuales de enseñanza más 
personalizados.  
Si los resultados no fuesen los esperados, tal vez podríamos 
concluir que este estudio se reduciría a una experiencia que 
verifica que los tests usados medirían los estilos cognitivos de los 

usuarios de un entorno virtual de aprendizaje, que los registros log 
de navegación arrojaron ciertos patrones que se repiten y que se 
podrían asociar con algún estilo cognitivo como el de Pask o de 
aprendizaje según Kolb, y que las nuevas características 
implementadas del curso en Moodle solo representarían cambios 
en la interfaz y que posiblemente mejoren en parte, o nada, la 
experiencia de navegación. Por lo tanto, no se podría concluir que 
al alinear los estilos cognitivos de aprendizaje con los entornos 
virtuales de enseñanza se podría mejorar los procesos de 
aprendizaje.  
Esta situación nos haría pensar que habría que repetir esta 
investigación (según lo descrito en la metodología), con el 
propósito de comprobar si se generan los mismos resultados, 
considerando el mismo curso en Moodle, la muestra (número de 
profesores) y la misma duración. Además, se tendría que 
replantear la metodología y los instrumentos para obtener nuevos 
datos. Por ejemplo, se utilizaría el test que mide estilos de 
aprendizaje [27], y luego se contrastaría estos resultados con los 
obtenidos en la aplicación del test CSA. Si ambos tests presentan 
mínimas diferencias en cuanto resultados, entonces se procedería 
a evaluar el uso de otra herramienta de learning analytics para 
analizar los registros logs. Si hay mínimas diferencias entre esta 
herramienta y la que se utilizó anteriormente, se continuaría con la 
evaluación de otros tests, y con el correspondiente análisis de la 
información.  
Sin embargo, hay una creciente critica a los instrumentos que 
miden los estilos de aprendizaje debido a su baja confiabilidad y 
validación, y por ende a su poco impacto pedagógico al no probar 
de manera definitiva su eficacia, ya que hay pocas investigaciones 
dentro del contexto educativo. No obstante, como esta propuesta 
se desarrollará dentro de un contexto acotado (plataforma 
Moodle) y un curso específico, pensamos que los tests servirían 
como una guía para trabajar con los datos, y de cierta forma 
tendrían un algún grado de validación y de confiabilidad.       
Después de la primera y segunda etapa, se pretende repetir esta 
experiencia al menos tres veces más, ya que se podría replicar 
debido a la instauración de un tipo de metodología, a la teoría, a 
los datos empíricos y a los estudios que sustentan esta 
investigación, generando algunas conclusiones que permitan 
mejorar la experiencia, su relevancia y pertinencia.    
Finalmente, a partir de esta propuesta de estudio el análisis de los 
datos, reflexiones y conclusiones para levantar nueva 
información, se estima que si se logran identifican las relaciones 
exploradas, una futura área a desarrollar sería una línea de 
investigación respecto a la personalización del entorno virtual de 
aprendizaje.  
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ABSTRACT 
The active methodologies has provided teaching strategies that 
make the student a subject more active in their learning process. 
In this context the design of education should consider in planning 
for media education the use of pedagogical approaches based on 
active methodologies. Thus, this study, qualitative brings a 
theoretical discussion from a practice performed in a working 
group in the area of educational Design and Media, planned from 
the active methodologies. The results highlight the importance of 
active methodology in a process of formation of theoretical-
practical, emphasizing the importance of collaboration, 
motivation, team work and reflect on the actions performed, and 
also reinforce the importance of educational design in planning 
media for education. The importance of content in the teaching-
learning process is also highlighted, but means the co-
responsibility on the part of the student in the process of 
knowledge construction. 

Keywords 
Educational Design, Media, learning, active methodologies. 
 

RESUMO 
As metodologias ativas tem proporcionado estratégias de ensino 
que tornam o aluno um sujeito mais ativo de seu processo de 
aprendizagem. Diante deste contexto o Design Educacional deve 
considerar nos planejamentos de mídias para educação o uso das 
abordagens pedagógicas inspiradas nas  metodologias ativas. 
Assim, este estudo, de cunho qualitativo traz uma discussão 
teórica a partir de uma prática realizada em um grupo de trabalho 
na área de Design Educacional e Mídias, planejada a partir das 
metodologias ativas. Os resultados destacam a importância da 
metodologia ativa em um processo de formação de caráter 
teórico-prático, destacando a importância da colaboração, da 
motivação, do trabalho em equipe e da reflexão sobre as ações 
realizadas e, também, reforçam a importância do design 
educacional no planejamento de mídias para educação. A 

importância dos conteúdos no processo de ensino-aprendizagem 
também é destacada, mas entende-se a coresponsabilidade por 
parte do aluno no processo de construção de conhecimento. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance Learning 

General Terms 
Design 

Palavras-chave 
Design Educacional, Mídias, Aprendizagem, Metodologias Ativas. 
 

1. INTRODUÇÃO 
O uso de Tecnologias na Educação e a Educação a Distância 
(EaD) tem impulsionado novas práticas pedagógicas e também, a 
inserção de outros profissionais no contexto educacional, por 
exemplo, o designer educacional. De acordo com a Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), o designer educacional, pode 
receber as seguintes denominações: desenhista educacional, 
projetista educacional, desenhista instrucional etc. Este 
profissional atua na área de Design Instrucional: 

O termo de design instrucional refere-se ao processo sistemático e 
reflexivo de traduzir princípios de aprendizagem e instrução em 
planos de materiais didáticos, atividades, recursos, informação e 
avaliação [1]. 

Neste artigo, adotaremos a nomenclatura de Design Educacional 
(DE), cuja área envolve diferentes profissionais, em especial, na 
construção de mídias para Educação, por exemplo: vídeo, tutorial, 
animação, imagem e jogo. Assim, processos formativos que 
promovam o alinhamento da tecnologia à educação se fazem 
necessários para melhor compreensão e inserção deste 
profissional no contexto educacional.  

Percebe-se o crescimento da área de Metodologias Ativas com 
propostas de práticas pedagógicas centradas no aluno. A 
utilização dessas metodologias promovem um repensar sobre as 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 211 - 218. Santiago de Chile.
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estruturas da educação, de modo geral, e, por meio da tecnologia, 
integrando espaços e tempos [2]. Elas têm se destacado 
positivamente nos cursos de formação, em especial, por colocar a 
aprendizagem com foco no aluno de maneira motivadora e eficaz, 
além de atingir os objetivos pré-estabelecidos. Nesta perspectiva, 
a área de Design Educacional precisa acompanhar esta tendência. 

Esse artigo de cunho qualitativo tem como objetivo analisar os 
desafios e os resultados alcançados em uma oficina sobre o 
Design Educacional e Mídias para Educação a partir de uma 
proposta de planejamento inspirado nas metodologias ativas. 

2. AS MÍDIAS PARA EDUCAÇÃO, O 
DESIGN EDUCACIONAL E AS 
METODOLOGIAS ATIVAS 
 

As mídias são ferramentas importantes para auxiliar o processo de 
ensino-aprendizagem. Considerando que cada pessoa tende a um 
estilo de aprendizagem diferenciado, a diversificação na forma de 
apresentar um conteúdo e/ou planejar uma estratégia de ensino 
pode contribuir para a construção de conhecimentos. Entretanto, é 
necessário conhecer as características de cada mídia para 
identificar quais são as mídias mais indicadas para determinado 
tipo de conteúdo e/ou atividade, considerando também a relação 
de custo de produção versus benefícios alcançados. 

São exemplos de alguns tipos de mídias[3]:  

● Animações: podem demonstrar imagens bidimensionais 
ou tridimensionais. É um bom recurso para atrair a 
atenção e pode ser usada para apresentar um conteúdo 
e/ou simular uma situação abstrata, utilizando diversas 
outras mídias, como áudio, vídeo, texto e imagens.  

● Imagens: podem ser estáticas (ilustrações, fotos, 
charges, infográficos, etc.) e em movimento, por 
exemplo em animações. As imagens estáticas podem ser 
distribuídas no impresso e/ou digitalmente, enquanto as 
animações devem se apresentar sempre no formato 
digital. 

● Vídeo: expressa uma representação que pode ser de 
personagens e/ou reproduzir sequências de imagens de 
maneira realista. Também pode ser utilizado para 
gravação de tutoriais, em especial nos conteúdos de 
natureza procedimental. 

● Jogo: é toda e qualquer atividade em que exista a figura 
do(s) jogador(es) e regras que podem ser para ambiente 
restrito ou livre. Pode envolver dois ou mais jogadores, 
entre si, como adversários ou cooperativamente com 
grupos de adversários. É uma maneira lúdica para se 
apresentar diferentes temáticas. 

Alguns empregam tecnologia e mídia como sinônimos, entretanto, 
o correto é afirmar que a tecnologia é que constitui o veículo para 
comunicar mensagens e estas são representadas em uma mídia [4]. 

E pensando no processo de construção de mídias, o Design 
Educacional tem muito a contribuir. 

A área do DE tem por objetivo utilizar metodologias e estratégias 
de ensino que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem 
apoiados pelas tecnologias, por meio do planejamento, 
implementação e avaliação de projetos educacionais, 
independente da modalidade de ensino. 

Considerando 'Design' Educacional como um processo, o 
profissional que atua nessa área é o 'designer' educacional. Ele, 

normalmente, atua junto ao professor e a equipe de 
desenvolvimento (quando existente), com a responsabilidade de 
planejar os cursos, desde a definição dos conteúdos, formas de 
apresentação, estratégias de ensino e avaliação apoiados pelo uso 
das tecnologias. 

Por isso, é importante que qualquer mídias ou produtor 
desenvolvido a partir de um modelo de design educacional possa 
prever as diversas formas de interação, apresentadas por Moore e 
Kearsley [4]: professor-aluno, aluno-conteúdo e aluno-aluno. 
Mattar [5] acrescenta outras formas de interação dentre elas a 
interação vicária (indireta) que, apesar de silenciosa, pode ser 
importante para a construção de conhecimento, muito comum nos 
ambientes de aprendizagem que fazem uso do fórum, onde vários 
participantes podem contribuir com postagens e outros, fazem 
uma leitura mais atenta, entretanto, pouco participativo, tornando 
assim sua interação do tipo vicária. 

A área de Design Educacional já foi considerada como pouco 
flexível e exigindo um intenso planejamento prévio, em especial, 
no que tange a criação de mídias (vídeos, animações, tutoriais, 
imagens etc.). Entretanto, percebe-se a necessidade de utilizarmos 
modelos de DE mais flexíveis frente à heterogeneidade dos alunos 
e/ou que atenda a diferentes contextos de formas de interação, de 
possibilidades tecnológicas e de estilos de aprendizagem. 

Um dos modelos de DE utilizado para o desenvolvimento de 
mídias para Educação é o modelo ADDIE, formado pelo 
acrônimo das palavras: (1) Analysis – Análise, (2) Design – 
Projeto, (3) Development – Desenvolvimento, (4) Implementation 
– Implementação e (5) Evaluation – Avaliação [6]. 

 De acordo com Gava, Nobre e Sondermann [7], o 
modelo ADDIE na Educação a Distância (EaD) apresenta as 
seguintes etapas: 

Análise: nesta fase, a partir da identificação do problema 
educacional, o designer instrucional percebe o contexto da 
aprendizagem, o público-alvo, as metas e os objetivos, dentre 
outras características relevantes. Nessa fase, também, devemos 
conhecer a instituição, implicações sobre o ambiente, recursos 
disponíveis (financeiro, infraestrutura, recursos humanos) e prazos. 
Projeto: construímos de maneira sistemática os objetivos da 
aprendizagem, detalhando a forma de disponibilização dos 
conteúdos, atividades e formas de avaliação. E é nessa fase, 
também, que definimos as mídias que serão utilizadas, necessitando 
muitas vezes da criação de storyboards (detalhamento tela a tela de 
um vídeo e/ou animação), projetos de interface e/ou de navegação. 
Desenvolvimento: nesta fase é que efetivamente ocorre à produção 
dos materiais planejados na fase anterior e dependendo da 
instituição existe uma equipe só para essa demanda.  
Implementação: esta fase é responsável pelos testes de validação do 
material e a implantação do material produzido. 
Avaliação: temos a avaliação formativa que está presente em cada 
fase do Modelo ADDIE e a avaliação somativa que consiste em 
testes aplicados aos usuários, do material produzido. Revisões 
podem ser necessárias durante essa fase. 

É possível utilizar o modelo ADDIE no planejamento de 
diferentes produtos educacionais, que podem ser elaborados tanto 
pelo docente, quanto pelo aluno e, também, a partir de uma 
abordagem pedagógica que utiliza as metodologias ativas. 

Por meio das metodologias ativas é possível envolver, motivar e 
dialogar com o aluno, tornando-o protagonista da sua 
aprendizagem [2]. Para isso é importante pensar em ‘estruturas 
educacionais’ mais flexíveis, que permitam modelos mais 
centrados no aluno, ou seja, uma aprendizagem mais ativa onde o 



213

aluno deixe de ser um sujeito passivo no
aprendizagem. 

Essa metodologia também está ligada a auto
não só dimensões intelectuais, mas também 
de envolvimento, de disponibilidade e do cons
aprendizagem se consolida gradativamente. 
importante combinar informações, desafios e 
de maneira equilibrada, seja possível construir

Segundo Moran [2], o sucesso da aprendizage
componentes: 

[..] a criação de desafios, atividades, jogos q
competências necessárias para cada e
informações pertinentes, que oferecem reco
que combinam percursos pessoais com par
em grupos, que se inserem em platafor
reconhecem cada aluno e ao mesmo tem
interação, tudo isso utilizando as tecnologias

E acompanhando todo esse processo, o p
recurso a ser utilizado, faz a mediação da 
percebe a necessidade de intervenção e anal
partir dos percursos realizados. 

É notório que o processo de ensino-aprend
simples, visto que possui um caráter dinâm
conexões, experiências, interações e co
informações e práticas. 

Portanto, por meio das metodologias ativas, o
a assumir um papel cada vez mais partici
iniciativa, de exercitar a curiosidade científic
trabalhar colaborativamente e de se auto-
características. Em contrapartida, o docente 
aluno, acredita no seu potencial de des
disponível para atendê-lo e para constru
permitindo assim que o aluno participe 
processo de aprendizagem [8]. 

Cabe ressaltar que as metodologias utiliza
intimamente conectadas aos objetivos que se p

 

3 METODOLOGIA 
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coleta de dados a Observação Participante, cu
feitos no diário de bordo, filmagem e fot
pesquisa foram 31 participantes de uma ofic
Grupo de Trabalho (GT) na área de Design Ed
Este GT faz parte da programação de um even
Educação e Tecnologias. 

Os organizadores do GT deram início ao plan
de 2017 e o mesmo foi realizado nos dias 11
2017. A temática escolhida foi a Fotossíntese
conteúdo foram desenvolvidas utilizando o
pensando inicialmente em alunos da 8ª 
Fundamental, entretanto, cada grupo optou po
com maior aproximação. A escolha do tema Fo
se pela facilidade de se representar esse con
formatos. E também pelo fato de ser um con
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educacional no planejamento  acerca da r
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que é muito desejável que os designers conheç
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cordaram com a ideia de 
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maioria deles possuem um m
tecnologias. 

Os participantes foram dividido
com um membro, eleito por ele
cada grupo recebeu a identific
desenvolver um planejamento, d
Durante a realização do trab
circularam nos grupos para fazer

A dinâmica  utilizada tinha o ob
de mídias educacionais. Para i
momentos:  

1. Compreendendo o desafio:
anotações autocolantes colorid
diferente por grupo e um papel c
cm, organizado de acordo com
melhor detalhada posteriorment
diálogo inicial entre os membros
o planejamento da mídia, em um

2. Contribuindo com os outro
fixo na sua mesa e os demais
colaborativo pelos demais grup
vez, num período de tempo estip
conforme Figura 1.  O líder foi re
a ser produzida e o que já havia s
membros daquela rodada do ci
suas contribuições para o planej
As  sugestões/alterações eram 
representava o grupo que estav
dos grupos conseguiria visu
colaborativo, quais foram as sug
demais. Cada rodada do circuito
era  no sentido horário, até os me

Figura 1 - Foto do circuit
Fonte: Os au

 

3. Conclusão do planejament
contribuições feitas durante o 
realizou a análise das m

 

zando o planejamento. Entretanto, esta 
tante na instituição pesquisada, onde a 
um maior conhecimento na área de 

vididos em grupos de até seis pessoas, 
or eles, assumindo o papel de líder, e 

entificação de um tipo de mídia para 
nto, de acordo com o modelo ADDIE. 
 trabalho, os organizadores do GT 
 fazer a mediação. 

a o objetivo de uma construção coletiva 
Para isso, ela foi organizada em três 

afio: cada grupo recebeu um blocos de 
coloridos (post-it), sendo uma cor 
apel cartão no tamanho de 65 cm x 48 
 com a mídia. Essa organização será 

ormente. Neste momento ocorreu um 
mbros do grupo, para analisar e iniciar 
m um período de 35 minutos. 

outros grupos: o líder do grupo ficou 
demais membros iniciaram o circuito 
 grupos, passando um grupo de cada 
 estipulado pelos organizadores do GT, 
r foi responsável por apresentar a mídia 
havia sido planejado pelo seu grupo aos 
do circuito. Depois disso, eles faziam 
planejamento daquela mídia específica. 
eram feitas com o post-it da cor que 
 estava contribuindo. Assim, cada um 
 visualizar, ao final do circuito 
as sugestões/alterações realizadas pelos 
ircuito durava 10 minutos, o percurso 
 os membros reencontrarem o seu líder. 

 
ircuito colaborativo nos grupos 
 Os autores (2017). 

amento: O líder apresentou todas as 
te o circuito colaborativo e o grupo 
s mesmas. Eles aceitaram e/ou 
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desconsideraram as sugestões e concluíram o
momento teve a duração de 15 minutos. 

O objetivo da dinâmica foi trabalhar a etapa 
um recurso educacional, ou seja, a etapa de
modelo ADDIE. Mesmo com este recor
organizadores perceberam que seria nece
participantes na sistematização do pensament
tipo de mídia que iriam planejar. Então, 
proposta de organização de planejamento par
proposta foi descrita e organizada em itens e
onde os participantes colocariam os post-it 
itens foram definidos baseados em dois 
disponível para realização do GT e a proposta
planejamento da mídia. Esses critérios fo
experiência, de mais de uma década, do se
Educacionais da instituição pesquisada no 
desenvolvimento de recursos educacionais jun
designers educacionais. Não foi explicita
significado de cada item. Assim, esses fora
fazer uma pesquisa e/ou solicitar a pre
mediadores do GT. Cada uma das propostas sã

Recurso Imagem: nesta mídia, os itens 
planejamento foram: objetivo pedagógico, des
referencial visual (Figura 2). Para cada um del

(i) Objetivo Pedagógico: apresentar uma de
espera com a mídia criada em termos de apren
(ii) Descrição da Imagem: descrever de 
elementos que devem compor a imagem e
(quando houver). 
(iii) Referencial Visual: criar de maneira
apresentar alguma imagem que ajude ao profi
a compreender e a elaborar a imagem. 

Figura 2 - Material para construção
Fonte: Os autores (2017)
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ma descrição do que se 
 aprendizagem. 
er de modo textual os 
gem e suas interligações 

aneira esquemática e/ou 
 profissional e/ou docente 

 
rução da Imagem 
2017). 

Recurso de Animação, Vídeo 
itens definidos no planejamen
enredo, personagens, explicação
de fala (Figura 3). Para cada um 

(i) Objetivo Pedagógico: apres
espera com a mídia criada em ter
(ii) Enredo: descrever de modo 
será apresentada 
(iii) Personagens: definir e iden
irão participar do enredo; e descr
psicológicas. 
(iv) Explicação da ação: definir a
que ocorre em cada cena.  
(v) Texto/Imagem: para cada 
imagem e/ou os textos que irão a
(vi) Roteiro de fala: para cada c
falado/narrado juntamente com o
 
O Teatro, apesar de não ser con
no intuito dos participantes p
estratégias de ensino para além d
inseridas em um planejamento
modalidade de ensino. 

Figura 3 - Material para con
Tea

Fonte: Os au
 
Recurso de Jogo: para este re
planejamento foram: objetivo 
jogo, regras do jogo e referencia
deles era esperado: 
(i) Objetivo Pedagógico: apres
espera com a mídia criada em ter
(ii) Enredo/Objetivo do jogo: 
resumido a história do jogo e
mesmo.  

 

ídeo e Teatro: para esta proposta, os 
jamento foram: objetivo pedagógico, 
icação da ação, texto imagem e roteiro 
a um deles era esperado: 

apresentar uma descrição do que se 
em termos de aprendizagem. 
modo textual e resumida a história que 

e identificar todos os personagens que 
e descrever suas características físicas e 

efinir a quantidade de cenas e explicar o 

cada cena, informar a sequência de 
 irão aparecer visualmente na cena. 
cada cena, apresentar o texto que será 

 com o andamento da mesma. 

er considerado uma mídia, foi utilizado 
ntes perceberem que existem muitas 
além do uso das mídias e que podem ser 
mento educacional, independente da 

 
a construção de Animação, Vídeo e 

Teatro 
 Os autores (2017). 

ste recurso, os itens definidos para o 
etivo pedagógico, enredo/objetivo do 
rencial visual (Figura 4). Para cada um 

apresentar uma descrição do que se 
em termos de aprendizagem. 
jogo: descrever de modo textual e 

ogo e apresentar o objetivo final do 
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(iii) Regras do jogo: apresentar as regras do jo
(iv) Referencial Visual: Apresentar de fo
desenho esquemáticos ou fotografias como de
do jogo. 
 

Figura 4 - Material para construçã
Fonte: Os autores (2017)

 
A Figura 5 apresenta o resultado, após o te
dinâmica, com o planejamento do grup
contribuições de todos os cinco grupos (cinco 
 

 do jogo. 
de forma visual, como 
mo deve ser os elementos 

 
strução do Jogo 
2017). 

s o terceiro momento da 
grupo construído com 

cinco cores diferentes). 

Figura 5 -Resultado fina
Fonte: O

Na Figura 5 pode-se observar 
dificuldade de contribuir textual
cor azul. Não se pode afir
compreendido e/ou debatido sup
conversavam muito antes de col
faziam suas anotações sem muit
uma reflexão, pois muitas ativid
metodologias ativas precisam ser
importância da mediação e do
docente. 

Ao finalizar a dinâmica, cad
participantes do GT o planejam
enfrentadas, os desafios superado
ativa. Após a exposição, novas
pela turma e pelos mediador
significações da atividade realiza

Ao final da oficina, os organiza
modelo ADDIE, importância 
acessibilidade no processo de 
mídias e, também,  sobre a impo
ativo no processo de ensino-apre

 

3. ANÁLISE DOS 
RESULTADOS OBTID

Neste item apresenta-se uma an
cada mídia/recurso e os princip
GT. Uma síntese da apresentaçã
https://youtu.be/vrJz489Rq7E 

 

3.1 Grupo 1: Teatro
 

 

 
o final do circuito colaborativo 

nte: Os autores. 
ervar que alguns grupos tiveram mais 
textualmente, por exemplo, o grupo da 
 afirmar que o grupo não tenha 

do superficialmente, pois alguns grupos 
de colocar suas contribuições, outros já 
 muita discussão. Esta questão merece 
 atividades desenvolvidas a partir das 
am ser avaliadas e pontuadas, por isso a 
 e do acompanhamento por parte do 

, cada grupo expôs para todos os 
lanejamento realizado, as dificuldades 
perados e a experiência da metodologia 
novas discussões foram estabelecidas 
diadores, dando espaço para novas 
realizada. 

ganizadores criaram um debate sobre o 
tância da reflexão em termos de 
so de planejamento e construção de 
 importância do aluno enquanto sujeito 
aprendizagem. 

 DOS DADOS E 
BTIDOS 

ma análise a partir do planejamento de 
rincipais resultados obtidos durante o 

sentação, pode ser visualizada no link: 

eatro 
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Esse recurso foi planejado para alunos do 3º ano do ensino 
fundamental, foi um dos menos explorado no GT e que recebeu 
poucas contribuições durante todo o circuito colaborativo. O 
grupo relatou a dificuldade em compreender e realizar o processo 
de planejamento inicial; e que por consequência, ocasionou nas 
poucas contribuições dos demais grupos. Por outro lado, 
consideraram positiva a experiência com participantes de 
diferentes áreas de formação, conforme o relato de um dos 
participantes: “Temos perfis de formação diferente, então 
tentamos com os perfis diferentes e conseguimos somar no 
modelo ADDIE e dar um resultado rápido” (Integrante Grupo 1, 
informação verbal, 11/08/2017). Outro participante, relatou: “Na 
área de design a gente vive o tempo todo correndo atrás de 
resolver alguns problemas e toda contribuição é válida” 
(Integrante Grupo 1, informação verbal, 11/08/2017). Além disso, 
o grupo elogiou a dinâmica proposta ressaltando os aspectos da 
interação e do desafio, como é possível observar na seguinte 
narração: “O trabalho foi tão envolvente e interativo que o grupo 
nem viu a hora passar” (Integrante Grupo 1, informação verbal, 
11/08/2017). Foi constatado que a temática de Fotossíntese era 
bem desconhecida pelo grupo e também, à falta de conhecimento 
sobre os principais elementos que devem compor um 
planejamento de uma peça de teatro. Mesmo assim, o grupo 
conseguiu apresentar a sua proposta. Percebeu-se que faltou um 
detalhamento nas características dos personagens e do cenário, 
por exemplo, não houve uma organização por ação/cena e não 
ficou explícito a representação completa do processo de 
fotossíntese. Um ponto positivo foi que o grupo fez uma proposta 
inserindo as crianças no planejamento e na apresentação do teatro, 
utilizando o recurso como parte do processo pedagógico e 
possibilitando um caminho para uma aprendizagem mais ativa e 
mediada por um narrador ao longo das cenas. 

3.2 Grupo 2: Animação 

Também destinado a crianças do 3º ano do ensino fundamental, a 
animação foi uma das mídias que recebeu bastante contribuições. 
O grupo relatou dificuldade de se organizar no tempo de 
planejamento proposto para a dinâmica, visto que tiveram que se 
aprofundar nos conceitos, pois não apresentavam um 
conhecimento prévio sobre fotossíntese. Além disso, relataram o 
medo da desconstrução de uma ideia inicial que foi discutida pelo 
grupo, diante da colaboração dos membros dos outros grupos. Ao 
mesmo tempo, o grupo identificou que o aprendizado ao passar 
por cada um dos outros grupo ao longo do circuito colaborativo 
gerou uma melhoria na mídia planejada.  

Muito bacana porque nós percebemos o quanto a gente pode 
produzir e contribuir. Pra mim foi mais empolgante a ação da 
contribuição, ouvindo e percebendo o que faltou. Em alguns 
casos a dificuldade que o grupo sentiu. Olha, de repente a gente 
pode contribuir com isso (Integrante Grupo 2, informação 
verbal, 11/08/2017). 

Quanto ao planejamento da mídia, percebeu-se à falta de 
detalhamento nos personagens e a não organização da mídia em 
cenas/ação, o que ocasionou a ausência da descrição dos itens 
texto/imagem e roteiro da fala. Uma ação dentro da animação, 
contestada por alguns participantes do GT e até pela equipe de 
organização, foi fazer a relação de um árvore soltando ‘pum’ [sic] 
com a árvore eliminando o oxigênio. Isso foi visto como um ponto 
muito delicado e que deve ser avaliado, principalmente, 
considerando a possibilidade de provocar outros entendimentos. 
Entretanto, apesar da questão levantada pelos mediadores, os 
participantes do GT consideraram que este tipo de linguagem é 

comum entre as crianças e que traria um cenário lúdico e com 
humor. 

3.3 Grupo 3: Jogo 
A mídia proposta por este grupo foi um jogo da memória 
tradicional para crianças com nove anos de idade. O grupo 
também relatou dificuldades na falta de conhecimento 
aprofundado nos conceitos da fotossíntese e achou muito 
importante a parte das contribuições dos colegas dos demais 
grupos. Considerando o pouco tempo para o planejamento, as 
sugestões/alterações propostas permitiram que as ideias fossem 
lançadas mais rapidamente, o que favoreceu o planejamento da 
mídia. Um ponto interessante destacado por um dos membros do 
grupo foi a importância deles terem participado ativamente da 
atividade, possibilitando uma maior compreensão do modelo 
ADDIE. 

Já utilizei o modelo Addie anteriormente e o considero uma 
ótima ferramenta para a elaboração de projetos. Minha maior 
dificuldade durante o grupo de trabalho foi desenvolver um 
produto baseado no tema ‘fotossíntese’, visto que nenhum dos 
integrantes do grupo no qual participei tinha formação em 
ciências biológicas. Durante a elaboração de nosso projeto, 
precisamos buscar mais informações sobre o conteúdo 
proposto e agrupar os conhecimentos prévios que cada um 
tinha sobre o assunto. O circuito colaborativo contribuiu para 
que pudéssemos melhorar aspectos que passaram 
despercebidos por nós, outro ponto positivo foi a participação 
ativa de nós (alunos) durante a atividade, o que proporcionou 
uma melhor percepção das possibilidades e aplicações do 
modelo ADDIE (Integrante Grupo 3, informação verbal, 
11/08/2017). 

Outro participante, elogiou a metodologia no intuito de fortalecer 
a criatividade dado as dinâmicas de trabalho adotadas: “O pouco 
tempo acaba contribuindo pra gente colocar as ideias pra fora, 
sem procurar focar  em cada coisa, cada aspecto” (Integrante 
Grupo 3, informação verbal, 11/08/2017). 

No início o grupo mostrou-se com muita dificuldade em propor 
ideias de jogo, foi necessário uma mediação mais direcionada de 
um dos organizadores do GT, explicitando alguns conceitos 
relacionados ao planejamento de jogos. Com as rodadas de 
contribuições, o grupo conseguiu ampliar seu leque de opções de 
jogos e definiu o tipo escolhido, no caso o jogo da memória. 
Quanto ao detalhamento dentro dos itens de planejamento, o 
grupo não conseguiu compreender claramente o item 
enredo/objetivo do jogo, apresentando também uma confusão no 
entendimento do item objetivo pedagógico. Os mediadores 
relataram que sentiram falta de uma melhor explicação sobre as 
regras do jogo, por exemplo, se há vencedor e como se vence de 
forma a ocasionar o término do jogo. O referencial visual permitiu 
a compreensão de que se tratava de uma associação de conceitos 
com o elemento da natureza. 

3.4 Grupo 4: Imagem 
O grupo optou por trabalhar esse recurso com as crianças do 5º 
ano do ensino fundamental. Este grupo foi orientado pelos 
organizadores do GT a fugir de uma proposta trivial (imagens da 
internet) ao propor seu recurso educacional, pois a ideia era 
realmente ‘planejar’ uma imagem não existente. O grupo não 
apresentou dificuldades quanto ao entendimento da proposta e do 
seu desafio. O grupo relatou que a contribuição dos outros 
colegas, foi muito importante para o processo de planejamento e 
amadurecimento da proposta do grupo. Um exemplo descrito pelo 
grupo, foi a disseminação que fizeram sobre a necessidade de 
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definir um público-alvo (idade ou série de estudo) ao pensar a 
mídia. Durante a apresentação final dos planejamentos das mídias 
percebeu-se que todos aceitaram essa sugestão. Um relato do 
grupo, que foi muito válido ao longo dessa experiência e merece 
ser destacado, foi a compreensão do quanto o trabalho 
multidisciplinar enriquece o desenvolvimento de soluções. 

A questão multidisciplinar. Quando a gente vai trabalhar como 
designer, a gente vai trabalhar com uma equipe 
multidisciplinar, e isso aqui hoje, esta dinâmica, mostrou o 
quanto isso é rico, ter diversos olhares, construindo o mesmo 
tema ou o mesmo projeto (Integrante Grupo 4, informação 
verbal, 11/08/2017). 

Os itens do planejamento foram entendidos corretamente pelo 
grupo possibilitando a totalidade da compreensão da proposta e o 
preenchimento coerente do planejamento proposto. O grupo optou 
por trabalhar com a montagem de um painel, em sala de aula, que 
construísse a representação do processo da fotossíntese, por meio 
de fotografias que os alunos da turma, organizados em grupo, 
eram orientados a registrar no seu contexto diário.  

3.5 Grupo 5: Vídeo 
O público-alvo escolhido pelo grupo foram crianças com 9 anos 
de idade. O grupo não expos dificuldades no processo como os 
demais, e demonstraram que gostaram muito da dinâmica 
proposta em função da possibilidade de interação com todos do 
GT e do trabalho em grupo. 

Conhecemos a sala toda, trocando ideias, conversando, 
aceitando ou discordando da ideia dos outros. Gosto de 
estender isso até para os alunos menores, porque a gente tem 
muita dificuldade de trabalhar em grupo. Trabalhamos 
sozinhos e se basta, quando tem contato com outra pessoa, 
você tem que ouvir, saber falar não, discordar com educação 
(Integrante Grupo 5, informação verbal, 11/08/2017). 

O planejamento proposto pelo grupo para o desenvolvimento do 
vídeo contemplou a técnica de stop motion1, sem textos ou falas. 
O grupo justificou a escolha com objetivo de desenvolver um 
vídeo acessível para surdos e que apresentasse de forma 
introdutória e visual os elementos que fazem parte do processo de 
fotossíntese, mas sem se preocupar com os conceitos. Os 
conceitos seriam expostos pelo professor numa aula posterior. No 
que se refere a construção do planejamento, o grupo iniciou o 
desenvolvimento de um storyboard do vídeo no item definido 
para este fim, mas não conseguiu preencher corretamente o item 
Explicação da Ação, importante para o entendimento de cada cena 
desenhada. O enredo foi bem explicado, mas não consegue 
explicitar todos os detalhes que uma ação exige. O campo 
personagem também não foi bem planejado pelo grupo, faltando 
detalhar as características dos mesmos. 
 

4. Conclusões 
Os resultados deste estudo possibilitaram algumas reflexões sobre 
o desafio do planejamento de um recurso educacional a partir do 
modelo ADDIE e em um processo de formação inspirado nas 
metodologias ativas.  

                                                                    
1 Segundo Purves (2008), “o termo ‘stop motion’ poderia ser 
usado para qualquer animação, já que o processo é basicamente o 
mesmo. Alguma coisa é manipulada, movimentada com a mão, e 
a imagem é capturada, quer seja um boneco, desenho, [...], uma 
imagem de computador...”[9]. 

Um primeiro ponto a destacar é a dificuldade em planejar um 
recurso de um conteúdo desconhecido. A experiência mostrou na 
prática o quanto isso preocupou os participantes e os impediu de 
um aprofundamento dos conceitos sobre o conteúdo dentro do 
planejamento criado. Sabemos que o pouco tempo da dinâmica foi 
determinante também para este resultado, entretanto, atuar como 
designer educacional no Brasil, é estar aberto ao desafio de 
aprender a planejar para um universo de conteúdos utilizados em 
diferentes estratégias de ensino e com o desafio de tornar o aluno 
um sujeito ativo.  
Um caminho que pode facilitar a superação deste desafio, é o 
trabalho multidisciplinar. A experiência e os relatos também 
salientaram o quanto as contribuições das outras pessoas 
expandiram as possibilidades do planejamento, contribuindo para 
melhoria e com isso, ampliando a eficácia do recurso educacional. 
O trabalho do designer educacional não deve ser solitário, é 
importante que ele interaja com o professor, que detém o 
conhecimento mais aprofundado do assunto, com um pedagogo, 
que pode auxiliar com estratégias de aprendizagem de acordo com 
público e, também, com profissionais técnicos especializados que 
produzem as mídias. Esse conjunto de profissionais poderão 
avaliar qual tipo de mídia se adequa melhor ao conteúdo e, 
também, identificar como deve ser o planejamento para a 
produção de determinado recurso. 
Quanto ao contato do DE com profissionais técnicos de produção 
a oficina, além de seu objetivo de formação, também possibilitou 
evidenciar a importância do trabalho conjunto na prática. A 
estratégia dos organizadores do GT em desenvolver os cartazes 
para auxiliar a organização do pensamento e as necessidades do 
planejamento de acordo com o tipo de mídias, foi assertiva. Mas 
ainda há uma dificuldade de compreender a necessidade de um 
detalhamento para possibilitar o entendimento e a construção do 
recurso por terceiros. Um ponto que ficou muito evidente foi nos 
recursos que necessitam da definição dos personagens. Nenhum 
deles detalhou características físicas e psicológicas da criança por 
exemplo. Era menino ou meninas? Que idade? Como era sua 
vestimenta? Estava feliz ou zangado? Enfim, existem muitas 
possibilidade e não percebeu-se a preocupação dos participantes 
durante a oficina. Esta indefinição, mesmo que simples, pode 
gerar retrabalhos. 
Os organizadores não solicitaram que o planejamento dos recursos 
contemplasse a acessibilidade, mas estava previsto no 
planejamento da oficina uma análise diante dos resultados 
apresentados. Como exposto no item 3.5, somente o grupo que 
planejou o vídeo informou que se preocupou com esta 
necessidade, e os coordenadores acreditam que isto ocorreu pois 
um dos membros do grupo é intérprete e tradutor para línguas de 
sinais. Apesar da organização do GT ter exposto que ainda faltou 
pensar numa audiodescrição, por exemplo, para atender as 
necessidade de um deficiente visual, à falta de preocupação com a 
inclusão ainda é predominante e precisa ser abordada dentro do 
contexto escolar.  
Os resultados da aplicação da metodologia ativa na dinâmica 
surpreendeu os organizadores do GT, em especial pela 
participação e envolvimento com a proposta. Além da 
participação dos grupos, compreendendo o objetivo da dinâmica, 
percebendo a riqueza do trabalho colaborativo e da interação, a 
proposta gerou motivação para eles contribuíssem e construíssem 
um conhecimento a partir da realização da atividade e de maneira 
colaborativa.  
Foi notório como os participantes absorveram um grande volume 
de conteúdos como: modelo ADDIE, etapa de design/projeto, 
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diversidades de mídias, importância do planejamento, 
peculiaridade no planejamento de tipo de recurso, acessibilidade, 
trabalho em grupo e colaborativo, respeito pelas diferenças de 
opiniões, entre outros. Em alguns casos, de forma inconsciente, 
em outros de maneira consciente e até divertida. Entretanto, em 
todas as situações percebeu-se envolvimento, colaboração e um 
protagonismo no processo na construção de seus conhecimentos. 
As metodologias ativas não se resumem em modelos ou em 
estratégias, mas partem do princípio de trazer o aluno para uma 
construção mais ativa de conhecimento e isto foi observado 
durante a oficina. A colaboração, as diversas formas de interação 
e um repensar sobre o papel do professor foi um dos resultados 
obtidos durante a pesquisa. Este precisa ter um olhar mais 
específico e atento às particularidades dos seus alunos. Pensando 
nessa perspectiva, é possível vislumbrar uma educação mais 
colaborativa, personalizada (quando necessário) e 
consequentemente, mais inclusiva. Assim, é possível dar ao aluno 
o lugar central no seu processo de aprendizagem. 
Contudo, isso requer uma mudança de mentalidade, a partir dessa 
nova concepção. É preciso flexibilizar não só o processo de 
ensino por meio de práticas e de estratégias que consideram os 
conteúdos; e a necessidade de reorganizar os espaços/tempos da 
escola, que permitam mais desafios e que possibilitem a 
construção de um novo caminho de aprendizagem.  
Percebe-se a importância de se refletir e planejar a inserção das 
metodologias ativas, independente da modalidade de ensino, mas 
também, repensar o papel dos designers no planejamento, no 
objetivo, na construção do recurso e no público-alvo para que o 
processo de ensino-aprendizagem aconteça de maneira mais 
efetiva. A metodologia ativa não ignora a importância dos 
conteúdos e como estes devem ser apresentados, mas traz em sua 
concepção novas abordagens para se alcançar as competências a 
partir dos conteúdos desejados. 
A experiência nesse GT, tanto no processo de formação inspirado 
das metodologias ativas, quanto de execução de um planejamento 
no modelo ADDIE, permitiu constatar que por meio de um 
planejamento eficaz é possível tornar o aprendizado mais 
dinâmico e atrativo para os alunos, em especial, quando se inclui 
as metodologias ativas. 
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ABSTRACT 
This article describes the process of creating an educational 
project during the course Creathon II at Federal University of Rio 
de Janeiro, which uses Arduino as a digital artifact in a narrative 
game of interpretation, promoting the teaching of mathematical 
concepts for children of elementary school. In addition, discusses 
the importance of the “maker culture” in the promotion of a more 
meaningful learning in contemporary education. 

RESUMO 
Este artigo descreve o processo de criação de um projeto 
educacional para o Creathon de Robótica do Núcleo de 
Computação Eletrônica na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, que utiliza Arduino como artefato digital em um jogo 
narrativo de interpretação e promove o ensino de conceitos 
matemáticas para crianças do ensino fundamental. Além disso, 
discute a importância da “cultura maker” na promoção de um 
aprendizado mais significativo na educação contemporânea. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2 [Computers And Education]: Computer and Information 
Science Education 

General Terms 
Design, Experimentation. 

Keywords 
Serious Games, Robotics in Education, Arduino 

1. INTRODUÇÃO 
Diferentes pesquisadores têm advogado a favor do ensino de 
programação para estudantes ainda no ensino fundamental e 
médio (Flannery et al., 2013; Friedrich et al., 2012; Scaico et al., 
2012; Rogers e Portsmore, 2004), uma vez que a habilidade de 
programar oferece importantes benefícios como a expansão do 
alcance do que se pode criar e expressar com o computador, ao 
mesmo tempo ampliando a gama do que se pode aprender. 

Segundo autores como Wing [1], atividades envolvendo 
programação de computadores apoia o desenvolvimento do 
"pensamento computacional", ajudando a desenvolver importantes 
estratégias de resolução de problemas e de design que passam 
para domínios de não-programação. A robótica, por sua vez, tem-
se constituído em um importante aliado de educadores no ensino 
de diferentes disciplinas, tanto pela atração natural que exerce 
sobre os indivíduos (crianças e adultos) quanto pelas suas 
possibilidades de promover a interdisciplinaridade. 
Como garantia da aplicação de melhores práticas no uso da 
Robótica Educacional, é necessário primeiramente possuir 
profissionais qualificados, que estejam dispostos a se reciclar e a 

expandir seus conhecimentos na área educacional e tecnológica. 
Desta forma, o Grupo de Informática Aplicada à Educação 
(GINAPE – NCE/UFRJ – www.nce.ufrj.br/ginape), através do seu 
Laboratório de Inovações em Robótica Educacional - LIvRE - 
www.nce.ufrj.br/ginape/livre) - propôs o Creathon Pedagógico II 
com foco na "robótica no ensino de ciências, matemática & 
artes"1. 

O “Creathon” proposto objetiva levar aos participantes um 
entendimento inicial sobre a área de Robótica Educacional (RE), 
bem como faze-los refletir e propor atividades pedagógicas com 
uso do hardware livre Arduino. O curso tinha como proposta 
avaliativa a produção de um projeto final que deveria conter os 
seguintes parâmetros: 1) Ser subsidiado pelas ideias do STEAM 
para a promoção de um conteúdo didático do ensino regular em 
qualquer nível; 2) Utilizar-se do hardware livre Arduino; 3) 
Integrar em sua confecção um material reciclável pré-selecionado 
pelo professor e sorteado aleatoriamente entre os alunos. 
A solução de projeto final desenvolvida foi o Math Blaster, um 
jogo imersivo narrativo, que utiliza um artefato tecnológico lúdico 
do jogo produzido com Arduino, e que auxilia crianças de ensino 
fundamental a partir de oito anos à criarem apreço pela 
matemática, através da resolução de equações que evidenciam o 
conceito de ordem das operações. No tópico 2 abordaremos a 
metodologia STEAM e sua aplicação no projeto; no tópico 
seguinte, de número 3, são cobertos as justificativas e o processo 
de desenvolvimento do projeto; a fase de playtest ou teste de jogo, 
suas percepções e reflexões são explicitados no tópico 4; adiante, 
na conclusão, vemos os desdobramentos, possibilidades e planos 
futuros; e, encerrando o presente trabalho.  

 

2. STEAM 
Um dos primeiros passos a serem dados no projeto foi o 
aprofundamento sobre a metodologia pedagógica proposta, que 
era desconhecida para o primeiro autor deste trabalho. A proposta 
do STEAM -  acrônimo de Ciência, Tecnologia, Engenharia, 
Artes e Matemática (ou Science, Technology, Engineering, Arts 
and Math, no original em inglês) -  se baseia na resolução de 
problemas reais de forma multidisciplinar. Ao se disponibilizar os 
recursos necessários, os alunos desenvolvem conceitos de 
diferentes disciplinas como Física, Química, Biologia e suas 
aplicações tecnológicas de maneira estruturada, permeado com a 
Matemática e com liberdade artística. 
No site www.steamedu.com, é apresentado o conceito básico 
desta metodologia, onde "Ciência e Tecnologia são entendidas 

                                                                    
1 O Creathon é uma atividade desenvolvida pelo LIvRE com 

apoio da FAPERJ (E-26/ 210.820/2014) 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 219 - 222. Santiago de Chile.
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como a base do que o mundo necessita par
analisado e desenvolvido através da Engenhar
o conhecimento de que tudo se baseia 
Matemática" em uma livre tradução nossa. 
Além da aprendizagem dos conteúdos e 
mencionados, outras competências também 
como autonomia, sociabilidade, persever
resiliência, etc., que têm sido amplament
essenciais na formação de cidadãos e profissio

No projeto Math Blaster, todos os aspect
parecem ter sido atingidos, em níveis maio
profundidade. No tocante à ciência, os softwa
e linguagens utilizados, como o DuinoBlocksf
tecnologia, o hardware livre Arduino2 é o prin
e a montagem do mesmo com todos os seus 
jumpers, leds e resistências cobre a parte
artesanato e confecção da bomba evidenciam 
às artes e o jogo traz a matemática, tanto 
presente em todos os jogos, como literalm
disciplina para seus jogadores. 

 

3.  DESENVOLVIMENTO DO P
O poder transformador do lúdico era larga
educação não só das crianças, como na fo
sociedades antigas. Em seu livro, “Ludicid
matemática” [3], a autora Eva Maria S. Alves
que evidenciam esse pensamento [4]:  

“Na Antiguidade, o brincar 
característica tanto de cr
adultos. Para Platão [...] o "a
era o mais importante [...] e
deveriam estudar a matemátic
sugerindo como alternativa a f

Mesmo o lúdico tendo um papel de pouco de
das sociedades contemporâneas, ainda assim
relatos e experimentos de jogos aplicados
servindo de apoio ou como ferramenta didática

“O jogo para ensinar Matemá
papel de auxiliar no ens
propiciar a aquisição de hab
desenvolvimento operatório 
estar perfeitamente localizad
leva a criança do conhecim
conhecimento elaborado.” [5].

Para o desenvolvimento do projeto final do Cr
com a utilização de um processo criativo 
gráfico, conhecido como moodboard, ou paine
trata de uma colagem de referências visuais
conceito visual do seu projeto [6], que pode se
Foram procuradas algumas palavras chave 
reciclados de garrafas pet (material atribuído
mas obrigatória para a execução do projeto 
brinquedos com Arduino. Em uma das pesquis
bomba foi imediatamente remetida a um 
anteriormente por um dos pesquisadores, c
Nobody Explode. 

                                                                    
2 https://www.arduino.cc/ 

ita para avançar, para ser 
genharia e das Artes, com 
aseia em elementos de 

os e disciplinas acima 
bém são desenvolvidas, 

rseverança, curiosidade, 
amente discutidas e tão 
ofissionais do século XXI. 
aspectos da metodologia 
 maiores ou menores de 
softwares de programação 
locksforKids [2]; quanto à 
 o principal representante, 
s seus componentes como 

parte de engenharia. O 
nciam a parte concernente 
 tanto por sua expressão 
iteralmente no ensino da 
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 largamente utilizado na 
na formação cidadã das 

udicidade e o ensino da 
. Alves cita outros autores 

car era uma atividade 
 crianças quanto de 
 o "aprender brincando" 
...] e todas as crianças 
ática de forma atrativa, 
a a forma de jogo”. 

uco destaque no dia a dia 
 assim, inúmeros são os 
icados na sala de aula, 
idática.  

temática deve cumprir o 
ensino do conteúdo, 

 habilidades, permitir o 
rio do sujeito e, mais, 
lizado no processo que 
hecimento primeiro ao 

[5]. 

 do Creathon, começou-se 
iativo oriundo do design 
u painel semântico, que se 
isuais para representar o 
ode ser visto na Figura 1. 
chave como brinquedos: 
ibuído de forma aleatória, 
rojeto durante o curso) e 
esquisas, uma imagem de 
 um jogo experenciado 
res, chamado Keep Talk 

Figura 1. Painel semântico 

O jogo citado trata-se de um par
comumente jogados em encontro
e proporcionar entretenimento 
quantidade de jogadores e regra
[7]. Desenvolvido em 16 de julho
Games, o jogo digital tem a segu

“Um jogador est
uma bomba de 
outros jogadore
devem dar as ins
decifrando a inf
de uso da mes
especialistas não
precisarão conve
do jogo, em uma 

Na época do desenvolvimento
pesquisava sobre a linguagem 
Action Role Play, que Segundo 
um jogo de interpretar pers
participativa”.  Imagine o LARP
que sem plateia e sem roteiro fe
os jogadores e narradores (ou f
universo ficcional coletivamente
bel prazer em prol da experiênci
conhecimentos e ligações cogni
Math Blaster como sendo um pa
que utiliza conceitos pedagógic
artefato lúdico. Sua narrativa 
malvado que decidiu se ving
ameaçando-o com uma bomba, 
podem detê-lo utilizando o poder

A confecção do artefato principa
etapas, que posteriormente som
de duração: a parte de pré-
pesquisa de referências e paine
bem como o detalhamento ini
Figura 2), o fechamento do con
montagem do hardware (detalha
horas de produção. Na sequênc
consumiu aproximadamente o
projeto, deu conta da elaboração 
Arduino. Na etapa design e arte,
programação, foram concebidas 

 
ntico de inspirações e referências. 

party game, ou jogo de festa, que são 
contros sociais para facilitar a interação 
ento e recreação, possui uma grande 
 regras simples de fácil aprendizagem 
e julho de 2015 pelo estúdio Steel Crate 
a seguinte premissa:  

r está preso em uma sala virtual com 
 de tempo, que deve desarmar. Os 
dores são os "Especialistas" que 
s instruções para desarmar a bomba, 
 informação encontrada no manual 
mesma. Mas há um problema: os 
 não podem ver a bomba, então todos 
onversar - rápido!” (Extraído do site 

 uma tradução livre). 
imento do projeto, um dos autores 
agem do LARP, acrônimo para Live 
gundo Falcão [8], “é ao mesmo tempo 
 personagens e um tipo de arte 
LARP como um teatro de improviso, só 
eiro fechado. Com premissas ou temas, 
 (ou facilitadores) interagem com um 

amente, alterando e subvertendo a seu 
riência pretendida [8]. De posse desses 
cognitivas, foi proposto o conceito do 

party game narrativo para crianças, 
agógicos do STEAM e Arduino como 
ativa gira em torno de um cientista 
 vingar de seu antigo empregador, 
mba, e os jogadores são os únicos que 
 poder da matemática. 

rincipal do jogo foi dividido em quatro 
e somadas totalizaram dezesseis horas 

-produção, onde foi elaborado a 
 painel semântico como vistos acima, 
to inicial do projeto (como visto na 
do conceito do jogo, e o esquema de 
etalhado na Figura 3), totalizando duas 
quência, a parte de programação, que 
nte oito horas do desenvolvimento 
ração do código a ser emulado na placa 
e arte, que foi concomitante à etapa de 
bidas as regras do jogo e a identidade 
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visual do mesmo, no total de seis horas de t
etapa de playtest, ou teste de jogo, trato
balanceamento da dificuldade do jogo, levand
mais uma hora do tempo total do projeto. Essa
posteriormente durante um evento de tecnol
explicado na seção 43. 

Figura 2. Processo criativo com esboço
materiais. 

Figura 3. Esquema de montagem do pro
Arduino desenvolvido com auxílio dos a

NAVE Labs. 

Com a “bomba” montada, a primeira etapa de 
a dificuldade das equações matemáticas suger
de raciocínio lógico estavam adequados à faix
alvo, no caso, crianças de ensino fundamental 
de idade. Novamente, o auxílio do filho do
como seus sobrinhos de idade similar, 
confirmação das hipóteses levantadas e a
estimativa de tempo para a resolução do jogo.

A narrativa embutida, subsidiada pelos co
narrativos citados anteriormente foram um po
coesão do projeto como um todo.  
A Figura 4 mostra o mockup (uma representaç
de uma carta que contém as instruções de
bomba, sendo esse um elemento essenci
funcionamento do jogo e da imersão do mesm
seguinte lógica: a cada letra do alfabeto foi at
acordo com seu posicionamento no mesmo (v
“a”, “2” para a “b”, e assim por diante) que
para a codificação das cores dos leds 
montagem do hardware; assim, cada um

                                                                    
3 O desenvolvimento do projeto, no tocant

codificação, contou com a colaboração do N
do Colégio Estadual José Leite Lopes (E
acontece o programa NAVE - Núcleo Avan
uma parceria do Governo do Estado do RJ e 

s de trabalho. Por fim, a 
, tratou da validação e 
levando aproximadamente 
o. Essa etapa foi estendida 
tecnologia, e será melhor 

sboços e listagem de 

 
do projeto de 
 dos alunos do 

pa de teste foi verificar se 
s sugeridas e os processos 
 à faixa etária do público-
ental a partir de oito anos 

lho do pesquisador, bem 
ilar, corroborou para a 
s e a medição de uma 

ogo. 

los conceitos dos jogos 
um ponto positivo para a 

sentação visual) do layout 
ões de desarmamento da 
ssencial para o correto 
 mesmo. Nela, propõe-se a 
 foi atribuído um valor de 
mo (valor “1” para a letra 
e) que serviam de auxílio 

e fios utilizados na 
a uma das três cores 

tocante à programação e 
o do NAVE Labs e alunos 
es (Ensino Médio) onde 
 Avançado em Educação, 

o RJ e a Oi Futuro. 

(vermelho, amarelo e verde) p
seria por sua vez a respos
representando a ordem dos fios
bomba ser desarmada, o jogador
qualquer ordem, decodificar as 
adição de suas letras e vogais, 
revelariam em sua resposta o nú
a ser “cortado” (no caso, puxado
transmissão de eletricidade no 
puxados na ordem correta, o jo
puxar um fio errado, um som se
no sistema, como um feedback d

Figura 4. Mockup da carta ins
do j

4. PLAYTEST 
No desenvolvimento de jogos, u
para a correta configuração e b
teste de jogabilidade ou playtest
dividiu em dois momentos distin
pesquisadores, que contou com o
(já explicitado acima), e outro
ocorrido no dia 30 de agosto de 
Figura 5. 
 

Figura 5. Foto dos playtest
 

Todos os playtests, que totaliz
usuários distintos, mostraram q
utilizada estava adequada aos s
uma das dez sessões de jogo 
crianças não foi bem-sucedida. 
corroborou para a correta imer
artefato estando exposto com
contexto do evento, quando men

e) possuiriam um valor numérico, que 
resposta de uma equação simples, 
s fios a serem cortados. Logo, para a 

ogador (ou seja, a criança) deveria, em 
ar as cores, fazendo uma operação de 
ogais, e resolver as três equações que 
a o número correspondente à cor de fio 
puxado da protoboard, interrompendo a 
de no circuito). Caso os fios fossem 
, o jogo acabaria com sucesso; ao se 

som seria emitido pelo buzzer presente 
ack da derrota. 

 

ta instrução, que é um dos elementos 
do jogo. 

gos, uma das etapas mais importantes 
ão e balanceamento dos mesmos, é o 

ytest. No Math Blaster, essa etapa se 
 distintos: o playtest na casa de um dos 
 com o auxílio de familiares do mesmo 
 outros durante o evento HackPUC, 
sto de 2017 na PUC-RJ, como visto na 

 
aytests no evento HackPUC 2017. 

totalizaram mais de dez partidas por 
ram que a dificuldade da matemática 
 aos seus usuários, já que apenas em 
jogo realizadas e protagonizadas por 

edida. A narrativa foi outro ponto que 
 imersão na atividade, pois mesmo o 
 com inúmeros outros projetos no 
o mencionada a premissa narrativa do 
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“cientista vingativo”, rapidamente as crianças demonstravam uma 
tensão e emoção de quem tem uma grande responsabilidade nas 
mãos: salvar o evento. Traçando um paralelo com um conceito 
psicológico associado à psicologia dos jogadores, um dos 
“gatilhos” que motivam as pessoas a jogarem é conhecido como 
“Epic Meaning and Calling” ou Sentido Épico e Chamado [9]. O 
jogador acredita que ele está fazendo algo maior que ele mesmo 
ou ele foi "escolhido" para fazer algo incrível e significativo. 
Muitos jogos MMOs (Massive Multiplayer Online ou jogos de 
multijogadores massivos online) e o movimento Crowdsourcing, 
que é a colaboração coletiva de inúmeras pessoas na construção 
de conhecimentos (como Wikipédia) ou projetos (como o Linux) 
se baseiam nesse conceito. Por fim, o engajamento na atividade 
por parte dos usuários foi acima das expectativas, mesmo 
prevendo que crianças se engajam naturalmente mais do que 
adultos quando o assunto são os jogos. 

 

5. CONCLUSÕES 
Este trabalhou apresentou a proposta e implementação de um jogo 
sério chamado Math Blaster baseado na plataforma de hardware 
Arduino.  
O desenvolvimento do jogo respeitou características de ludicidade 
presentes nos jogos de entretenimento, bem como de design e 
pedagógicos dos jogos educacionais.  
A fusão do Arduino, com os elementos narrativos dos jogos de 
interpretação, e a metodologia STEAM se mostrou sinérgica e 
significativa na promoção do ensino de matemática para crianças 
do ensino fundamental e na criação de um estado de diversão 
sensível. Para alcançar esse patamar, foram utilizados processos 
criativos oriundos do design, como o painel semântico, fazendo 
uma colagem de referências na concretização de um conceito 
sólido. De posse de um norte para o projeto e um público-alvo, o 
código foi elaborado e o hardware montado, inclusive com o 
auxílio de crianças, que também testaram a dificuldade do 
conteúdo de matemática - disciplina escolhida para a 
problematização: como tornar o ensino de matemática mais 
atrativo para crianças? 

Como trabalhos futuros para o projeto pretende-se: 

- Adequá-lo para que possa ser explorado por diferentes faixas 
etárias do ensino fundamental, aumentando a complexidade e os 
desafios propostos.  

- Ampliar a proposta do Math Blaster em diferentes disciplinas do 
ensino, buscando-se desenhar atividades pedagógicas que 
permitam aos alunos não apenas jogar, mas também manufaturar a 
bomba e programa-la, explorando ao máximo o potencial lúdico 
do mesmo em favor de uma educação integrada e de qualidade. 
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ABSTRACT 
When observing unsatisfactory results in the performance of 
students in the discipline of Object-Oriented Programming (OOP) 
in higher education, in view of a high rate of disapproval and a 
reduced rate of access to the content made available in the 
discipline, it became necessary to adapt to a new teaching 
methodology. In this context, a study was carried out to identify 
modern and efficient practices that would collaborate in the 
construction of a dynamic and motivating environment for the 
teaching-learning of OOP, with hybrid teaching and gamification 
being the most pertinent solutions regarding these criteria. While 
hybrid education aims at broadening monitoring, providing 
resources that stimulate student capability, providing diverse 
content for study, conducting questionnaires on the subject, 
collaborating in building the learning of other students, making 
practical exercises and allowing commitment; gamification uses 
thoughts and game dynamics to engage people and solve 
problems. In this article we present a successful experience of the 
use of the hybrid teaching methodology in the inverted classroom 
model together with elements of gamification. 

RESUMO 
Ao se observar resultados não satisfatórios no desempenho dos 
alunos na disciplina de Programação Orientada a Objeto (POO) no 
ensino superior, tendo em vista um alto índice de reprovações e 
uma taxa reduzida de acesso aos conteúdos disponibilizados na 
disciplina, tornou-se necessária a adaptação para uma nova 
metodologia de ensino. Nesse contexto, foi realizado um estudo 
para identificar práticas modernas e eficientes que colaborassem 
na construção de um ambiente dinâmico e motivador para o 
ensino-aprendizagem de POO, sendo o ensino híbrido e a 
gamificação as soluções mais pertinentes quanto a esses critérios. 
Enquanto o ensino híbrido visa ampliar o monitoramento, prover 
recursos que estimulam a capacitação do aluno através da 
disponibilização de conteúdos diversificados para estudo, 
realização de questionários sobre o assunto, colaboração na 
construção do aprendizado de outros discentes, realização de 
exercícios práticos e comprometimento; a gamificação utiliza 
pensamentos e dinâmicas de jogos para engajar pessoas e 
solucionar problemas. Neste artigo é apresentada uma experiência 
bem sucedida do uso da metodologia de ensino híbrido no modelo 
sala de aula invertida em conjunto com elementos de gamificação. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Collaborative Learning. 
 

General Terms 
Experimentation, Human Factors, Measurement, Verification. 

Keywords 
Ensino híbrido, sala de aula invertida, gamificação, blended learning, 
ambiente virtual de aprendizagem, programação orientada a objetos. 

1. INTRODUÇÃO 
O ensino tradicional caracteriza-se pela figura do professor como 
agente ativo do aprendizado, onde o mesmo direciona o estudante 
para o conhecimento por meio de roteiro de ensino pré-definido a 
ser seguido em sala de aula. Essa metodologia possibilita que o 
docente exerça papel fundamental, explicando conceitos, 
exemplificando conteúdos abordados e esclarecendo 
questionamentos da classe. Durante a resolução de atividades em 
sala, os alunos são instruídos a resolvê-las individualmente, pois o 
auxílio aos demais, geralmente, é tratado como um ato de 
indisciplina. Existem alguns pontos que desfavorecem o ensino 
tradicional como, por exemplo, subordinação aluno-professor, 
interdependência social positiva, dispersão em sala, pouca 
liberdade de expressão, roteiro inflexível, barreira geográfica, 
feriados inesperados e alto custo metodológico [16]. 

Observando-se a aplicação do ensino tradicional em uma 
disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO), que faz 
uso da linguagem de programação Java, percebe-se que os alunos 
normalmente apresentam dificuldades na memorização da sintaxe 
e palavras-chave da linguagem, fatores estes que contribuem para 
o baixo desempenho na disciplina. De acordo com levantamentos 
realizados por [28], as principais queixas dos discentes consistem 
na falta de eficácia da metodologia de ensino, poucos exemplos 
relacionados ao mundo real, poucos exemplos práticos em uso, 
desinteresse na linguagem, escassez de instrutores, pouca atenção 
dos mesmos para com os alunos, ambiente de ensino precário e a 
baixa qualidade dos computadores disponíveis nos laboratórios. 

A fim de proporcionar o acesso à aprendizagem, para indivíduos 
que estão geograficamente distantes, surgiu o ensino a distância 
utilizando o e-learning [24]. Nele os conteúdos são ministrados 
por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Esse 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 223 - 232. Santiago de Chile.
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ambiente permite que os docentes façam uploa
selecionados, além de fornecer mecanismos
aprendizado dos alunos, ajudando-os a s
colaborarem por meio de fóruns, blogs 
metodologia o professor atua como facilitado
de acordo com seu nível de interesse 
compreensão de forma que não haja empecilho

A sala de aula invertida é uma modalida
consiste na execução de atividades, parte 
distância, na qual o aluno estuda o conteúdo q
disciplina. A sala de aula agora se torna um lu
ativo onde o professor mantém seu foco n
alunos, ao invés de dedicar-se exclusivament
conteúdos da disciplina. Essa modalidade pos
meio de discussões para resoluções de probl
atividades práticas, esclarecimento de dúvidas,

As regras básicas para inverter a sala de aula, s
as atividades em sala de aula envolvem
significativa de questionamento, resolução 
outras atividades de aprendizagem ativa, in
recuperar, aplicar e ampliar o material no 
online; ii) os alunos recebem feedback ime
realização das atividades presenciais; iii
incentivados a participar das atividades onlin
sendo que elas são computadas na avaliação 
seja, influenciam diretamente no resultado fin
curso; iv) tanto o material a ser utilizado
ambientes de aprendizagem em sala de a
estruturados e bem planejados. 

Outra vertente que busca lidar com a nova re
as necessidades atuais dos estudantes é
gamificação é uma técnica que pode ser defin
elementos de design de jogos em contextos 
jogos” [13]. Com ela é possível encoraj
desejados nos educandos pelos educador
motivação e o engajamento dos estudantes du
ensino-aprendizagem [20]. 

Como forma de aperfeiçoar o desempenho e h
na disciplina de POO do curso de Engenha
Campus da Universidade Federal do Ceará n
no primeiro semestre de 2016 foi realizado u
experimentação da utilização de sala de aula in
com elementos de gamificação. Após três sem
da experiência, alguns resultados positivos f
são discutidos neste trabalho. 

Portanto, este artigo apresenta um relato de ex
elementos de gamificação em conjunto com
ensino híbrido na modalidade de sala de aula 
disciplina de Programação Orientada à Ob
organizado da seguinte forma: a seçã
fundamentação teórica e os trabalhos relacio
estão descritas as informações sobre a meto
experiência, e, por último, na seção 4 são a
resultados e as considerações finais, além d
realizar em trabalhos futuros. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRI
2.1 Ensino híbrido 
Os processos de ensino-aprendizagem tradicio
mais às demandas do mundo contemporâne

pload de conteúdos pré-
ismos que consolidam o 

s a se comunicarem e 
 e wikis [6]. Nessa 

ilitador e o aluno aprende 
resse e capacidade de 
ecilhos [16].  

dalidade e-learning, que 
parte em sala e parte à 
eúdo que será abordado na 
 um lugar de aprendizado 
oco nas dificuldades dos 
amente à explanação dos 

de possibilita o ensino por 
problemas e indagações, 
vidas, entre outros [31]. 

 aula, segundo [31], são: i) 
volvem uma quantidade 

o de problemas e de 
iva, induzindo o aluno a 
al no qual foi explanado 

imediatamente após a 
is; iii) os alunos são 

online e das presenciais, 
iação formal do aluno, ou 
do final da disciplina e/ou 
ilizado online quanto os 
 de aula são altamente 

ova realidade do ensino e 
é a gamificação. A 

efinida como o “uso de 
xtos não relacionados a 

ncorajar comportamentos 
cadores, aumentando a 
tes durante o processo de 

ho e habilidades de alunos 
genharia de Software do 
eará na cidade de Russas, 
zado um planejamento de 
 aula invertida enriquecida 
rês semestres de aplicação 
tivos foram observados e 

 de experiência do uso de 
o com a metodologia de 
e aula invertida aplicado à 
à Objetos. O texto está 
seção 2 apresenta a 

relacionados. Na seção 3 
 metodologia adotada na 
 são apresentados alguns 
além do que se pretende 

EÓRICA 

adicionais não respondem 
orâneo, muito menos ao 

perfil do aluno do século XXI.
híbrido, ou também chamado de
entendido como um modelo de e
o ensino presencial (tradicional) 
termo blended learning, ou b
modalidade de ensino semi-prese

O ensino híbrido é uma nova pr
está diretamente relacionada às 
século e que incorpora a sala de
online. Para melhor compreendê
04 (quatro) principais modelos 
À La Carte e iv) Virtual Enrique
sua vez, subdivide-se em: a) Rota
Laboratório Rotacional; c) Sala
Individual.  

Os modelos de rotação permitem
ou de uma disciplina, seguindo 
professor, passem algum tempo i
ensino, em que pelo menos uma
modelos Flex, À La Carte e 
aprendizagem online como o eix
ensino [29]. 

A Sala de Aula Invertida, ou Flip
rotação na qual os alunos estuda
em casa, na escola ou em outro 
horário de aula. O tempo em 
atividades de aprendizagem com
[18]. 

A Figura 1 apresenta o ensino 
invertida, onde do lado esquerdo
de encontro em sala de aula, no 
com o professor trabalhando e
entre outras atividades. Também
direito (Home), a representação
estudantes poderão acessar 
aprendizagem, dos mais diversos
dos estudos e elaboração de ativi

Figura 1 - Modelo d

No Modelo de Rotação Sala de 
seu ritmo, sendo assim, a visualiz
de acordo com as necessidades i
necessário que todos os alunos d
No ambiente virtual os aluno
aplicação do conhecimento e in
atividades colaborativas. Quand
irem para a sala de aula, su
disponível para orientá-los sob

 XXI. Nesse contexto, surge o ensino 
ado de Blended Learning, que pode ser 
o de ensino-aprendizagem que combina 
ional) e o ensino online (e-learning). O 

-learning, está relacionado a uma 
presencial ou ensino híbrido [12]. 

ova proposta de ensinar e aprender que 
da às propostas educacionais do novo 
ala de aula tradicional com a educação 
reendê-lo, tem-se uma organização de 

 de ensino: i) Rotação; ii) Flex; iii) 
nriquecido. O modelo de Rotação, por 

a) Rotação por Estações de Trabalho; b) 
) Sala de Aula Invertida e d) Rotação 

rmitem que os estudantes de um curso 
uindo um roteiro pré-estabelecido pelo 
empo imersos em diferentes estações de 
s uma delas tem que ser online. Já os 

rte e Virtual Enriquecido sugerem a 
 o eixo condutor de todo o processo de 

Flipped Classroom,  é um modelo de 
estudam os conteúdos de modo online, 
outro espaço escolhido por eles fora do 
o em sala de aula é reservado para 
 com o acompanhamento do professor 

nsino híbrido no modelo sala de aula 
querdo (School) é retratado o momento 
la, no qual os alunos estão em conjunto 
ndo em tarefas, discussões, projetos, 
mbém na Figura 1, observa-se, do lado 
entação do ambiente online, onde os 
essar uma plataforma virtual de 
versos locais e horários, para realização 
e atividades. 

 

delo de sala invertida [19] 

la de Aula Invertida, cada aluno tem o 
isualização dos conteúdos online é feita 
ades individuais dos alunos, não sendo 
nos da turma estejam no mesmo ritmo. 

 alunos testam suas habilidades na 
to e interagem uns com os outros em 
Quando chega o momento dos alunos 
la, sugere-se que o professor esteja 
s sobre como devem aplicar o que 
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aprenderam online, uma vez que a entrega primária de conteúdo 
ocorre desta forma, tornando a sala de aula um ambiente 
interativo, que envolve os alunos mais diretamente em seu 
aprendizado, fazendo-os trabalharem mais ativamente. 

O planejamento das atividades de sala de aula e das atividades 
online é imprescindível e requer muita atenção pelos professores 
que pretendem adotar o Modelo de Rotação Sala de Aula 
Invertida. Tal planejamento diz respeito à reorientação do tempo 
para as atividades de aprendizagem, levando em consideração o 
planejamento do conteúdo online e o que alunos e professores 
fazem nesse modelo de ensino [15].  

Com relação ao planejamento do conteúdo online, este deve 
constar da elaboração de um roteiro de um plano de estudo ou 
roteiro de aprendizagem, indicando o material a ser utilizado, bem 
como as atividades de aprendizagem a serem realizadas com 
autonomia e independência pelos alunos, preparando-os para o 
momento em sala de aula. Além do planejamento, outra 
preocupação que o professor deverá ter será sobre quais 
tecnologias serão selecionadas para auxiliar no desenvolvimento 
dos conteúdos e no acompanhamento dos alunos [12]. 
2.2 Gamificação 
Modernamente um fenômeno chamado de gamificação, que 
deriva diretamente da popularização e popularidade dos jogos, 
vem crescendo no meio educacional [32]. A gamificação pode ser 
definida como a aplicação de design e princípios de jogos em um 
contexto não relacionado a jogo [21]. Ela comumente emprega 
esses princípios e design a fim de aumentar o envolvimento do 
usuário, tanto relacionado à sua produtividade, aprendizado e 
realização de atividades motoras, quanto em promover mudanças 
comportamentais. O conceito de gamificação já existe há bastante 
tempo, mas a palavra só veio a ser criada por volta de 2002 por 
Nick Pelling, programador de computadores e pesquisador 
britânico [30]. 

A gamificação busca utilizar mecânicas, elementos, dinâmicas e 
técnicas dos jogos com o intuito de aumentar a participação, 
capturar a atenção, gerar engajamento, comprometimento e 
enriquecer contextos diversos não relacionados a jogos. Suas 
principais técnicas usam recompensas que são dadas ao jogador 
como prêmio por ter realizado alguma atividade ou por ter tido o 
comportamento desejado durante o aprendizado. Grande parte dos 
sistemas gamificados utilizam sistemas de recompensas para 
estimular os jogadores, como pontos, prêmios, aumento de uma 
barra de progresso, moedas virtuais e, se possível, recompensas 
não virtuais [17]. Além das recompensas, há várias outros 
elementos de jogos que também podem ser utilizados, como: i) 
narrativa, ii) feedback imediato, iii) controle do jogador, iv) 
atividades colaborativas, v) desafios, vi) dificuldade crescente de 
desafios e vii) conexão social. 

No ramo da educação, a gamificação é usada para aumentar o 
prazer e o engajamento do aluno durante o processo de ensino-
aprendizagem, mantendo-o interessado e inspirando-o a continuar 
aprendendo [22]. Seu uso mostrou ter impacto positivo no 
ambiente didático, implicando numa mudança de comportamento 
dos alunos, como o aumento da presença em sala de aula, 
frequência nas realizações das atividades e dedicação nos estudos 
em casa [1]. Observa-se cada vez mais o uso de elementos de 
jogos em sala de aula ou em plataformas educacionais, visando 
atrair a atenção dos alunos. Isso mostra que a gamificação é uma 
tendência e, quando bem aplicada, pode ter efeitos positivos no 
ensino [11], seja pelo feedback, o aumento da diversão durante a 
aprendizagem, por tornar a aprendizagem visível ou pela 

atratividade que ela oferece aos alunos, que cada vez mais vivem 
em uma constante interação com as novas tecnologias digitais. 

Os elementos de jogo ou gamificação que podem ser utilizados no 
ensino, segundo [9] são: estado ganhador, jogadores, abstração, 
interação, desafios, feedback, recompensas, pontuações, rankings 
ou placares, medalhas e regras. Além disso, para ter-se um 
designer bem projetado é necessário que exista uma interconexão 
forte entre todos os elementos de forma a fortalecer o ambiente do 
jogo, como, definir os objetivos, traçar os comportamentos 
desejados para chegar ao objetivo, descrever o perfil dos 
jogadores, criar a jornada da evolução dos jogadores, criar as 
atividades e feedback do ambiente, incluir a diversão e 
implementar as ferramentas para a imersão dos jogadores em um 
ambiente gamificado. 

Não existe uma regra de como a gamificação deve ser aplicada e 
mantida ao longo do tempo. Entretanto, alguns trabalhos já foram 
feitos a fim de especificar um modelo ou guia de como aplicá-la 
de maneira organizada e eficiente. Em [23] é descrito um processo 
genérico de aplicação da gamificação, além de fornecer uma guia 
de como aplicá-lo. O processo, explicado por eles, é baseado em 
dois passos principais: o primeiro é a Análise de Contexto, que 
tem o intuito de entender a atual situação e as necessidades do 
ambiente onde a gamificação será inserida; e o segundo é a 
Concepção Iterativa, que consiste na evolução do sistema 
gamificado através da inserção contínua de novos elementos de 
jogos, acompanhado da verificação de seu impacto para o objetivo 
a ser atingido. 

2.3 Trabalhos relacionados 
A seguir são apresentados alguns trabalhos, que aplicam 
gamificação ou metodologia de sala de aula invertida em 
disciplinas de programação. 

Em [3] é relatada a aplicação de uma abordagem de gamificação, 
em turmas do Curso de Desenvolvimento de Jogos Digitais do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro (IFRJ). De acordo com os resultados obtidos, a partir de 
um questionário submetido aos alunos, desafios e conquistas são 
os elementos de jogos que foram mais favoráveis e tiveram maior 
influência no aprendizado dos mesmos. 

Outro trabalho que também verificou o aumento da participação, 
interesse e motivação dos alunos pode ser visto em [27], onde 
foram inseridos elementos de jogos em uma disciplina de Game 
Design em uma instituição norte-americana de ensino superior. 

Com relação ao ensino de Orientação a Objetos (OO) o trabalho 
de [9] apresenta uma abordagem gamificada que foi utilizada para 
engajar e motivar os alunos, apresentando o design de um jogo e a 
experiência da sua aplicação na disciplina de Algoritmos III. 

Por fim, em [2] é descrita a utilização de um ambiente de blended 
learning com o objetivo de melhorar as taxas de sucesso dos 
alunos em aprender a programar. Mais de 600 estudantes, 
oriundos de duas instituições de ensino superior, utilizaram o 
novo ambiente e os resultados mostraram melhorias acentuadas 
nas taxas de aprovação em ambas as instituições. 

3. METODOLOGIA 
3.1 Análise do contexto 
Este trabalho foi motivado pelas observações feitas por um 
professor do Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) na 
cidade de Russas, em relação ao desempenho e comportamento 
dos alunos no contexto do processo de ensino-aprendizado 
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realizado na disciplina de Programação O
(POO) no ano de 2015. Tais observações lev
primeiro semestre de 2016, à execução d
entender as principais dificuldades e deficiên
disciplina de POO, sobretudo na efetividade d
utilizado, que naquela época ainda adotava u
ensino tradicional, com aulas expositivas em s

O primeiro passo para um diagnóstico da disc
aplicar um questionário com os alunos de gra
da UFC em Russas que já haviam cursado a
Esse questionário abrangia tópicos relacio
estudos, principais dificuldades dos aluno
metodologia de ensino era aplicada. 

Ao fim do período de aplicação do questionári
análise dos dados levantados. A amostra de in
indicou resultados preocupantes em re
aprendizagem na disciplina de POO. Como 
Gráfico 1, 55% dos estudantes dedicava até 
semana aos estudos, 20% tinha uma dedicaçã
horas e 7,5% dos alunos não reservava ne
horário extraclasse para os estudos semanais. 

Gráfico 1 - Horas semanais dedicadas ao e
nas turmas de POO em 201

Para complementar as informações do gráfic
dos dados coletados pelo Sistema Integra
Atividades Acadêmicas (SIGAA) do Campus 
observou-se que mais de 50% dos acessos re
download dos conteúdos da disciplina ocor
vez, com menos de uma semana de antecedên
de alguma avaliação (prova), mostrando que o
um hábito de estudar os tópicos abordados
maneira satisfatória. 

Ainda de acordo com a análise do questionário
preferência dos alunos por materiais de estudo
aula e blogs na Internet, em oposição aos 
ementa e ao material em forma de slides 
professor no SIGAA. Observando o Gráfico 
que 52,5% dos alunos preferia estudar usando 
da disciplina em forma de vídeo-aula ou co
abordando um assunto específico da discipli
alunos estudava pelos slides utilizados pelo
estudava por livros e 1,3% não tinha uma fonte

ão Orientada a Objetos 
ões levaram, no início do 
ção de um estudo para 
eficiências encontradas na 
dade do modelo de ensino 
tava uma metodologia de 
s em sala de aula.  

a disciplina foi elaborar e 
 de graduação do Campus 
sado a referida disciplina. 

ionados à rotina de 
alunos e em como a 

tionário, foi realizada uma 
 de informações coletadas 

relação ao ensino-
omo se pode observar no 
a até 02 (duas) horas por 
dicação de até 04 (quatro) 
va nenhum momento de 
nais.  

 
as ao estudo extraclasse 
em 2015 
 gráfico, em uma análise 
Integrado de Gestão de 
mpus da UFC em Russas, 
ssos realizados para fazer 
 ocorriam, pela primeira 
cedência para a realização 
 que os alunos não tinham 
rdados pela disciplina de 

ionário, foi observada uma 
estudo em forma de vídeo-
 aos livros sugeridos na 

 disponibilizado pelo 
ráfico 2, pode-se perceber 
sando um material externo 
 ou como textos simples 
isciplina; outros 35% dos 
s pelo professor; 11,2% 
a fonte de estudos.  

Gráfico 2 - Principais ferrame
alu

Outra constatação feita por meio
relação à metodologia e ferrame
professores da disciplina de 
utilizavam quadro branco em 
exemplos no computador; 85%
slides como forma de ensino; 
optaram por apostilas e livros (v
modelo de ensino utilizado pelos
padrão tradicional, e que pouco
para a explanação de conteúdo em

Gráfico 3 - Recursos pedagógi
da dis

O Gráfico 4, apresenta as for
disciplina de POO, nele  pod
estudantes responderam que eram
listas e trabalhos; 10% disse
utilizadas; e 3,7% eram avaliad

Quando os alunos foram questio
disciplina eles sentiam mais d
forma variada e envolvendo tod
disciplina, como pode ser visua
5% tiveram dificuldades logo no
a objetos (OO); 1,2% com o dese
de objetos; 5% com manipulaçã
ao trabalhar com referências; 3,
3,7% com herança; 2,5% com s
polimorfismo (um dos conceitos 
ao trabalhar com classes abstrata
trabalhar com listas e tabelas; 
threads e multitarefa e 10% ti
tópicos. 

 
rramentas de estudo utilizadas pelos 

alunos 

r meio da análise dos resultados, foi em 
rramentas instrucionais utilizadas pelos 
a de POO: 73,8% dos professores 
 em suas aulas;  75% apresentavam 
r; 85% utilizavam apresentações em 
sino; 3,8% utilizava vídeos; e 46,3% 
ros (ver Gráfico 3). Isso mostra que o 
 pelos professores da disciplina segue o 
poucos adotaram recursos mais atuais 
údo em suas aulas. 

 
agógicos utilizados pelos professores 
da disciplina 
as formas de avaliação aplicadas na 
  pode-se observar que, 86,3% dos 
e eram avaliados pelo conjunto provas, 

 disseram que apenas provas eram 
aliados por meio de listas de exercícios.  

uestionados sobre qual(is) tópico(s) da 
ais dificuldade, eles responderam de 

do todos os conteúdos abordados pela 
 visualizado no Gráfico 5. Perceba que 
go nos conceitos iniciais de orientação 

 o desenvolvimento de classes e criação 
pulação de métodos e atributos; 11,3% 
ias; 3,7% com manipulação de arrays; 
com sobrecarga de método; 15% com 
ceitos mais importantes da POO); 1,3% 
bstratas; 5% com interfaces; 13,8% ao 

belas; 7,5% com exceções; 15% com 
0% tiveram dificuldade em todos os 
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Gráfico 4 - Como eram avaliados os
 

Gráfico 5 - Principais dificuldades dos est
Outra análise importante foi realizada a part
pelos estudantes nas turmas de POO. Ob
semestres de 2015.2 e 2016.1, as médias d
inferiores a 6,0 (ver Gráfico 6). A queda da m
2016.1 foi o sinal de alerta definitivo para 
nova metodologia. 

Gráfico 6 - Média dos alunos da disciplin
2015.2 e 2016.1 

Também foram coletadas informações qua
docentes que ministravam a disciplina como f
visão mais ampla e fidedigna das dificuldad
todos os envolvidos.  

Um dos principais desafios no ensino de 
motivação dos estudantes para a realização de
que no estudo de programação se torna 
aprendizado sólido do conteúdo. Segundo 

 
dos os estudantes 

 
os estudantes de POO   

a partir das notas obtidas 
. Observou-se que nos 

dias dos estudantes eram 
a da média no semestre de 
 para a aplicação de uma 

 
sciplina nas turmas de 

s qualitativas junto aos 
como forma de se ter uma 
iculdades enfrentadas por 

o de POO é a falta de 
ção de atividades práticas, 
torna essencial para um 
undo [26], a motivação 

intrínseca representa uma tendê
desafios, obter e exercitar as pr
envolvimento em determinada at
esta ser interessante, envolvente 
satisfação. Esse interesse não
estudantes da disciplina de POO
tradicional de ensino. 

Tendo em vista essas dificuldad
de experimentar a aplicação de
ensino de POO. Com base 
literatura viu-se uma oportunida
conceitos de Ensino Híbrido, 
Invertida, além da inserção de a
Nesse modelo, o aluno é convida
da aula com o apoio das ferra
exposição do tema pelo profes
conhecimento prévio, potenciali
pois o mesmo alicerçou-se no 
meio de projetos, debates ou suge

Esse método é interessante porqu
aprendizado, tornando mais fác
Essa nova forma de ensinar e ap
convergência do ensino virtual
oposição. Nele a aprendizagem n
sala de aula [25]. 

Segundo [5], dentre as vantagens

● A democratização do conhe
momento em que o aluno po
onde quer que esteja; 

● A otimização de tempo por p
automatizar tarefas como pla
avaliações e trabalhos; 

● O incentivo do uso da tecnol
vez mais conectados; 

● Acompanhamento individu
professores e pais, para q
necessária para cada caso. 

Portanto, o modelo tem com
aprendizagem centrado no alun
informação que era realizada pelo

Além de todas as vantagens m
escolhida porque ela combinava 
realidade do campus, já que exis
conteúdo online, laboratórios de
para os encontros presenciais. 
3.2 Planejamento da so
Após a fase de análise da p
abordagem seria introduzida, fo
avaliar a viabilidade de implem
principal preocupação era sobre
digital para disponibilizar os con
de infraestrutura necessária na 
aplicada outra pesquisa para co
em casa computadores e con
velocidade. O Gráfico 7 apresent
dos alunos informaram possuir t
Apenas 7,1% dos alunos disser
mínima requerida em casa. 

 tendência natural para buscar novos 
 as próprias capacidades. Refere-se ao 
ada atividade por sua própria causa, por 

lvente ou de alguma forma, geradora de 
e não foi encontrado em todos os 
 POO, ministrada empregando o molde 

culdades enfrentadas surgiu o interesse 
ção de uma nova metodologia para o 
base em experiências relatadas pela 
tunidade de melhoria utilizando-se dos 
brido, no modelo de Sala de Aula 
o de alguns elementos de gamificação. 
onvidado a estudar previamente o tema 
 ferramentas online, assim, durante a 
professor, o aluno tem em mãos um 
encializando seu aprendizado em sala, 
e no conteúdo, podendo aplicá-lo por 
u sugerindo questionamentos. 

 porque implica na contextualização do 
ais fácil a compreensão do conteúdo. 
r e aprender pode ser considerada uma 
virtual com o presencial e não uma 
gem não fica restrita às paredes de uma 

tagens de aplicar esse modelo, estão: 

 conhecimento, que surge a partir do 
no pode acessar determinado conteúdo 

o por parte dos professores, que podem 
o planejamento de aulas e correção de 

 tecnologia pelos jovens, que estão cada 

dividual dos alunos por parte dos 
para que possa ser dada a atenção 

 como foco o processo de ensino-
 aluno e não mais na transmissão de 

da pelo professor tradicionalmente. 

ens mencionadas, sua implantação foi 
inava melhor com as características da 
e existia uma plataforma consistente de 
ios de informática e tempo disponível 

 
 da solução 

da problemática e decisão de qual 
da, foi realizado um novo estudo para 
plementação da nova metodologia. A 

 sobre a inserção de uma plataforma 
os conteúdos da disciplina e a existência 
ia na casa dos estudantes. Então, foi 
ara constatar se os discentes possuíam 
e conexão com a Internet de alta 
resenta o resultado obtido, onde 92,9% 
ssuir tais recursos disponíveis em casa. 
 disseram não possuir a infraestrutura 
casa. Mas, como a universidade 
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disponibiliza laboratórios de informática 
poderiam fazer uso da infraestrutura ofer
extraclasse. Ainda na mesma pesquisa foi co
dos estudantes responderam que tinham cost
Web para realizar pesquisas e/ou entretenim
assim a viabilidade da abordagem de ensino
aula invertida.  

Gráfico 7 - Estudantes que possuem comp
banda larga 

Após a fase de estudo de viabilidade, in
desenvolvimento da estação de ensino. Opto
Moodle, um renomado AVA, para representar
de aula online. É importante ressaltar que 
interatividade e a interdependência social pos
abertas formam as relações entre os indivíduos

Como forma de personalizar o ambiente
metodologia, construiu-se, a partir do Mo
Multimeios de Ensino-Aprendizagem (AME)
aplicação do Ensino Híbrido na disciplina de P

Nesta construção, a ementa da disciplina foi o
a seleção e submissão de conteúdos que se
longo do semestre letivo. E com 
monitores/pesquisadores, o docente da disci
também ministrou em anos anteriores, fic
elaborar e revisar o conteúdo teórico na plata
“Lições”, que neste modelo de ensino tornam
pois há necessidade de conteúdos completos 
envolvendo textos, imagens, vídeos, entr
Paralelamente, em outra frente d
monitores/pesquisadores ficavam elaborand
enriquecer o banco de questões da discipl
supervisão do professor. 

Para deixar o aprendizado mais centrado no 
instrumento avaliativo, o professor optou por
como era realizado na metodologia anterior. 
estabeleceu diversas atividades para serem rea
online e/ou nos encontros presenciais.  E
disponibilizadas, existem questionários seman
conteúdos estudados em cada semana, como:
mais focado nos assuntos técnicos da lingu
Tudo”, com maior ênfase nos conceitos es
anterior; “Hora do Código”, com uma pequen
codificação; além de exercícios e projetos 
Portanto, a avaliação deixou de ser concentrad
momentos (nas aplicações de provas) para a
global, analisando melhor as particularidades d

ática para estudos, eles 
a oferecida em horários 
 foi constatado que 100% 

 costume de navegar na 
tretenimento, aumentando 
nsino pretendida: sala de 

 
 computador e internet 

de, iniciou-se a fase de 
. Optou-se por utilizar o 
esentar o ambiente da sala 
 que o AVA favorece a 
al positiva; e as conexões 
víduos contidos nela [10].  

biente para essa nova 
o Moodle, o Ambiente 

AME), para dar suporte à 
a de POO. 

a foi o guia utilizado para 
que seriam abordados ao 

com o auxílio de 
 disciplina de POO, que 
s, ficou encarregado de 
 plataforma, às chamadas 
ornam-se mais relevantes, 
pletos e bem explicativos, 
, entre outros recursos. 
e de trabalho, os 
borando exercícios para 
isciplina, também sob a 

o no aprendiz do que no 
u por não aplicar provas, 

terior. Ao invés disso, ele 
em realizadas no ambiente 
is.  Entre as atividades 
semanais que abordam os 
como: “Cafeína na Veia”, 
 linguagem Java; “Sabe-
tos estudados na semana 
equena lista de prática de 
jetos propostos em sala. 
entrada em alguns poucos 
para atuar de uma forma 
ades de cada aluno.  

É importante observar que n
explicativos, vídeos, exercícios 
outros) são distribuídos entre 
semestre letivo, de forma a p
autonomia para avançarem nos 
como forma de operacionalizar
montar um time com 06 (seis) m
pelo professor) para também aju
que exigem análise manual. 
monitores é fundamental par
principalmente porque na sala de
é essencial para a evolução cons
o engajamento e o interesse. 

No AME também foram intr
gamificação, objetivando moti
ativamente no processo de ensin
se citar a bonificação, onde o pr
aluno obtivesse nota maior o
questionários “Sabe-Tudo” co
possibilidade de fazer um terce
“Ninja Skills”, valendo ponto ext

Com a aplicação da nova m
estudante de forma multifacetad
meio de diversos instrumentos a
diferente do que normalmente ac
abordagem tradicional, que aplic
medir o aprendizado dos alun
estivessem nas melhores condiç
diversos fatores poderiam inter
como ansiedade, nervosismo, loc

Figura 2 - Distribu
A Figura 2 apresenta a distrib
avaliativos utilizados nas turma
onde a nota de cada aluno será co

● Coding: exercícios de codific
do Código” (realizados em c
estilo Dojo (realizados em sa
nota. Nele os alunos treinam
por meio do desenvolvi
computacionais de pequeno p

● Treino: diversos tipos de ex
do conteúdo estudado em c
também correspondendo a 
permitem a construção de re
pelos monitores, para que o 
fidedigno sobre as dificulda

que no AME os conteúdos (textos 
cícios com correção automática, entre 
entre as 16 (dezesseis) semanas do 
a a proporcionar aos discentes total 
 nos assuntos que serão abordados. E 

nalizar toda essa estrutura foi preciso 
seis) monitores voluntários (escolhidos 
ém ajudar nas inspeções das atividades 
nual. O papel desempenhado pelos 

para o sucesso da metodologia, 
sala de aula invertida o feedback rápido 
o constante dos alunos, além de manter 

 introduzidos alguns elementos de 
 motivar os alunos a contribuírem 
 ensino-aprendizagem. Entre eles pode-
e o professor estabeleceu que, caso um 
aior ou igual a 8,0 (oito) em dois 
o” consecutivos, o mesmo teria a 
 terceiro questionário bônus, chamado 
nto extra na média final. 

va metodologia buscou-se avaliar o 
facetada, testando seu aprendizado por 
ntos avaliativos. Uma abordagem bem 
ente acontecia quando era adotada uma 
e aplicava o instrumento de prova para 
 alunos, ainda que estes alunos não 
ondições para realizar tal exame, pois 
 interferir no resultado da avaliação, 
o, local de aplicação, entre outros. 

 
istribuição da atividades 
distribuição dos diversos instrumentos 
turmas de POO (no semestre 2017.2), 
será composta por: 

codificação individual chamados “Hora 
s em casa) e exercícios colaborativos no 
 em sala) e que correspondem a 20% da 
treinam a aplicação da linguagem Java 
nvolvimento de algumas soluções 
ueno porte. 

 de exercícios de sondagem da fixação 
 em cada semana (realizado em casa), 
do a 20% da nota. Estes exercícios 
 de relatórios mais precisos, realizados 
que o docente possa ter um diagnóstico 
culdades dos alunos. 
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● Luta: corresponde aos diversos exerc
realizados em sala de aula (mom
correspondendo a 20% da nota. Nesta cate
liberdade de personalizar a abordagem 
feedback dado pelo AME e pelos monitore

● Meditação: uma forma encontrada para m
a lerem matérias de revistas (selecionad
escreverem ensaios sobre os mais variado
brincarem com alguns jogos. Eles comp
final. 

● Trabalho Final: desenvolvimento de um
porte/complexidade, de forma incremen
semestre, correspondendo a 30% da nota.

Toda essa diversificação de instrumentos 
melhorar a avaliação das habilidades dos
contribuir para a fixação dos conteúdos e o au
e engajamento da turma. 

Também foram utilizadas duas outras estra
estudantes pudessem reter ainda mais os co
“Flash Memory” e “Luz, Câmara e Code!”. 
incentiva a realização de registros e anotações
aluno durante as semanas da disciplina, faz
compartilhem seu aprendizado e descobertas,
estilo de um blog da Internet. Essa ferramenta
aprendizado, pois ao anotar há um esforço de 
entende mais, pois está sempre fazendo um 
âmago da questão [4]. Já o “Luz, Câmara e 
criação de pequenos vídeos (com até 05 m
sobre os tópicos estudados, despertando assi
senso  crítico  e  a  expressividade, que nos  
mais  desejáveis do que valores universalm
educadores como a disciplina e a atenção [14].

3.3 Aplicação da nova abordagem
Finalizada a preparação do ambiente, 
cadastrados. Esse cadastro é importante po
acessam os conteúdos e atividades do AME
locais e dispositivos, atendendo perfeitamente
que o ensino híbrido almeja alcançar [7]. 

Na experiência realizada, os alunos ace
conteúdos e atividades disponíveis no ambient
do momento da aula presencial. Isto permite q
verificar o relatório gerado pelo ambiente e 
disciplina, para, a partir daí, planejar uma estr
em sala de aula, as maiores dificuldades dos a
os tópicos mais problemáticos e que devem
momento em sala de aula tornou-se, porta
dedicado ao aprendizado ativo, onde resolu
discussões e laboratórios de desenvolvimento 
contando com o apoio do docent
colaborativamente, com os colegas de turma.

Foi aplicado com sucesso o método Peer Inst
acordo com [8] consiste em prover material de
o aluno possa estudar o conteúdo antes de f
aula.  

Além disso, diversos elementos de jogos foram
desde a sua concepção. Na atual versão do am
os seguintes elementos: 

exercícios e discussões 
(momento presencial), 

ta categoria o docente tem 
agem de acordo com o 
nitores da disciplina. 

ara motivar os estudantes 
cionadas pelo professor), 
ariados assuntos, além de 
 compõem 10% da nota 

de um sistema de médio 
remental no decorrer do 
 nota. 

ntos foi necessária para 
s dos alunos, além de 
e o aumento da motivação 

 estratégias para que os 
 os conteúdos estudados: 
de!”. O “Flash Memory” 
tações das experiências do 
a, fazendo com que eles 

bertas, seguindo o mesmo 
menta é importante para o 
ço de síntese; quem anota 
o um esforço de captar o 
ara e Code!”, estimula a 

 05 minutos de duração) 
o assim a criatividade, o  
 nos  dias  de  hoje   são  
ersalmente aceitos pelos 

o [14]. 

rdagem 
ente, os alunos foram 
nte porque os estudantes 
 AME dos mais diversos 
mente a um dos objetivos 

s acessam os diversos 
biente virtual AME antes 

mite que o professor possa 
nte e pelos monitores da 
a estratégia para abordar, 

s dos alunos, esclarecendo 
devem ser reforçados. O 
, portanto, um momento 
 resolução de exercícios, 

ento de software, sempre 
docente, monitores e, 
rma. 

 Instruction (PI), que de 
rial de apoio de modo que 
s de frequentar a sala de 

s foram inseridos no AME 
do ambiente são utilizados 

● Pontos de experiência (X
representa o progresso do al
formas do aluno ganhar ma
atividades propostas ou pelo
relevantes nos fóruns da turm
modificou o comportamento
eles não barganham mais po
por XP, mesmo que isso não 
final na disciplina.    

● Níveis e emblemas: de acord
(experiência), o aluno pode s
elevado, onde para cada
representativo, ilustrado por
longo do tempo, como po
elemento foi usado como f
alcance de metas importantes

● Emblemas especiais: além 
introduzidos alguns emblem
são distribuídos aos estu
atividades. Esses emblemas e
cada aluno e tem gerado um
pela dedicação empregada à d

● Atividades colaborativas:
(ou clã) e, durante a disc
propostas para serem realiz
trabalho cooperativo, além 
sala, onde os alunos são i
solução computacional d
colaborativa. 

● Ranking: há dois tipos de 
outro coletivo. O individual 
apresentando a posição que
demais, a fim de proporc
participantes. Já o ranking
XP individual de cada memb
que um determinado grupo t
de fazer com que todos o
aumentar seu XP individua
membro esteja sempre moti
propostas. 

● Dificuldade crescente das
disciplina progride, a qu
atividades aumenta para 
motivação e continuem estud

Figura 3 - Níveis inic

Após a implantação da metod
conscientizar os alunos a
frequentemente do AME, pri
vivenciam em outras disciplinas

cia (XP): um valor numérico que 
 do aluno durante disciplina. Há várias 

mais XP, seja pela realização das 
u pelo compartilhamento de conteúdos 
da turma. A inserção desse mecanismo 
mento dos alunos no sentido que agora 
ais por pontos da disciplina, mas sim 
o não influencie diretamente o conceito 

e acordo com o valor acumulado de XP 
pode ser “promovido” a um nível mais 
 cada nível existe um emblema 
o por um ninja que vai evoluindo ao 
o pode ser visto na Figura 3. Este 

omo ferramenta de reconhecimento e 
rtantes pelos alunos. 

além dos emblemas de níveis foram 
mblemas especiais (ver Figura 4), que 
 estudantes que realizam algumas 
emas especiais são exibidos no perfil de 
ado um sentimento de reconhecimento 
ada à disciplina, elevando a autoestima.  

ivas: cada aluno pertence a um grupo 
disciplina, diversas atividades são 

realizadas por eles, induzindo a uma 
além disso, são realizados Dojos em 

 são incentivados a construírem uma 
al de pequeno porte de forma 

s de ranking no AME, um individual e 
vidual é baseado no XP de cada aluno, 
o que ele se encontra em relação aos 
roporcionar competitividade entre os 

ing de grupos é baseado na soma do 
membro do grupo e apresenta a posição 
rupo tem em relação aos demais, a fim 
dos os membros do grupo procurem 

vidual, e com isso, fazer que cada 
e motivado para realizar as atividades 

e das atividades: ao passo que a 
a quantidade e a dificuldade das 
para que os alunos mantenham a 
 estudando, sem perder o foco. 

 
is iniciais e seus emblemas. 

metodologia, houve a dificuldade de 
os a acessarem e participarem 
, principalmente porque as turmas 

plinas uma metodologia tradicionalista. 
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Esta é uma das dificuldades enfrentadas na 
híbrido, pois o estudante não tem o costume d
de estudo ou participar ativamente nos en
Estas atitudes provocaram discussões acerca
instigassem os alunos a colaborarem com 
decidiu-se pela utilização da gamificação. A
contexto, tem como principal objetivo, mo
aprendizado dos estudantes, utilizando ele
emblemas, sistemas de pontos, ranking, n
elementos, de forma que os alunos acess
ambiente virtual para estudarem os conteúdo
nas atividades on-line. 

Figura 4 - Emblemas especi

Os elementos de gamificação utilizados neste t
imprescindíveis para o processo de ensino
eles ajudaram na mudança de comportame
diminuindo a falta de participação e aumenta
(uma das características mais marcantes dos 
esse fenômeno não é um caso isolado obse
trabalho, mas vem se espalhando pela ed
estratégia de ensino-aprendizagem com res
dirigida para a chamada geração gamer [27].

Para realização deste trabalho foi elaborado u
turmas de graduação do curso de Engenhari
cada turma, dividiu-se a sala em equipes, busc
interagissem entre si, criando uma rede de col
Cada equipe também era acompanhada de pe
que ajudava nas atividades práticas de progra
professor durante os encontros em 
questionamentos feitos no fórum do AME. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo foram relatadas experiências
utilizadas no Campus da UFC em Russas, a
motivar e facilitar o aprendizado na discipli
Orientada a Objeto, além de diminuir o
reprovação, melhorando as habilidades e 
estudantes. 

A estratégia utilizada para essa melhoria foi 
híbrido na modalidade de sala de aula invertid
inserção de elementos de gamificação. Enqua
garantia uma melhor utilização do prof
gamificação despertava nas turmas um maio
experiências significativas de colaboração en
impactando de forma positiva o próprio aprend

Sabe-se que não há uma bala de prata para 
modelo de ensino certo, mesmo nos dias atua
contar com os mais diversos recursos, sejam e
humanos. No entanto, pode-se refletir sobre um
que garanta a aprendizagem dos alunos: o pl
dos resultados pretendidos. Isto pode parece
normalmente seguido na prática. 

No estudo realizado por este trabalho viu-se 
método alcançou resultados significativos, po

as na aplicação do ensino 
tume de acessar a estação 
os encontros presenciais. 
acerca de estratégias que 
com esta metodologia e 
ão. A gamificação, neste 

o, motivar e fomentar o 
o elementos tais como 

, níveis, entre outros 
 acessem diariamente o 
nteúdos e se empenharem 

 
especiais. 

neste trabalho se tornaram 
nsino-aprendizagem, pois 
rtamento dos estudantes, 
mentando o engajamento 

s dos jogos). Na verdade, 
observado apenas neste 

ela educação como uma 
m resultados positivos e 
[27]. 

rado um estudo com duas 
enharia de Software. Em 
s, buscando que os alunos 
 de colaboração entre eles. 

e perto por um monitor, 
programação, auxiliava o 
em sala e respondia 

AIS 
iências de metodologias 
ssas, a fim de consolidar, 
isciplina de Programação 
uir os altos índices de 
es e competências dos 

ia foi a adoção do ensino 
nvertida juntamente com a 
Enquanto a sala invertida 
 professor em sala, a 
 maior interesse, criando 
ção entre os estudantes e 
aprendizado. 

 para a construção de um 
s atuais, quando podemos 
ejam eles tecnológicos ou 
bre uma abordagem única 

s: o planejamento a partir 
parecer óbvio, mas não é 

se que a aplicação do 
os, pois o objetivo inicial 

era encontrar maneiras para que
do Campus da UFC em Russas,
conteúdo e ter resultados positiv
disciplina, pois no curso d
imprescindível um conheciment
utilizado ao longo dos semestres.

Para medir o sucesso da experiên
reprovações e aprovações (ver G
média final das turmas de POO
quatro semestres. 

Gráfico 8 - Índice de aprovaçõ
programação orientada a obje

Ceará campu

No Gráfico 8, às barras iniciais (
semestres onde a metodologia de
aplicada de forma tradicional. E
2017.1) foi aplicada a abordag
períodos onde a disciplina era m
possível perceber um índice 
enquanto após a aplicação da me
caiu para 20% (em 2016.2) e dep
índices de aprovação saíram de 
mais de 80% (em 2017.1). Tam
todos os semestres do referido g
mesmo professor, seguindo a me

Observando o Gráfico 9, p
subsequentes, após a utilização 
crescimento significativo nas m
de 5,1 (em 2016.1, ver Gráfico 
de aplicação da nova metodolog
no semestre seguinte (em 2017.1
45%, que para turmas de gra
programação, é um valor bem ex

Gráfico 9 - Média das notas d
metod

ra que os alunos da disciplina de POO, 
ussas, pudessem reter com eficiência o 
ositivos durante o desenvolvimento da 
so de Engenharia de Software é 
imento sólido deste conteúdo para ser 
estres. 

periência foram utilizados os dados das 
(ver Gráfico 8), e também a variação da 
e POO (ver Gráfico 9), ao longo de 

 
ovações e reprovações em turmas de 

a objetos da Universidade Federal do 
campus em Russas. 

ciais (2015.2 e 2016.1) correspondem a 
gia de ensino na disciplina de POO era 

onal. E nas barras seguintes (2016.2 e 
ordagem descrita neste trabalho. Nos 
 era ministrada de forma tradicional é 
dice de reprovação acima de 28%, 
 da metodologia o índice de reprovação 
) e depois para 14% (em 2017.1). Já os 
m de 60% (em 2015.2) e subiram para 

Também é importante salientar que 
erido gráfico foram lecionados por um 
 a mesma ementa definida pelo curso. 

9, percebe-se que nos semestres 
ização da nova abordagem, houve um 
nas médias dos discentes, aumentando 
áfico 6) para 6,4 no primeiro semestre 
dologia (em 2016.2) e depois para 7,4 
2017.1), representando um aumento de 
de graduação cursando disciplina de 
em expressivo. 

 
otas das turmas após a aplicação da 
metodologia 
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Essa experiência também constatou que o 
estudarem apenas na véspera das avaliações
modificado. De acordo com os rela
disponibilizados pelo AME, foi possível ver
dias letivos da disciplina no semestre de 2
acesso foi de 88 dias, ou seja, os estudant
acessando o ambiente AME para estudarem a
atividades e realizarem interações com os outr
monitores e também com o professor. Eles
aplicação da Sala de Aula Invertida real
melhoria do rendimento acadêmico e, con
aumento das habilidades em programação. 

Pela experiência realizada foi verificado que 
modelo sala invertida com a adição de elemen
quando aplicados em uma disciplina de Progr
Objetos trazem diversos ganhos para professo
instituição de uma forma geral. Os professo
ministração de aulas meramente expositivas
interessantes e dialogadas, além de po
acompanhamento do desempenho da turm
intervindo rapidamente nas dificuldades e
conteúdo. Já os alunos têm à disposição um
(AME), onde os diversos conteúdos podem
revisados em qualquer tempo e lugar. Além 
com o auxílio do professor em sala d
individualizada ou em grupo, para o esclareci
ajuda nas dificuldades, tornando a relação p
próxima, refletindo diretamente no desempenh
E a instituição ganha com a diminuição dos ín
e o aumento das competências e habilidades de

É claro que toda quebra de paradigma requer 
persistência na implantação das novas ide
durante os momentos de transição. Sabe-se q
metodologia que possa acabar com todos
aprendizagem, mas com um estudo do ambien
planejamento detalhado, o ensino-aprendizag
algo mais dinâmico e motivador. 

Por fim, foi realizada também uma pesquisa 
estudantes avaliaram a aplicação da nova met
respeito às suas experiências durante o proces
no Gráfico 10, 76,7% dos estudantes avali
como positiva, enquanto 23,3% a consider
pesquisa é de total relevância, já que para alca
abordagem se torna imprescindível a experi
no processo. 

Gráfico 10 - Experiência da metodologia
Invertida 

e o hábito dos alunos de 
iações foi completamente 
 relatórios de acesso 
el verificar que, dos 100 
 de 2017.1, a média de 
tudantes estavam sempre 
rem as lições, resolverem 
s outros discentes, com os 
. Eles entenderam que a 
a realmente ajudava na 
e, consequentemente, no 

o que o ensino híbrido no 
elementos de gamificação, 
 Programação Orientada a 
ofessores, alunos e para a 
rofessores se libertam da 
sitivas, tornando-as mais 
e poderem realizar o 
 turma mais de perto, 
des e personalizando o 
ão um ambiente flexível 
podem ser acessados e 
Além de poderem contar 
ala de aula, de forma 
clarecimento de dúvidas e 
ção professor-aluno mais 

mpenho desses estudantes. 
 dos índices de reprovação 
ades de seus alunos. 

equer um esforço maior e 
as ideias, principalmente 

se que não existe uma 
todos os problemas de 

mbiente educacional e um 
ndizagem pode se tornar 

squisa qualitativa onde os 
a metodologia no que diz 
processo. Como mostrado 
 avaliaram a experiência 
nsideraram negativa. Tal 
ra alcançar o sucesso nesta 
xperiência dos envolvidos 

 
ologia de Sala de Aula 

É importante ressaltar, ainda so
fatores que influenciaram 
participantes é também o maior e
consiste na falta de compromisso
insistem em não estudar o co
presencial), promovendo, com is
disciplina, já que no encontro e
participar tão ativamente como
conteúdos correspondentes na 
encontram inseridos nesse percen
não se identificaram com o cur
apenas pelo status de estud
universidades do Brasil. Outro 
que a aplicação de uma metod
estudante da zona de conforto
semanais indicarem que um dete
rendimento satisfatório o profess

Como trabalhos futuros será 
experiência, com o intuito de u
para aplicar o modelo de sala d
outros professores da universida
mais aprofundada dos dados fo
conceitos de learning analytic
desenvolvimento da disciplina, 
trabalhar com turmas maiores e, 
positivos e equivalentes entre tod
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ABSTRACT 
This article describes a new way of analyzing human mental 
processes: intelligent games. The brain deflagrates its processes 
when faced with metacognitive challenges. Intelligent games have 
an interesting proposal to foster, analyze and describe these 
processes through a pre-screened screen. In a game challenge 
there is always a task to be performed and consequently an earlier 
build that is the pre task. In this article we will describe the 
processes involved in the pre-task and analyze their results in 
decision-making to solve the game task. The article presents a 
practical application: Intelligent Game of Flying Charts. 
 
RESUMO 

Este artigo descreve uma nova forma de analise dos processos 
mentais humanos: games inteligentes. O cérebro deflagra seus 
processos ao se deparar com desafios metacognitivos. Os games 
inteligentes tem uma proposta interessante de fomentar, analisar e 
descrever esses processos por intermédio de um crivo pré 
selecionado. Os desafios propostos são uma grande oportunidade 
de observar a construção das soluções de uma tarefa e da pré 
tarefa. Nesse artigo vamos descrever quais são os processos 
envolvidos na pré tarefa e analisar seus resultados na tomada de 
decisões para solução da tarefa do game.  O artigo apresenta uma 
aplicação prática: Game Inteligente das Cartas Voadoras.  

  
Keywords 
"Games Serious", "Metacognition", "Cognitive Analysis", "Riddle 
Metacognitive", " challenge". 

1. INTRODUCTION 

O objetivo da construção de games inteligentes é introduzir uma 
interação virtual que possibilite a observação dos processos 
mentais superiores (Luria, 1986). A engenharia da linguagem que 
está por trás dos games comporta uma forma de estimulação dos 
universais da cognição com foco nas regras individuais. Isso 
ocorre devido à arquitetura do design e cibernética metacognitiva 
dos games inteligentes (Marques, 2009). 
  Nos games inteligentes além de proporcionar ao jogador 
desafios calculados para interferir no processo de aumento de 
cognição, há a oportunidade de captura de informações durante o 
jogo que possibilita medir dimensões da sua cognição, armazenar 
dados pertinentes e comparar informações sobre a sua lógica 
mental. 
 A construção do crivo metacognitivo é outro ponto 
chave para a construção de banco de dados informativo e 
dinâmico.  Mas não há fórmulas pré-concebidas de modelos de 

confecção de games inteligentes, e sim uma série de etapas 
sucessivas e simultâneas de tarefas que incluem várias áreas de 
conhecimento. Quanto mais investigativo e pertinente for o crivo, 
maior a oportunidade de captura do perfil cognitivo do jogador. 
 

 
Figura 1: Modelo de Construção do Game Inteligente 
(Pimentel, 2015). 
 

2. ANÁLISE DE PERFIS COGNITIVOS 
HUMANOS 
 
A tentativa de análise dos processos mentais humanos é uma 
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ABSTRACT 
This article describes a new way of analyzing human mental 
processes: intelligent games. The brain deflagrates its processes 
when faced with metacognitive challenges. Intelligent games have 
an interesting proposal to foster, analyze and describe these 
processes through a pre-screened screen. In a game challenge 
there is always a task to be performed and consequently an earlier 
build that is the pre task. In this article we will describe the 
processes involved in the pre-task and analyze their results in 
decision-making to solve the game task. The article presents a 
practical application: Intelligent Game of Flying Charts. 
 
RESUMO 

Este artigo descreve uma nova forma de analise dos processos 
mentais humanos: games inteligentes. O cérebro deflagra seus 
processos ao se deparar com desafios metacognitivos. Os games 
inteligentes tem uma proposta interessante de fomentar, analisar e 
descrever esses processos por intermédio de um crivo pré 
selecionado. Os desafios propostos são uma grande oportunidade 
de observar a construção das soluções de uma tarefa e da pré 
tarefa. Nesse artigo vamos descrever quais são os processos 
envolvidos na pré tarefa e analisar seus resultados na tomada de 
decisões para solução da tarefa do game.  O artigo apresenta uma 
aplicação prática: Game Inteligente das Cartas Voadoras.  

  
Keywords 
"Games Serious", "Metacognition", "Cognitive Analysis", "Riddle 
Metacognitive", " challenge". 

1. INTRODUCTION 

O objetivo da construção de games inteligentes é introduzir uma 
interação virtual que possibilite a observação dos processos 
mentais superiores (Luria, 1986). A engenharia da linguagem que 
está por trás dos games comporta uma forma de estimulação dos 
universais da cognição com foco nas regras individuais. Isso 
ocorre devido à arquitetura do design e cibernética metacognitiva 
dos games inteligentes (Marques, 2009). 
  Nos games inteligentes além de proporcionar ao jogador 
desafios calculados para interferir no processo de aumento de 
cognição, há a oportunidade de captura de informações durante o 
jogo que possibilita medir dimensões da sua cognição, armazenar 
dados pertinentes e comparar informações sobre a sua lógica 
mental. 
 A construção do crivo metacognitivo é outro ponto 
chave para a construção de banco de dados informativo e 
dinâmico.  Mas não há fórmulas pré-concebidas de modelos de 
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próprio olhar de um mesmo especialista poderia se modificar ao 
longo da mesma pesquisa distorcendo e invalidando por vezes os 
resultados.  

Inhelder concluiu que uma solução seria a construção de uma 
inteligência computacional. Por intermédio desse processo, os 
pontos subjetivos elencados por especialistas diversos seriam 
amenizados, para que um crivo computacional descobrisse 
padrões nos processos mentais. Essa inteligência computacional 
poderia apontar padrões reconhecíveis de processos observáveis 
aos olhos dos especialistas e principalmente descobrir padrões 
ocultos dos não observáveis, que a princípio são imperceptíveis 
aos olhos humanos.  

A pesquisa de Piaget e seus discípulos, incluindo Inhelder, 
foi baseada em jogos manipuláveis. Nesses os pesquisadores 
utilizavam mecanismos conhecidos de desafios para descrever os 
processos mentais utilizados para a descoberta de soluções. Com 
isso, Piaget descreveu o processo de desenvolvimento cognitivo 
humano em fases cronológicas . Inhelder além de traçar uma linha 
cronológica do desenvolvimento, almejou compreender a regra 
generativa desses processos. Na época Inhelder também com a 
utilização de jogos construiu um conhecimento elementar sobre os 
crivos metacognitivos. Hoje ainda se utiliza os jogos 
manipuláveis, mas se deslumbra uma revolução em matéria de 
análise e mediação cognitiva por meio de games inteligentes 
(serious games).  

  

3. A PRÉ TAREFA . 
 
Diante de um desafio a mente humana formula uma série de 
esquemas mentais até a solução final seja eleita. Nesse processo 
de escolha os primeiros esquemas mentais selecionados são os já 
existentes, ou familiares, seguidos dos esquemas recicláveis e 
somente em poucos casos esquemas heurísticos (totalmente 
novos). 
 O Objetivo das escolha dos esquemas mentais é 
construir uma regra procedimental que poderá ser utilizada 
posteriormente com mais rapidez. Por isso a primeira escolha 
sempre é por um modelo já pronto e só depois reciclar ou inovar 
um esquema mental. 

 
 Figura 2: Modelo de Prototipação dos Esquemas Mentais 
diante de Desafios (Pimentel, 2015). 
 Durante o processo de construção da regra 
procedimental várias atividades mentais são realizadas. Há 
atividades que são somente contemplativas e outras que esboçam 

alguma ação (figura 3). Não há uma ordem pré estabelecida das 
atividades mas há caminhos mais positivos e atitudes mais 
sofisticadas cognitivamente. 
 Atitudes como questionamentos, levantamentos de 
hipóteses, planejamentos e estratégias seguidos de explorações, 
organização dos objetos e validação das hipóteses demonstram 
uma lógica atenta aos desafios. Já tentativas de acertos e erros, 
perseverações e looping cognitivos são atitudes mentais negativas.  
  

 
Figura 3: Mapa Conceitual das Atitudes Mentais na Pré 
Tarefa (Pimentel, 2015). 
 

3. CONCEITO DO GAME DAS CARTAS 
VOADORAS 
 

O Game das Cartas Voadoras é um jogo virtual com o 
similar em material concreto. O objetivo do jogo é solucionar o 
problema da descrição da mente inovadora, com padrão de 
heurística. As atitudes e os objetos incorporados no game das 
cartas voadoras foram criteriosamente escolhidos com a função de 
indicar uma série de comportamentos 
peculiares.

Figura 4: Protótipo das Telas do Game das Cartas Voadoras.  
O desafios incorporados ao game caracterizam traços 

cognitivos, inclusive de uma inteligência mais inclinada ao 
processo de raciocínio produtivo inovador. Simples testes de 
acertos e erros não expõem os padrões heurísticos, por isso os 
desafios e análise são mais sutis. Os objetos concretos de 
conhecimento mantém dentro dos seus atributos o potencial de 
fomentar esses comportamentos específicos.  
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 Portanto, o objetivo da coleta e análise de dados é 
aprender diferentes aspetos da rede de representações relevantes 
para a compreensão da formação dos esquemas elementares do 
jogador, buscando analisá-lo em seu movimento de 
transformação.  

A escolha do crivo metacognitivo vai em direção à 
identificação de grandes momentos de interação com a situação 
estudada, então a maioria será exposta nos desafios 
metacognitivos propostos nos games. Todas as atitudes dos 
jogadores são capturadas pelo registro do game, mas nem toda 
atitude será estudada. As atitudes pertinentes são previamente 
descritas e essas serão as utilizadas para o resultado da análise da 
assinatura cognitiva (Pimentel, 2015). 
 As crianças selecionadas para a pesquisa tinham entre 
quatro (4) e oito (8) anos de idade, pertenciam ao ensino 
fundamental I do ensino regular brasileiro. Foram 12 crianças que 
participaram da pesquisa. 

 A escolha dessa faixa etária se justifica segundo 
pesquisas de Piaget dos “Quatro Estágios do Desenvolvimento”. 
Essa fase a criança começa a desenvolver o pensamento 
representativo e utiliza como ferramenta de comunicação o uso de 
imagens, símbolos internos e a linguagem. Esse estágio foi 
nomeado por Piaget como “Fase Pré-Operacional” e sua principal 
característica é o aspecto de maior importância para aparência das 
coisas, ou seja, a estética. Além disso, as crianças dessa fase 
demostram habilidades para organizar itens de forma lógica, 
comparar objetos pela estética do todo e também dos detalhes 
perceptivos como cores, tamanhos.   

Foi utilizado na pesquisa, além dos dados colhidos no 
jogo, diagnósticos de psicólogos, avaliações educacionais 
realizadas por pedagogos e professores da criança ou outro tipo de 
avaliações similares pertinentes ao objeto de estudo da pesquisa. 
Não foi observado nessa pesquisa dados relatados pelos 
responsáveis pelas crianças, por configurar relação com 
parcialidade.  

Além disso, as crianças foram separadas em dois (2) 
grandes grupos: crianças comuns e crianças com algum 
diagnóstico médico ou educacional que alterasse o desempenho 
escolar. A ideia de separar em dois grupos distintos a fim de se 
obter um estudo comparativo dos resultados encontrados. 

Do grupo de crianças com diagnóstico, seis (6) delas 
apresentavam grau I de avaliação escolar, ou seja, insuficiente. 
Apesar dos relatórios pedagógicos serem bem descritos nenhuma 
das crianças tem diagnóstico médico ou psicológico conclusivo. 
Há indícios de desenvolvimento cognitivo inadequado importante 
em algumas crianças como, dislexia, distúrbio de atenção, 
hiperatividade e demência mental moderada.   

 

Figura 5: Perfil dos Jogadores do Game das Cartas Voadoras 
 

 

4. RESULTADOS DO GAME DAS CARTAS 
VOADORAS 
 
Para esse artigo foram selecionados alguns casos importantes para 
exemplificar os resultados da pré tarefa. Nessa análise 
quantitativamente comparativa entre os jogadores G (jogador do 
grupo comum) e o jogador J* (grupo de jogadores com 
diagnóstico) dá para compreender alguns detalhes cognitivos que 
os diferenciam. Apesar de terem completado os desafios em quase 
os mesmos tempos, obtiveram diferentes lógicas mentais.  
 O jogador G levantou várias hipóteses e validou quase 
todas. Segundo Puchkin, o pensamento criador está mais presente 
nos indivíduos que ao solucionar um desafio completamente 
novo, levanta várias hipóteses e faz tentativas de validar as 
hipóteses levantadas. Já o jogador J* levantou muito menos 
hipóteses e validou menos ainda. Esse tipo de atitude, nesse jogo 
especifico, diminui o sucesso total na conclusão da tarefa do jogo. 
O jogador J* só completou 5% da tarefa final e o jogador G 
completou 100% da tarefa final. 
 Quanto à construção de regras de procedimento é outro 
fator que exerce um potencial importante na conclusão da tarefa 
do jogo. Apesar do jogador J* ter levantado poucas hipóteses e 
validado pouco, construiu várias regras de procedimento. Essas 
regras foram construídas na forma de planejamento pouco 
interessante que é na tentativa de acertos e erros. Esse tipo de 
planejamento é menos otimizado e sem certeza de sucesso ao final 
do jogo. Normalmente esse tipo de planejamento não leva o 
individuo ao salto cognitivo e nem mesmo a metacognição forte.   
 O jogador G construiu menos regras de procedimento e 
fez poucas atitudes de tentativas de acertos e erros, o que leva a 
concluir que as regras foram construídas seguindo o planejamento 
de levantamento de hipótese e validação das mesmas. Esse tipo de 
planejamento leva o individuo a construção de esquemas 
familiares novos. Esse tipo de planejamento mental não 
necessariamente aumenta a velocidade na solução do jogo, como 
foi visto no caso comparativo entre G e J*. 
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 Outro exemplo interessante é o do jogador S* (jogador 
com diagnóstico). Apesar de ter levantado algumas hipótese e 
validado metade delas, não utilizou nenhuma atitude de 
planejamento na construção das regras de procedimento que ele 
construiu. O gráfico demostra uma clara disparidade nas atitudes, 
mais da metade das atitudes são de exploração e organização do 
tabuleiro sem finalidade clara. Ao final do jogo, a tarefa não foi 
concluída. O jogador S* foi o único jogador do grupo que não 
realizou nenhuma ação pertinente à tarefa. 
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Figura 6: Resultados da Pré Tarefa do Jogador G 
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Figura 8: Resultados da Pré Tarefa do Jogador S* 
 No caso do jogador A (grupo de jogadores comuns) as 
hipóteses foram muitas e a validação também foi de 50%. Apesar 
de permanecer muito tempo organizando o tabuleiro, suas ações 
foram de forma planejada. Foram poucas regras de procedimento, 
com várias hipóteses levantadas e validadas, inclusive com 
algumas atitudes de acertos e erros. Esse tipo de planejamento 
leva o individuo a ver várias opções, até mesmo inovadoras. As 
poucas atitudes de exploração podem explicadas pelo grande 
tempo esperando alguma instrução ou recebendo alguma 
mediação.  
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Figura 9: Resultados da Pré Tarefa do Jogador A 
 O jogador N* realizou um percurso interessante de 
levantamento de hipóteses, validação e planejamento, mas com 
poucas atitudes de exploração. Assim como o jogador A, o 
jogador N* estava aguardando instruções. Além disso, as muitas 
mediações, no caso do jogador N*, se explicam pela rotina de 
tratamentos diversos que já incorporaram nos seus esquemas de 
procedimento a utilização de mediações. Esse fato é atestado pelas 
poucas regras de procedimento construídas. As atitudes de 
perseverações validam o diagnóstico clinico do jogador N* de 
desenvolvimento com atraso cognitivo.   
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Figura 10: Resultado da Pré Tarefa do Jogador N* 

 
 Os jogadores N* e Y* tem em comum a característica 
de necessidade de apoio mediador para a solução dos desafios. O 
jogador Y* não recebe tratamento clinico, apesar de o seu quadro 
ser muito acentuado de atraso no desenvolvimento cognitivo, o 
que diferencia de N*. Além disso, são de classes sociais diferentes 
e recebem estímulos diversos e opostos. O jogador Y* vive em 
área rural sem acesso a tecnologia, até mesmo televisão. O 
jogador N* estuda em escola particular e há um investimento 
familiar numa proposta de estimulação permanente.  

Essa diferenciação de ambiente sócio educacional se 
apresenta claramente nos resultados do jogo. Há um ponto 
interessante que é percebido na construção das regras de 
procedimento. O jogador N* se apresenta de forma muito mais 
passiva do que o jogador Y*. Os questionamentos e as tentativas 
de acertos e erros do jogador Y* são muito mais expressivos do 
que a do N*, e por isso, Y* constrói muito mais regras que N*. 
Isso demostra o perfil mais ativo. 

O fato de ser mais ativo não significa que os resultados 
serão melhores. Isso é apontado nas atitudes de perseveração que 
Y* (15%) que são maiores que N* (10%). O resultado do jogador 
B (criança comum) isso fica muito evidente. Na pré-tarefa o 
jogador B foi totalmente autônomo, ignorou a possibilidade de 
mediação ou instruções. Apesar de percorrer um caminho 
interessante ao levantar muitas hipóteses, não as validou antes de 
construir as regras de procedimento. As atitudes de planejamento, 
que foram muitas, foram baseadas em suposições não 
confirmadas. Essa atitude lhe rendeu a não construção da tarefa (o 
jogador B foi o único dos jogadores comuns que não realizou a 
tarefa).    
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Figura 11: Resultados da Pré Tarefa do Jogador Y* 
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Figura 12: Resultados da Pré Tarefa do Jogador B 
 
 Apesar disso, a assinatura cognitiva do jogador B é 
muito interessante, pois apresenta um processo criador empírico e 
criativo. Várias atitudes necessárias para a construção de 
esquemas novos são demostradas no percurso da solução do jogo, 
mas existe a necessidade de mediação imediata para criação, nos 
processos mentais, da empatia com os objetos, pessoas e 
situações. Ao se comprometer com as affordances do jogo, suas 
atitudes de exploração e planejamento provavelmente seriam 
realizadas com a observação das regras e esse jogador iria ter um 
desempenho favorável na construção da tarefa.  
 

5. CONCLUSÕES 
 
Os Games Inteligentes propõem indiscutivelmente uma 
transformação na análise comportamental dos 
jogadores/individuos. Esse novo lugar será digno de muitas 
pesquisas e dúvidas que serão percorridas e fomentadas por toda a 
parte principalmente no ambiente escolar. Por isso, Games 
Inteligentes é mais do que uma pretensão educacional, pois não 
está ocupando um lugar de reflexão sobre metodologias de ensino. 
A proposta é democratização do conhecimento dos processos 
cognitivos e com isso desenvolvimento da capacidade elementar 
de cada indivíduo. 

As múltiplas formas de análise da assinatura cognitiva 
fazem desse processo uma área infinita em sua capacidade de 
expansão. O potencial transformador é imenso por conta da 

comunicação fluida por meio dessa interface cibernética 
metacognitiva do game. O ambiente escolar já não é o mesmo, os 
alunos estão distantes de serem os mesmos e as soluções precisam 
ser diferentes.  
 Fomentar a metacognição no outro é permitir que a 
coragem surja de dentro para fora e a vontade cresça para 
percorrer o caminho libertador do conhecimento. Mas para isso 
seja mais do que uma refinada filosofia otimista e passe a ser uma 
realidade no ambiente educacional é preciso que a dúvida não 
morra. As pesquisas sobre games inteligentes estão ganhando 
forma, beleza e acima de tudo eficiência. 
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ABSTRACT 
We present an educational racing game for the learning signals 
which represent the Natural Numbers in Brazilian Sign Language 
(LIBRAS). Developed under a cognitive perspective, MatLIBRAS 
Racing encourages participants to execute hand configurations 
representing numbers from 0 (zero) to 9 (nine). Applying a 
survey, the virtual experience promoted by the game and its 
efficacy for sign learning were evaluated. The results suggest this 
game has potential to become a learning tool of signs in LIBRAS, 
besides motivates a reflection about the role of Deaf people in 
society. 

RESUMO 
Apresentamos um jogo de corrida educativo voltado para o 
aprendizado de sinais que representam os Números Naturais na 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Desenvolvido sob uma 
perspectiva cognitiva, o MatLIBRAS Racing encoraja os 
participantes a executarem as configurações de mão que 
representam os números de 0 (zero) a 9 (nove). Através de um 
questionário, avaliou-se a experiência virtual proporcionada pelo 
jogo e a eficácia deste no aprendizado dos sinais. Os resultados 
obtidos indicam que esse jogo possui potencial para se tornar uma 
ferramenta no aprendizado dos sinais na LIBRAS, além de 
proporcionar reflexão acerca do papel dos Surdos na sociedade. 

Categories and Subject Descriptors 
• Applied computing~Interactive learning environments   
• Human-centered computing~Accessibility systems and tools  

General Terms 
Documentation, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Informática Educativa, Aprendizagem Inclusiva, Jogos na 
Educação, LIBRAS. 

1. INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, observa-se um crescente clamor da sociedade 
pela igualdade de direitos para com todos os seus membros, 
independente do contexto no qual essas pessoas encontram-se 
inseridas. Em vários de seus esforços para garantir essa igualdade, 
a sociedade vem trabalhando na inclusão daqueles com 
deficiência, reconhecendo as necessidades específicas dos 
membros desse grupo [7]. Numerosas iniciativas propõem a 
redução das barreiras que impedem a participação desses 
indivíduos no dia-a-dia da sociedade, em áreas como a Economia, 
a Política, a Cultura e a Educação [18]. 

Na Educação, o processo de inclusão de pessoas com deficiência 
visa habilitar a participação desses indivíduos no cenário 
acadêmico de forma isonômica [11]. Quando realizada de forma 
correta, essa inserção elimina todas as formas de discriminação e 
preconceito, além de oferecer aos estudantes com deficiência as 
mesmas chances de sucesso de um aluno sem deficiência. Dessa 
forma, a acessibilidade na Educação constitui uma importante 
meta pedagógica para o Brasil, pois essa inclusão possibilita a 
formação de cidadãos ciente de seus direitos e deveres perante a 
sociedade, além de conscientizar esses indivíduos da sua 
contribuição para o crescimento da nação através do exercício de 
sua profissão [23].  

Nesse sentido, instituições de ensino como escolas, faculdades e 
universidades desempenham papel crítico ao trabalhar as 
habilidades científicas e humanas necessárias para a inclusão do 
indivíduo na sociedade. Em outras palavras, essas organizações 
devem propiciar as mesmas condições de aprendizagem para 
todos os seus estudantes, independente da deficiência de alguns 
desses discentes.  

Basicamente, os esforços em garantir a acessibilidade apresentam-
se de duas formas: espacial, quando promovem a superação de 
obstáculos físicos; e comunicacional, quando a informação 
trocada durante a transmissão de mensagens ocorre de forma 
indiscriminada [40]. Observando os ambientes educacionais, é 
notória a conscientização na transformação dos espaços físicos em 
locais acessíveis aos portadores de necessidades físicas, embora 
ainda são tímidos os esforços para a imersão do indivíduo com 
necessidades especiais nas ações pedagógicas nessas instituições.  

Os problemas na implementação da acessibilidade 
comunicacional começam pelo baixo número de ações inclusivas 
nos currículos educacionais. Apesar de diversos estudos 
demostrarem os benefícios dessas ações na formação dos 
estudantes com necessidades especiais, essas iniciativas 
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restringem-se à algumas turmas e/ou instituições, desprezando a 
alta representatividade desse tipo de estudante nos cenários 
educacionais [42]. Adicionalmente, a ausência da acessibilidade 
no currículo educacional afeta a relação entre os estudantes com 
deficiência e o restante da turma [23]. São poucas as instituições 
de ensino que ofertam disciplinas voltadas para a formação de 
seus estudantes na área de acessibilidade e, quando disponíveis, 
são optativas. 

Portanto, é perceptível a necessidade de um modo diferenciado de 
comunicação que permita a todo e qualquer indivíduo extrair o 
máximo do seu processo de ensino-aprendizagem, igualando a sua 
condição com a de seus colegas. Nesse sentido, o aprendizado e 
uso de algumas ferramentas especiais podem eliminar barreiras de 
acessibilidade comunicacional e oferecer um ambiente inclusivo e 
colaborativo para professores e estudantes, independentemente da 
existência ou não de pessoas com deficiência [46].  

Um dos principais esforços nesse sentido é a Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS), considerada como a segunda língua oficial 
brasileira e utilizada na comunicação entre pessoas com 
necessidades auditivas. Atualmente, sabe-se que uma parcela 
significativa dos estudantes surdos matriculados no ensino regular 
utiliza a LIBRAS, apesar do seu ensino ainda ser restrito nas 
instituições de ensino [44]. 

Nessa direção, é essencial o desenvolvimento de ferramentas que 
ampliem e facilitem o ensino e o uso de LIBRAS nas instituições 
acadêmicas, tanto por professores quanto por estudantes [11]. 
Diversos estudos propõem práticas inovadoras que possibilitam o 
processo de ensino de LIBRAS, objetivando estimular a 
construção do conhecimento através de novas experiências 
vivenciadas pelo estudante. Algumas das principais e mais 
recentes contribuições científicas utilizam a Ciência da 
Computação no aperfeiçoamento da inclusão de pessoas com 
necessidades especiais na sociedade onde vivem, através de 
sistemas que oferecem acessibilidade digital a esses indivíduos 
[18].  

Embora exista um número considerável de pesquisas voltadas 
para a inclusão de pessoas com necessidades especiais em 
ambientes educacionais através do uso da Computação, evidências 
sugerem que é insuficiente a quantidade de soluções tecnológicas 
que atuem como suporte no processo de aprendizagem na 
LIBRAS para o estudante Surdo, seus professores, seus pais e 
familiares, e para a sociedade em geral, sendo esse problema 
observado em todos os níveis educacionais [19]. Na perspectiva 
da Ciência da Computação, as descobertas e contribuições 
encontram-se implementadas em aplicações exclusivas, fato que 
impede a utilização da proposta em um contexto diferente ao 
levantado pelos pesquisadores e, portanto, agrava essa 
insuficiência. Além disso, esses softwares geralmente não são 
compartilhados com a comunidade científica, forçando os 
pesquisadores a recriarem conjuntos similares de ferramentas a 
cada nova empreitada, consumindo recursos computacionais, 
financeiros e de pessoal adicionais, advindos do esforço no 
desenvolvimento de novas ferramentas e sistemas para 
implementar e validar as propostas existentes. 

Dentre os estudos que objetivam reduzir essa defasagem 
tecnológica nos ambientes educacionais, os jogos digitais 
educativos têm se apresentado como alternativa diferenciada, uma 
vez que a união entre entretenimento e educação motivam a 
participação do estudante no seu próprio processo de aprendizado 
[34]. A utilização de jogos virtuais no contexto da aprendizagem 

apresenta potencial para contribuir de forma significativa na 
construção do conhecimento pelo estudante, além de trabalhar 
habilidades e competências interdisciplinares necessárias para a 
formação de cidadão que contribuirão positivamente com o 
crescimento da sociedade a qual encontra-se inserido.  

À luz da importância da inclusão dos estudantes Surdos no âmbito 
educacional e visando contribuir com o avanço dessa área, este 
trabalho apresenta um jogo educativo voltado para o aprendizado 
de sinais na LIBRAS que representam os Números Naturais. Mais 
especificamente, o jogo avalia os conhecimentos dos jogadores na 
língua de sinais brasileira em uma corrida de carros, que avançam 
pela pista conforme as respostas informadas pelos jogadores para 
algumas operações matemáticas básicas. Ao construir uma 
ferramenta pedagógica que estimule a construção do 
conhecimento através do entretenimento e que motiva seus 
colegas de sala a aprender LIBRAS, acreditamos contribuir para a 
redução das barreiras sociais vivenciadas pelos estudantes Surdos 
e, assim, estimular a comunicação nessa língua, resultando na 
construção de um ambiente educacional inclusivo e igualitário. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
O uso de tecnologias inclusivas é papel de destaque graças à 
flexibilidade, ao dinamismo, à abrangência e à disponibilidade 
proporcionados. Diversas contribuições visam propiciar a 
inclusão através de tecnologias que apoiam o usuário na 
realização de determinadas tarefas. 

No âmbito de sistemas voltados para Surdos, uma linha explorada 
por pesquisadores propõe a construção de dicionários, nos quais o 
usuário pode consultar um termo em um idioma nativo e obter o 
sinal referente à palavra informada em uma língua de sinais e 
vice-versa [17, 25], sendo possível verificar até mesmo aspectos 
gramaticais e modismos em alguns desses sistemas [10].  

Algumas propostas descrevem o uso de tradutores textuais, nos 
quais textos locais e da internet são convertidos em vídeos que 
apresentam o conteúdo desses documentos na língua de sinais. 
Embora a maioria dos aplicativos tradutores operem de forma 
local [5], existem trabalhos que ofertam a atividade de tradução 
como um serviço [13, 22], inclusive com suporte a adequações 
sintáticas e semânticas pertencentes à língua de sinais traduzida 
[21]. 

Outros estudos descrevem algoritmos e técnicas voltadas para o 
reconhecimento de sinais realizados pelo usuário a partir de 
fotografias [2, 49] e vídeos [6, 12, 14, 20, 33, 50]. A ideia central 
nesses trabalhos é utilizar algoritmos de Inteligência Artificial, 
como modelos de Redes Neurais e Markov, para associar os sinais 
recebidos a termos contidos em um dicionário de sinais. Em 
várias dessas propostas é possível observar o uso de luvas 
coloridas, as quais facilitam o reconhecimento das mãos em 
fotografias e vídeos pelos algoritmos de processamento de 
imagem. 

As técnicas de captura de movimento constituem outra importante 
linha de pesquisa. Nela, sistemas são desenvolvidos no intuito de 
identificar gestos realizados pelo usuário a partir da coleta de 
informações sobre os movimentos por ele realizados [4, 8, 36]. 
Para capturar os movimentos do indivíduo, dispositivos sensoriais 
de baixo custo como o Kinect e o Leap Motion são integrados às 
essas soluções de reconhecimento de sinais. 

Observando sob a ótica educacional, o uso de tecnologias oferece 
suporte à construção do conhecimento pelo estudante. Nessa área, 
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as contribuições tecnológicas ao aprendizado apresentam-se 
comumente nas formas de aplicativos [9, 30, 35, 43], jogos [3, 15, 
34, 38] ou dispositivos interativos [16, 26, 31, 48].  

No entanto, são escassos os trabalhos que propõem artefatos 
tecnológicos que contribuam para o aprendizado da língua de 
sinais, especialmente no que se refere à LIBRAS. Algumas das 
poucas propostas existentes adaptam jogos de formatos clássicos, 
tais como o jogo da memória e jogos digitais de plataforma, ao 
contexto do ensino da língua de sinais [1, 24, 37, 41]. Um estudo 
mais recente incorpora tecnologias de interface natural e recursos 
de realidade aumentada para propiciar a imersão do estudante e 
potencializar o aprendizado de Surdos e ouvintes [39]. 

3. INFORMÁTICA EDUCATIVA 
A Informática Educativa constitui a disciplina na qual o uso de 
recursos tecnológicos como ferramentas de suporte ao processo de 
aprendizado é avaliado no âmbito pedagógico [29], de forma a 
promover a construção do raciocínio lógico e da criatividade 
através de experiências vivenciadas de forma intensa pelo 
estudante [27]. O uso de recursos tecnológicos visa, dessa forma, 
sobrepor o modelo tradicional de educação cuja base centra-se no 
professor como detentor do conhecimento e controlador do 
processo de aprendizagem, além de proporcionar um ambiente 
significativo para a construção o saber [28]. Exemplos de 
aplicações desses recursos são encontrados em áreas como a 
Saúde, a Humanas e a Engenharia, nas quais o uso dessas 
tecnologias oferecem auxílio a um determinado processo de 
aprendizagem ou reforça a realização de ações e movimentos 
específicos ligados a alguma atividade profissional. 

Portanto, na perspectiva da Informática Educativa, pode-se 
afirmar que o processo no qual o conhecimento é construído 
ocorre graças a experimentação de tecnologias pelo usuário, 
dentro de um contexto educacional [45]. Encontram-se 
englobados nessa disciplina desde atividades que envolvem o uso 
de aplicativos básicos e a navegação na Internet até o 
desenvolvimento de novos dispositivos e a construção de jogos 
para fins educativos. 

Apesar das instituições educacionais possuírem atualmente bons 
ambientes tecnológicos, apenas o uso desses recursos digitais em 
sala de aula não representa garantia de melhoria no processo de 
aprendizagem [47]. O contexto no qual essa solução encontra-se 
inserido e o público-alvo dessa iniciativa são fatores 
determinantes na construção do conhecimento pelo estudante. 
Adicionalmente, a tecnologia contribui para o crescimento do 
estudante apenas quando é possível visualizar claramente a 
finalidade educacional do uso dessa tecnologia [45]. 

Quando contextualiza-se a Informática Educativa na perspectiva 
da inclusão de estudantes com deficiência, é possível verificar o 
baixo número de ações tecnológicas inclusivas nos currículos 
educacionais [11, 19]. Na grande maioria dos casos, essas 
iniciativas restringem-se a algumas turmas e/ou instituições, 
desprezando a alta representatividade desse tipo de estudante nos 
cenários educacionais. Ademais, evidências sugerem que as 
descobertas e contribuições nessa área encontram-se 
implementadas em aplicações exclusivas, fato que torna complexo 
ou até mesmo impede a replicação da proposta em diferentes 
contextos [18]. 

Ciente desse cenário, é perceptível a necessidade de um número 
maior de recursos tecnológicos educativos que possibilite a todo e 

qualquer indivíduo extrair o máximo do seu processo de 
aprendizagem, independentemente da existência ou não de 
limitações, propiciando assim a construção de um verdadeiro 
ambiente inclusivo e isonômico. Esses recursos devem encorajar, 
além do sentimento de inclusão, o desenvolvimento de 
habilidades e competências no estudante, afim de torna-lo um 
cidadão consciente do seu papel perante a sociedade. 

4. PROJETO E DESENVOLVIMENTO  
O projeto de construção do jogo educativo MatLIBRAS Racing foi 
executado em quatro etapas, inspirado no modelo de processo de 
desenvolvimento de jogos apresentado por Novak [32]. A Tabela 
1 lista essas etapas, descrevendo suas principais atividades. 

Tabela 1. Etapas do processo de desenvolvimento do jogo. 

Etapa Descrição  

Conceito 
Definição e documentação da ideia central 
do jogo, do público-alvo e dos recursos 
necessários para seu desenvolvimento. 

Pré-Produção 
Etapa de planejamento na qual é definida 
todos os requisitos, dinâmicas e aspectos 
relevantes do jogo na forma de um projeto. 

Produção Construção do jogo conforme as diretivas 
estabelecidas no planejamento. 

Pós-Produção Definição e implementação de atualizações 
conforme feedback dos jogadores. 

 

Para equipe de desenvolvimento do jogo foram escolhidos dois 
membros com expertise nas seguintes áreas: Motores para Jogos, 
Game Design, Gameplay, Informática Educativa, Aprendizagem 
Significativa e Aprendizagem Inclusiva. O projeto foi realizado 
em quatro meses, com média de duração para cada etapa entre 
quinze a vinte dias. 

4.1 Conceito 
Nesta etapa, o time de desenvolvedores definiu a temática central 
do jogo, estabelecendo os objetivos e listando os aspectos 
tecnológicos, educacionais e de inclusão fundamentais para o 
sucesso dessa aplicação. 

Visando a proposta de educação inclusiva em ambientes escolares 
de diferentes níveis, o MatLIBRAS Racing combina dois 
conteúdos curriculares: as operações aritméticas básicas (Soma, 
Subtração, Multiplicação e Divisão) e os sinais referentes aos 
números (0 a 9) na LIBRAS. Ao mesclar esses tópicos em um 
único objeto de aprendizado, amplia-se o público-alvo do jogo e a 
aplicabilidade dessa solução em diferentes contextos pedagógicos.  

Com base nessa unificação, definiu-se dois públicos-alvo 
primários para o jogo: 

• Crianças de ambos os sexos, alfabetizadas, na faixa etária 
entre 7 (sete) e 12 (doze) anos, que estejam aprendendo as 
operações matemáticas elementares e os primeiros sinais na 
LIBRAS de forma concomitante. 

• Jovens e adultos de ambos os sexos, alfabetizados ou em 
processo de alfabetização, com idade igual ou superior a 14 
(quatorze) anos, que já possuam conhecimento nas operações 
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matemáticas elementares e que estão aprendendo os primeiros 
sinais na LIBRAS. 

Para o primeiro público-alvo, recomenda-se o uso do jogo em 
escolas de Ensino Fundamental, a partir do 3ª ano desse nível 
educacional. Nesse contexto, o jogo proporciona a realização de 
atividades interdisciplinares, promovendo construções complexas 
de habilidades e competências.  

Já o segundo público-alvo é beneficiado pelo jogo durante o 
aprendizado da LIBRAS, utilizando o conhecimento nas 
operações matemáticas básicas construído previamente pelo 
estudante nos níveis anteriores. Mais especificamente, o 
MatLIBRAS Racing pode ser utilizado em diferentes modalidades 
de ensino, tais como em disciplinas de LIBRAS no Ensino 
Superior, em cursos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
em componentes curriculares inseridos em formações técnicas 
integradas ao Ensino Médio, entre outros. 

Para o projeto e implementação do jogo, a equipe de projeto 
optou por construir um jogo de corrida 2D com suporte a dois 
jogadores, turnos alternados, orientado a objetos, com gráficos 
baseados em imagens de extensão *.png e utilizando a Unity 
como software de desenvolvimento. O uso de um motor de jogos 
agiliza o processo de criação de jogos, além de oferecer ao 
desenvolvedor um ambiente padronizado e produtivo. 

Também foram definidos nesta etapa os requisitos básicos do 
computador para executar o MatLIBRAS Racing, que são: 
processador 1 GHz ou superior, memória RAM de 2GB ou 
superior, espaço livre em disco de 200MB, mouse ou tela sensível 
ao toque, sistema operacional Linux, MacOS ou Windows. É 
importante destacar que os requisitos computacionais exigidos 
pelo jogo são bem inferiores dos padrões atuais disponíveis no 
mercado, o que facilita o uso do MatLIBRAS Racing em 
ambientes com infraestrutura precária e desatualizada. 

4.2 Pré-Produção 
Nessa fase do projeto, foram estabelecidos os detalhes sobre o 
funcionamento do jogo, os aspectos de aprendizado presentes e a 
modelagem conceitual desse novo software. 

Por ser educativo e inclusivo, o MatLIBRAS Racing tem como 
objetivo propiciar ao usuário a oportunidade de aprender os sinais 
referentes aos números de 0 (zero) a 9 (nove) e a responder 
corretamente a algumas operações matemáticas elementares, de 
forma a construir, consequentemente, novos conhecimentos de 
forma interdisciplinar. Nesse sentido, o aplicativo caracteriza-se 
como um jogo de corrida no qual o avanço de cada veículo 
depende do acerto de uma expressão aritmética básica.  

No início, conforme ilustrado na Figura 1, o carro de cada um dos 
dois jogadores encontra-se no ponto de partida e a primeira 
operação matemática básica é apresentada na parte superior da 
tela. Para cada expressão, quatro alternativas de resposta são 
apresentadas ao competidor, que deve selecionar dentre elas 
aquela que achar ser a correta. Em caso de acerto, uma mensagem 
de congratulação é exibida ao jogador e o seu carro se desloca 
pela pista. Caso a resposta informada não seja a correta, o jogo 
apresenta uma mensagem notificando o erro do jogador e o seu 
veículo permanece na posição atual. Em ambos os casos, após a 
seleção e validação da alternativa escolhida pelo jogador, uma 
nova expressão matemática é apresentada ao outro competidor, 
iniciando-se assim um novo turno. Nesse jogo, vence o jogador 
que acercar primeiro 15 (quinze) operações matemáticas. 

 
Figura 1.  Tela principal do jogo, onde ocorre a corrida entre 

os dois jogadores. 
 

As operações aritméticas utilizadas durante a corrida são extraídas 
de uma lista linear, gerada durante a inicialização da tela principal 
do jogo. Para popular essa estrutura de dados, são criadas todas as 
operações de Soma, Subtração, Multiplicação e Divisão possíveis 
que possuam em seus operandos e na resposta valores dentro do 
intervalo entre 0 (zero) e 9 (nove) do conjunto dos Números 
Naturais.  

Para proporcionar o aspecto inclusivo e motivar o aprendizado da 
LIBRAS através de uma abordagem significativa e cognitiva, cada 
alternativa de resposta no jogo apresenta, inicialmente, o número 
na forma arábica e seu respectivo gesto na língua de sinais ao 
usuário, como mostra a Figura 2. Ao colocar lado a lado duas 
representações gráficas de um mesmo valor, o MatLIBRAS Racing 
estimula o processo de assimilação no jogador, pois novas 
informações (sinais) são classificadas em esquemas mentais 
existentes (conhecimento dos números). 

   

   

   
 

 

 

 

Figura 2.  Alternativas de resposta nos formatos arábico e da 
LIBRAS. 

A validação e reforço desse aprendizado ocorre após o jogador 
acertar a sexta operação matemática. A partir desse ponto, o jogo 
passa a representar as alternativas graficamente apenas com os 
sinais na LIBRAS, ocultando a visualização dos números no 
formato arábico, conforme mostra a Figura 3. Através desse 
recurso, o jogo certifica que o jogador alcançará o final graças não 
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apenas ao seu conhecimento nas operações matemáticas, mas 
também no domínio dos gestos que representam as respostas para 
essas expressões na língua de sinais. 

   

   

   
 

 

 

 

Figura 3.  Alternativas de resposta apenas no formato da 
LIBRAS. 

 

Portanto, ao iniciar a corrida, cada competidor visualiza as 
respostas em ambos os formatos, para que possa realizar a 
assimilação dos gestos aos valores numéricos previamente 
conhecidos. Depois do sexto acerto, o jogador passa então a 
validar a assimilação dos sinais ao tentar identificar o sinal que 
representa a resposta correta do cálculo proposto. 

Além da tela principal na qual ocorre a corrida, o jogo possui duas 
telas adicionais, conforme as Figuras 4 e 5. A primeira apresenta a 
tela de abertura do programa, com o botão para iniciar o jogo. A 
segunda tela descreve as regras da corrida, orientando os 
jogadores sobre a importância do acerto dos cálculos matemáticos 
e da assimilação dos sinais para vencer seu adversário. 

 
Figura 4.  Tela inicial do jogo. 

 

 
Figura 5.  Tela que apresenta as instruções. 

 

Considerando os requisitos e a dinâmica definidos para o jogo, a 
equipe de desenvolvimento gerou dois artefatos relativos ao novo 
software, seguindo as orientações descritas na Unified Modeling 
Language (UML): diagrama de atividade (Figura 6) e diagrama 
de classes (Figura 7). Os componentes do jogo foram 
desenvolvidos sob a abordagem da orientação a objetos, sendo 
que os aspectos específicos do motor de jogos Unity utilizados no 
desenvolvimento não foram representados, uma vez que não são 
relevantes para a lógica do jogo. Graças a objetividade do jogo a 
ser construído, não foi necessária a construção do diagrama de 
caso de uso nesse projeto. 

Nesse jogo, a classe Car descreve o veículo utilizado por cada 
jogador durante a corrida, com propriedades como a direção e a 
imagem atribuída. A classe Player representa o jogador, com o 
seu carro, sua pontuação atual e numeração (Player 1 ou Player 
2). A classe Operation armazena uma única operação aritmética 
na forma de objeto, enquanto a OperationList cria uma estrutura 
de lista sequencial com todas as operações utilizadas pelo jogo. 

Cada rodada é representada por um objeto da classe Turn. Nele, 
um cálculo aritmético é resgatado aleatoriamente da lista de 
operações, com os operandos e a resposta. Adicionalmente, três 
números distratores são gerados e, junto com a resposta correta, 
formam as quatro alternativas que são apresentadas ao jogador. 

Por último, a classe Game é o núcleo central do jogo, responsável 
por controlar todo o fluxo de processamento da solução e acionar 
os objetos associados conforme necessário. 

4.3 Produção 
Após a documentação dos requisitos educacionais, técnicos e 
comportamentais, o projeto passou para a etapa de 
desenvolvimento do jogo. Nessa área, existem diversas 
ferramentas que auxiliam no processo de produção de jogos. O 
GIMP (http://www.gimp.org/), editor de imagens opensource e 
gratuito, foi utilizado para a produção de todo o conteúdo 2D 
(telas, botões, pista, veículos, sinais), enquanto a Unity 3D 
Personal Edition (http://unity3d.com/pt), motor de jogos 2D/3D 
proprietário que oferece suporte à criação de scripts criados nas 
linguagens C# e Javascript, foi utilizado para adicionar os 
algoritmos personalizados aos componentes do jogo. 
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Figura 6.  Diagrama de atividades do MatLIBRAS Racing. 
 

 
 

Figura 7.  Diagrama de classes do jogo. 
 

4.4 Pós-Produção 
Ao finalizar o processo de desenvolvimento na Unity, um 
protótipo do MatLIBRAS Racing foi gerado para fins de avaliação 
pelo time de desenvolvimento. Através da opção Build disponível 
no motor de jogos, os binários necessários para a execução do 
jogo foram criados, totalizando 35 arquivos e ocupando 77MB de 
espaço em disco. 

Em seguida, a equipe de desenvolvimento e alguns usuários 
convidados confrontaram o protótipo do jogo com os requisitos 
definidos na etapa de Pré-produção, objetivando fornecer 
feedbacks que alinhassem o jogo com as expectativas definidas no 
início do projeto. 

A partir do retorno dos jogadores, pequenas modificações foram 
realizadas na aplicação. Dentre os feedbacks coletados, destacam-
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se o aumento do tamanho dos botões e das alternativas para 
melhor jogabilidade em dispositivos com tela sensível ao toque e 
a adição de um indicador na tela referente ao jogador do turno 
atual. 

5. AVALIAÇÕES 
Para verificar se os requisitos técnicos e educacionais 
especificados durante o projeto estão presentes no jogo educativo, 
um processo de avaliação foi realizado para determinar as 
características presentes, as percepções dos usuários e a proposta 
inclusiva do MatLIBRAS Racing. 

5.1  Processo de Avaliação  
A pesquisa foi realizada sob a perspectiva qualitativa, a partir de 
uma abordagem exploratória no contexto de uma instituição de 
ensino superior que oferta a disciplina de LIBRAS aos seus 
estudantes, sendo a amostra de população selecionada pelo 
critério não-probabilístico por conveniência. Nesse primeiro 
momento, decidiu-se por avaliar primariamente o processo de 
aprendizagem dos sinais da LIBRAS focando os públicos jovem e 
adulto. 

Os participantes foram alocados em duplas e tiveram 10 minutos 
para competirem entre si no jogo de corrida, resolvendo as 
operações matemáticas e assimilando os sinais na LIBRAS 
referentes aos números utilizados nos cálculos. Após jogar, os 
participantes foram convidados, individualmente, a preencherem 
um questionário, classificando vários itens relativos às suas 
experiências no MatLIBRAS Racing. Para tal, podiam escolher 
uma, dentre três opções disponíveis: bom, médio e fraco. 

Para a coleta dos dados, o questionário desenvolvido, com sete 
questões específicas acerca do jogo e três sobre o perfil do 
usuário, visou identificar quais dos fatores educativos e inclusivos 
propostos como requisitos estão, de fato, presentes no jogo 
construído, além de mensurar a efetividade e possíveis 
contribuições dessa aplicação. 

A avaliação das questões qualitativas foi realizada através da 
tabulação das respostas obtidas a partir das questões de múltipla 
escolha, sendo os valores obtidos transformados em dados 
percentuais que geraram o grau de sucesso dos fatores educativo 
observado no jogo, descritos no gráfico da Figura 8. 

 
Figura 8.  Avaliação dos usuários sobre o MatLIBRAS Racing. 

 

Os dez questionamentos aplicados aos participantes do 
experimento após jogarem o MatLIBRAS Racing foram: 

• Por quanto tempo você utiliza o computador diariamente? 

• Você joga? Se sim, com que frequência?  

• Você possui conhecimento na LIBRAS? 

• Como você classifica a jogabilidade (facilidade para jogar) do 
MatLIBRAS Racing? 

• Como você avalia a interface gráfica (cenários, imagens, etc.) 
do jogo? 

• Qual a sua opinião em relação a acessibilidade (acesso aos 
botões e menus) do MatLIBRAS? 

• Como você classifica o nível de dificuldade proposto pelo 
MatLIBRAS Racing? 

• Na sua opinião, qual o grau de motivação proposto pelo jogo 
para o aprendizado de LIBRAS? 

• Você concorda que o MatLIBRAS Racing estimula o 
aprendizado de LIBRAS? 

• Quantos sinais você acredita ter fixado após jogar o 
MatLIBRAS Racing? 

5.2 Dados Coletados 
Participaram da avaliação 38 participantes na faixa etária entre 17 
a 57 anos e média de idade de 22,9 anos, sendo 81,5% do sexo 
masculino e 18,5% do sexo feminino. Dentre esses entrevistados, 
27 utilizam diariamente o computador por até 8 horas, 28 jogam 
até três vezes por semana e 26 não possuem conhecimento algum 
na LIBRAS.  

Conforme o gráfico apresentado na Figura 9, todos os 38 
entrevistados consideraram que o jogo trabalha bem o aspecto de 
jogabilidade, indicando que o MatLIBRAS Racing construído 
possibilita um ambiente simples para uso pelos seus jogadores. 

Quanto à interface gráfica apresentada e acabamento das imagens 
2D utilizadas pelo jogo, 89,5% acharam a qualidade boa e 10,5% 
acharam média. Esse resultado sugere que ainda há espaço para 
futuras melhorias neste quesito do jogo. 

A diversidade de menus e a navegabilidade entre as telas do jogo 
foi julgada de forma semelhante ao aspecto gráfico do jogo, de tal 
forma que a usabilidade foi considerada boa por 97,4%, e média 
por 2,6%. Esses valores indicam que a simplicidade das telas e 
menus utilizados pelo MatLIBRAS Racing contribui 
positivamente para o seu uso, não exigindo aperfeiçoamentos 
significativos neste aspecto. 

Por outro lado, o nível de dificuldade proposto pelo MatLIBRAS 
Racing foi julgado de forma mais heterogênea pelos participantes, 
atingindo os seguintes índices: 65,8% bom, 28,9% médio e 5,3% 
fraco. Conclui-se então que, de acordo com o grupo entrevistado, 
o jogo apresenta em geral um bom nível de desafios, tanto nos 
cálculos matemáticos, quanto no aprendizado dos sinais para a 
resolução dos cálculos no trecho final da corrida. Os participantes 
que pontuaram o nível de dificuldade como médio ou fraco 
alegaram que as operações matemáticas, em especial, 
apresentaram pouco desafio durante o jogo. Esse resultado era 
esperado, uma vez que o público-alvo avaliado é formado por 
aqueles que já possuem embasamento matemático elementar. 

Quanto ao grau de motivação oferecido pelo jogo no aprendizado 
da LIBRAS, 89,5% dos participantes avaliaram que esse 
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aplicativo estimula o aprendizado dos sinais através do 
entretenimento proposto pela corrida. Adicionalmente, quase a 
totalidade dos entrevistados (97,4%) afirmam que o MatLIBRAS 
Racing possui aspecto educativo importante de ser transmitido 
entre aqueles que pretendem dar seus primeiros passos na língua 
brasileira de sinais, despertando o interesse geral.  

Na Figura 9, dentre os 38 participantes, 71,1% do grupo 
pesquisado afirmou fixar cinco ou mais gestos após o jogo, sendo 
que a maior parcela deste grupo, 13 pessoas, informou ter 
aprendido de sete a oito sinais. As respostas obtidas sugerem a 
eficácia do jogo como ferramenta no aprendizado dos sinais na 
LIBRAS que representam os números entre 0 (zero) e 9 (nove). 

 
Figura 9. Quantidade de sinais fixados pelos jogadores 

entrevistados. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
O MatLIBRAS Racing, como ferramenta para o ensino da 
LIBRAS, demonstrou boa solidez no quesito educativo, inclusive, 
os participantes demonstraram interesse em jogá-lo novamente e 
compartilhar o programa com outros colegas que não participaram 
da pesquisa, pois acreditaram estar aprendendo os sinais 
referentes aos números trabalhos pelo jogo. De forma bastante 
espontânea e sem perceber que estavam sendo observados, quase 
a totalidade dos participantes, mais precisamente 94,7%, 
reproduziram os gestos referentes aos números enquanto jogavam. 

Adicionalmente, os usuários, em sua grande maioria, consideram 
que os aspectos fundamentais de um jogo, como a jogabilidade e a 
usabilidade, estavam presentes no MatLIBRAS Racing e em níveis 
considerados adequados. 

Porém, foi possível constatar que o nível de dificuldade proposto 
pelo jogo ainda carece de maior análise e possíveis melhorias. 
Observando o resultado obtido e o perfil dos entrevistados, pode-
se afirmar que o relevante número de participantes que 
consideraram a dificuldade do jogo média ou baixa está 
relacionado diretamente com a faixa etária dos participantes da 
pesquisa. 

7. CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES 
Observando os requisitos definidos durante o projeto e os 
resultados obtidos a partir do experimento realizando, pode-se 
inferir que o MatLIBRAS Racing apresenta potencial como 
instrumento de promoção do aprendizado de sinais na LIBRAS 
que representam os Números Naturais.  

Mais especificamente, é possível afirmar que o jogo contribui para 
a educação da LIBRAS de forma significativa ao oferecer uma 
ferramenta que promove a construção cognitiva do conhecimento 
acerca dos sinais através da combinação de entretenimento e 
educação em uma solução multiplataforma, suportada por 
dispositivos com telas sensíveis ao toque, que exige pouco dos 
recursos computacionais. 

Embora o jogo tenha demonstrado boa jogabilidade e estimulado 
os participantes a assimilarem os sinais referentes aos números na 
LIBRAS, o jogo apresenta algumas limitações.  

A versão atual do jogo não oferece suporte para o modo de um 
único jogador, onde ele competiria contra o computador. 
Entretanto, essa funcionalidade será adicionada futuramente 
através do uso de algoritmos competitivos como o MINIMAX. 

Outro ponto restritivo do jogo refere-se ao limitado números de 
operações por ele manipulado. Devido ao escopo da solução, o 
MatLIBRAS Racing ainda não suporta Números Naturais maiores 
que 9 (nove) e Números Reais, além da ausência de operações 
matemáticas mais complexas, como a Potencialização e 
Radiciação. No entanto, essas limitações serão sanadas em 
versões futuras do jogo, pois entendemos que o jogo deve tornar-
se flexível para atender diferentes públicos-alvo.  

Embora esse jogo tenha sido desenvolvido para dispositivos com 
tela sensível ao toque, a versão atual foi avaliada apenas em 
estações de trabalhos, notebooks e tablets Windows, Linux e 
MacOS. Portanto, ainda carecem versões do jogo para 
dispositivos Android e iOS, nos quais a portabilidade contrasta 
com o hardware limitado. 

8. CONCLUSÃO  
Neste trabalho, foi apresentado os processos de desenvolvimento 
e de avaliação de um jogo educativo para o aprendizado de 
operações matemáticas e sinais na LIBRAS, denominado 
MatLIBRAS Racing. À luz dos fundamentos que norteiam a 
Informática Educativa, os resultados obtidos a partir da percepção 
dos participantes que avaliaram o jogo indicam o potencial 
educativo da solução, pois observou-se que as experiências de 
identificação dos sinais estimularam observações, reflexões e 
iniciativas imediatas e inclusivas nos usuários durante o jogo.  

Pôde-se verificar que o MatLIBRAS contribui para a fixação de 
cinco ou mais sinais referentes aos números naturais por parte dos 
usuários e que o entretenimento proporcionado pelo jogo 
potencializa o aprendizado dos sinais. Ademais, as escolhas 
realizadas para a interface gráfica e para a navegabilidade da 
solução mostraram-se adequadas para a proposta educacional 
definida para o jogo. 

Essas conclusões evidenciam, portanto, que essa experiência 
(aprendizagem através de um jogo) pode ser aplicada em 
ambientes educacionais, como escolas e universidades, como 
ferramenta no processo de aprendizado. Adicionalmente, as 
descobertas identificadas após a avaliação do MatLIBRAS Racing 
reforçam o potencial papel da tecnologia como ferramenta na 
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concepção de um ambiente inclusivo que acolha, de fato, todos os 
tipos de estudante. 

Como trabalhos futuros, pretende-se adicionar um seletor de nível 
de dificuldade, permitindo aos jogadores adequar a corrida ao 
nível educacional dos estudantes trabalhando com novas 
operações e intervalos numéricos maiores. Também será acrescido 
o recurso de seleção de veículos, onde o usuário visualiza o sinal 
na LIBRAS referente a cor de cada veículo, ampliando a lista de 
sinais apresentados. Outro ponto de extensão do jogo é a adição 
do modo para um único jogador, ampliando os cenários de uso 
desse jogo educativo, e a portabilidade da solução para 
dispositivos móveis. Também está como melhoria futura a 
avaliação do jogo por especialistas nas áreas de Educação e 
LIBRAS, afim de maximizar o potencial educacional do 
MatLIBRAS Racing. 
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ABSTRACT 
This study aims to measure the effectiveness of the Flipped 
Classroom (FC) in biology classes for high school students. The 
FC was compared to the "conventional" teaching (lectures), in 
order to determine the effect of it in the students' learning. Each of 
the five classes evaluated was randomly selected to participate in 
one of these teaching methods and each student answered a 
questionnaire in order to measure the learning of the contents, and 
to evaluate the activities performed with a satisfaction index. A 
non-parametric analysis of variance (Kruskal-wallis) was used to 
determine if there were significant differences in the correctness 
and satisfaction index between both groups. Although the FC 
participants obtained a higher average, there was no significant 
difference (p = 0.19) between the scores of both groups. However, 
a significant difference (p = 0.04) in the satisfaction index 
between the groups was observed, with FC participants more 
satisfied. We could verify that the students are more interested in 
the FC model, but this tendency was not reflected in a better 
fixation of contents. We suggest that longer studies should be 
carried out in order to elucidate the relationship between students’ 
interest and their performance in evaluation tests. 
RESUMO 
O presente estudo procura majorar a eficácia da Sala de Aula 
Invertida (SAI) em aulas de Biologia para o Ensino Médio. A SAI 
foi comparada ao modelo “tradicional” de ensino, (aulas 
expositivas), a fim de determinar seu efeito no aprendizado dos 
alunos. Cada uma das cinco turmas avaliadas foi sorteada para 
participar de um destes métodos de ensino, e cada aluno 
respondeu a um questionário a fim de mensurar a fixação dos 
conteúdos abordados, além de avaliar as atividades realizadas com 
um índice de satisfação. Utilizou-se uma análise de variância não 
paramétrica (Kruskal-wallis) para determinar se há diferenças 
significativas nos acertos e no índice de satisfação entre os dois 
grupos. Apesar de os participantes da SAI obterem uma maior 
média, não houve diferença significativa (p=0.19) entre os acertos 
dos dois grupos. Entretanto, foi observada uma diferença 
significativa (p=0.04) no índice de satisfação entre os grupos, com 
os participantes da SAI mais satisfeitos. Pudemos aferir que os 
alunos participantes têm maior interesse no modelo de SAI, mas 
essa tendência não se refletiu numa melhor fixação de conteúdos. 
Sugerimos que estudos mais longos sejam realizados a fim de 
elucidar a relação entre interesse dos alunos e sua performance em 
testes avaliativos.  
 

Keywords 
Information and Communication Technologies, ICT, Learning 
analytics, Biology. 

1. INTRODUCTION 
The new generation, known as Millennial (born in the late 
twentieth and early twenty-first century) was born with access to 
the internet and personal computers. These young people can no 
longer be educated in the same way that today’s teachers were, 
20-30 years ago. The "conventional" method of teaching, with the 
teacher in front of a blackboard, being the sole holder of 
knowledge, with students sitting in rows following the class in 
textbooks, no longer attracts their attention. Any teacher of basic 
education knows that, because he identifies in his own students 
the lack of interest in this teaching method. Morán [10], says that 
conventional methods, which privilege the transmission of 
information by teachers, made sense when access to information 
was difficult. What technology brings today is the integration of 
all spaces and times. Education occurs not only in the physical 
space of the classroom, but in the multiple spaces of daily life, 
which include digital ones. 

In this context, Balanskat et al. [2] point out that the use of 
Information and Communication Technologies (ICT) has a strong 
motivational effect, especially in basic education, since students 
pay more attention during class, taking greater responsibility for 
their own learning. One of the most interesting models of teaching 
nowadays is to concentrate basic information on the virtual 
environment, leaving the most creative and supervised activities 
to be done at the classroom[10]. This is called Flipped Classroom 
(FC). 

Flipping the classroom means that events that "conventionally" 
occur within the classroom, occur outside it, and vice versa [8], 
i.e. students should use online platforms (personal computers, 
notebooks, smartphones, tablets, etc.) to watch video classes with 
basic content outside the classroom and then ask questions, solve 
problems and exercises, collaborate with colleagues mediated by 
the teacher, during the class. This method tends to maximize the 
teacher's time in the classroom, since he is present during the 
resolution of exercises and activities that demand more help. 
While in “conventional” method, those tasks are done at home 
without mediation. The content has already been studied 
previously by the students through the video class and they can 
write down questions and solve them during the class time. 
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previously by the students through the video class and they can 
write down questions and solve them during the class time. 
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Thus, the objective of the present work was to apply the FC 
method in biology classes for high school students and, based on 
results from multiple choice tests answered by the students, assess 
their effectiveness in learning and satisfaction of the students 
involved. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Description of study environment 
The present work was carried out at Edgar Barbosa State School, 
located in the city of Natal, Rio Grande do Norte State, Brazil. 
The school’s Principal and the students involved were previously 
warned about the research content and were free to participate, or 
to stop participating at any time, without any harm to them. 
Student identification is confidential. These students were divided 
into five classes, all of them in the second year of high school, 
with an average of 40 students per class, ranging in age from 16 to 
18 years. 

The school has a library, computer room and open Wi-Fi 
connection to students nearby Principal’s office. A previous 
explanation about video classes and the Flipped Classroom 
concept were made to all the participating students. These 
students were able to watch video classes outside the school, 
through various technologies such as: smartphone of his/her own 
with internet or bluetooth access, personal computer with internet 
access in their residence, or public libraries with computers and 
open internet available. 

Of these five classes, three were randomly chosen to the Flipped 
Classroom method and two to be control groups, where 
"conventional" method of lecture classes were applied. 

2.2 Flipped Classroom (FC) 
In these classes, there were a time for sensitization (Figure 1), so 
that the students understood how to access the video class directly 
through the internet, in addition to send it via bluetooth to those 
who had a smartphone. After this moment, the students had a 
week to watch the video class and write down any questions 
(outside the school time). 

 
Figure 1. Flowchart of Flipped Classroom 

At the class time (face-to-face), the students had the opportunity 
to make questions and solve any doubts, and then conducted a 
group survey. In the final 15 minutes of the class the students 
answered the questionnaire. For these classes, two in-class 
activities (50 minutes each) and an extra class time were used. 

2.3 “Conventional” method, control group 
In these classes, the order of application of the activities was as 
follows (Figure 2): in the first moment there were an expositive 
class (conventional lecture method), using previously prepared 
slides. At that time, students should make questions and solve 
their doubts about the lecture’s content. 

 
Figure 2: Flowchart of “Conventional” Method 

Outside the school, each student should conduct an individual 
survey, using the internet or searching in libraries. The application 
of the questionnaire occurred during the second class (face-to-
face) and lasted 15 minutes. 

2.4 Video class and “conventional” lecture 
For the video class recording, was used the software Active 
Presenter (Copyright © Atomi Systems, Inc.), with 15 minutes 
long. This software records the voice of the speaker and the image 
being transmitted by the personal computer. In the present work, 
the video class was performed using the same slides prepared for 
the “conventional” lecture (face-to-face). For the presentation of 
the "conventional" class, we used a personal computer and a data 
show, lasting approximately 20 minutes. 

2.5 Group and individual survey 
The subject proposed for the survey conducted by the students 
was: "Research about an economic activity involving commercial 
use of algae." In classes randomly drawn for the flipped 
classroom, the research was conducted in groups of 4 students in 
the school library during the class time. In the classes drawn for 
the "conventional" class, the research was done individually, in an 
extra class moment (outside the school). 

2.6 Questionnaire 
All students who agreed to participate in the present study 
answered an individual questionnaire with 5 tests containing 5 
alternatives each. Only one alternative was correct. The tests were 
adapted from 2 different books [1,11], none of them available in 
the school’s library. 

There were 4 different questionnaires, each containing 5 tests 
randomly taken from a previous list containing a total of 8 tests. 
For each questionnaire, the order and choice of the tests, and the 
order of the alternatives were randomized, so as not to be identical 
to each other and minimize the possibility that one student copy 
other’s answers. The questionnaires had a timed time of 15 
minutes, after which they were summarily collected. 
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Additionally, in each questionnaire there was a "personal" 
question, with the intention of evaluating the student's impression 
about the proposed activities (flipped classroom or “conventional" 
class). To answer it, the student should give a score of 1 to 10 for 
the performed activities, and write comments if he/she wanted to. 
That is how a satisfaction index was generated, on a scale of 1 to 
10, with 1 being totally dissatisfied and 10 being totally satisfied. 

2.7 Statistical analysis 
A data normality test (Shapiro-wilks) and a non-parametric 
analysis of variance (Kruskal-wallis) were performed to identify 
significant differences between the group of students who 
participated in the FC and those who participated in the 
“conventional” classes activities. The software used to perform 
them was RStudio (available for free at www.rstudio.com). 

3. RESULTS  
A total of 89 students agreed to answer the questionnaires, being 
44 in the flipped classroom group (FC) and 45 in the 
"conventional" classes group. The average score in the FC group 
was 1.98 (out of a maximum of 5), while in the "traditional" group 
it was 1.63. 

Data on the number of correct answers for both groups cannot be 
considered as a normal distribution (Shapiro-wilks normality test: 
p <0.01). Thus, it was necessary to use a non-parametric analysis 
of variance (Kruskal-wallis test: x² = 1.67, df = 1, p = 0.19, Figure 
3). The result of the analysis of variance shows that the number of 
correct answers, even if slightly higher in the FC group, are not 
statistically different between groups. 

 
Figure 3: Average number of correct answers for the students 
in the "conventional" class and in the Flipped Classroom (FC) 

Regarding the students' evaluation of the proposed activities, the 
data are also not normally distributed (Shapiro-wilks normality 
test: p <0.01). Therefore, it was necessary to use the same non-
parametric statistical analysis (Kruskal-wallis test: x² = 4.15, df = 
1, p = 0.04, Figure 4). According to the results of the analysis of 
variance, students who participated in the flipped classroom tend 
to evaluate activities differently (mean = 8.53) of students who 
participated in the "conventional" class (mean = 7.81). 

 
Figure 4: Average score of the satisfaction index, students 
attending the "conventional" class and Flipped Classroom 

(FC) 

35 students wrote comments on the developed activities (Table 1). 
Of these, 25 came from students who participated in the flipped 
classroom, with 21 positive comments (84%). The most popular 
keywords were: good (10 times, e.g., good for learning); very 
(seven times, e.g. very productive); interesting (five times, e.g. 
very interesting). Of the 10 comments from participants in the 
"conventional" class, five were positive (50%). The most popular 
keywords in this group were: no (three times, e.g. no preparation); 
good (three times, e.g. good and interesting); very (two times, 
e.g., I liked very much). 

Table 1: Summary of students' comments on the activities 
developed 

 comments positive 
comments 

most popular keywords 

1° 2° 3° 

"conventional" 10 50% no 
(3x) 

good 
(3x) 

very 
 (2x) 

FC 25 84% good 
(10x) 

very 
(7x) 

interesting 
(5x) 

total 35      
 

4. DISCUSSIONS AND CONCLUSION 
In the present study, we investigated the following question: were 
students who participated in the flipped classroom (FC) 
methodology more motivated and more likely to demonstrate their 
learnings through multiple choice tests than students taking 
"conventional" classes? 

From the results of non-parametric variance tests (Kruskal-wallis 
test) we can conclude that the students felt more motivated by the 
FC methodology, increasing the satisfaction index (x² = 4.15, df = 
1, p = 0.04), and by the comments written by the students, the FC 
also increases their interest and motivation. But could this be 
measured in the results of the questionnaires? 

The scientific literature attests that students' interests are 
positively related to their achievements because this increase 
commitment to the discipline they are interested in, and the 
amount of time they are willing to devote themselves to learning 
[3,4], however, it has not been possible to affirm that the 
satisfaction index is linked to a better learning, since that even 
with a higher average of correct answers (1.98 vs 1.63) the results 



252

of the FC participants do not differ statistically from those who 
participated in a “conventional" class (x² = 1.67, df = 1, p = 0.19). 

Other authors found a significant increase in the scores of students 
who participated in classes with the FC methodology, when 
compared to the scores of students participating in "conventional" 
classes [5,7,9]. Perhaps the small number of questions, the level 
of difficulty, or the fact that the participating students are still 
getting used to the new methodology may explain the lack of 
significant increase in their grades. The authors recommend that 
further studies be conducted to elucidate the effect of this 
methodology on the student’s learning. 
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ABSTRACT 
Mobile applications are increasingly present in the daily lives of 
people through various activities. Under education, these 
resources have served educational support to arouse in children 
and adolescents the curiosity to learn and build their own 
knowledge. This work, however, proposed empirical evaluation of 
the use of mobile applications in the learning environment of 
children with the disorder of autism. To this end, we used a 
mobile educational application called L-Autism based on 
TEACCH (treatment and education of autistic children and 
Related Communication Disorders), which was developed in 
ICET (Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia). The empirical 
evaluation of the app was held through the observation of learning 
with autistic children from two schools in the city of Itacoatiara. 
The results indicate that the use of technologies developed to this 
end can contribute to the construction of a motivating 
teachinglearning environment for special children. 

RESUMO 
Os aplicativos móveis estão cada vez mais presentes no cotidiano 
das pessoas por meio de diversas atividades. No âmbito 
educacional, esses recursos têm servido de suporte pedagógico 
para despertar em crianças e adolescentes a curiosidade em 
aprender e construir o próprio conhecimento. Este trabalho propôs 
a avaliação empírica do uso de aplicativos móveis no ambiente de 
aprendizagem de crianças com o transtorno do Autismo. Para 
tanto, foi utilizado um aplicativo móvel educacional chamado L-
Autism baseado no método TEACCH (Tratamento e Educação 
para Crianças Autistas e com Distúrbios Correlatos da 
Comunicação), o qual foi desenvolvido no ICET (Instituto de 
Ciências Exatas e Tecnologia). A avaliação empírica do aplicativo 
foi realizada por meio da observação do ambiente de 
aprendizagem com crianças autistas de duas escolas municipais da 
cidade de Itacoatiara. Os resultados indicam que a utilização de 
tecnologias desenvolvidas para esse fim podem contribuir para a 
construção de um ambiente motivador de ensino-aprendizagem de 

crianças especiais.  

General Terms 
Experimentação, Fatores Humanos, Verificação. 

Keywords 
Aplicativo Móvel, Avaliação Empírica, Autismo. 

1. INTRODUÇÃO 
O transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma síndrome que 
engloba déficits qualitativos na interação social e na comunicação 
e padrões de comportamento repetitivos [11]. A facilidade de 
distração, dificuldades básicas de organização, de sequenciamento 
de atividades, dentre outras, são manifestações que influenciam na 
aprendizagem destes indivíduos.  
Segundo [14], o autista possui uma certa resistência a mudanças, 
apresenta insistência em determinadas rotinas, apego excessivo a 
objetos e fascínio com o movimento de peças, sobretudo com 
movimentos de rotação. Ainda sobre a visão de [14], crianças 
autistas que parecem estar brincando se preocupam mais em 
alinhar ou manusear os brinquedos do que em usá-los para sua 
finalidade simbólica.  
Vale ressaltar que, conviver com crianças autistas não é uma 
tarefa fácil, pois elas costumam ter um comportamento agressivo, 
o que contribui para que os pais muitas vezes não saibam qual 
seria a melhor maneira de cuidar e tratar de seus filhos, 
especialmente nos primeiros anos, pois podem recusar ou ignorar 
qualquer tipo de contato com outra pessoa ou objeto, inclusive 
com familiares [30].  
Neste contexto, as escolas têm papel fundamental no 
desenvolvimento social dessas crianças. Como afirma [36], a 
alfabetização precisa ter uma função e um objetivo para a criança 
com autismo, para isso, é necessário ter muita criatividade para 
adaptar materiais e inserir as letras na vida delas, de forma 
atraente e estimulante. A utilização de computadores e tablets 
como plataforma de motivação e ensino tem apresentado bons 
resultados, pois o recurso de cores, sons e jogos auxiliam o foco 
dessas crianças.  
Considerando a interação dessas crianças com o computador, a 
Interação Humano Computador (IHC), a qual é uma sub-área da 
engenharia de software, veio como um meio para contribuir no 
desenvolvimento de sistemas computacionais. Possui como 
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principal objetivo tornar máquinas e softwares mais acessíveis, 
dando mais importância no projeto, implementação e avaliação, 
no que diz respeito à interação com um usuário [6]. [13] 
completam que sendo a usabilidade um dos princípios mais 
importantes da IHC, tem a finalidade em analisar e descrever 
como o usuário interage com um sistema computacional.  
[12] relatam que o Teste de Usabilidade é um dos métodos de 
avaliação geralmente adotado, que captura e analisa os dados dos 
usuários finais enquanto esses utilizam a aplicação seguindo um 
conjunto pré-determinado de atividades.  
Nesse contexto, os testes empíricos são uma ótima técnica para 
avaliar a usabilidade de um sistema para autistas, pois, segundo 
[38], esses testes mostram resultados satisfatórios uma vez que 
levam em consideração o julgamento dos usuários sobre 
determinado produto, bem como as dificuldades encontradas. 
Além disso, pode-se citar ainda o Tratamento e Educação para 
Autistas e Crianças com Déficits relacionados à Comunicação, 
mais conhecido como Método TEACCH e os Aplicativos móveis 
educacionais para Autistas, sendo este último o foco deste artigo. 
O TEACCH é um tipo de intervenção para tratamento de autistas 
reconhecido nacional e internacionalmente, o qual é considerado 
uma das metodologias mais eficazes para ajudar pessoas com 
autismo e transtornos correlatos de comunicação [22,26].  
O surgimento da Computação Móvel e Ubíqua trouxe importantes 
mudanças no modo como seus usuários interagem e acessam 
informações, através de dispositivos móveis [3]. Esse cenário tem 
contribuído tanto para o surgimento de novos paradigmas de 
acesso aos serviços Web quanto para o aparecimento de novos 
meios de inclusão social, especialmente para usuários portadores 
de necessidades especiais [4].  
A tecnologia que era vista como algo que tirava o indivíduo da 
convivência social, torna-se um instrumento cada vez mais 
diferenciado. Os dispositivos, os aplicativos e suas interfaces 
podem ser cada vez mais personalizados, contendo fotos, perfis e 
avatares com uma atmosfera mais humanizada, representando um 
ponto muito positivo para a pedagogia centrada no aluno [39].  
Aplicativos móveis também vêm sendo utilizados como uma 
ferramenta de apoio pedagógico para facilitar o aprendizado de 
crianças autistas. Segundo [15], a inovação no uso de aplicações 
educacionais em dispositivos móveis deve estar associada ao 
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e ligada às 
concepções e práticas que o professor possui e pratica.  
A utilização de dispositivos móveis também tem sua importância 
quando oferece uma grandeza no que se refere à Educação à 
Distância, auxiliando na aprendizagem do aluno, sem precisar que 
um lugar e hora sejam pré-estabelecidos [25].   
As vantagens relacionadas ao uso de dispositivos móveis são: (i) o 
baixo custo; (ii) a popularidade; (iii) o crescimento da 
possibilidade de acesso a conteúdo e (iv) a melhoria das 
estratégias de aprendizado. Além disso, melhora os recursos para 
o aprendizado, possibilitando a anotação de ideias, consulta de 
informações, registros digitais e outros [25]. 
O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 
apresenta a metodologia, onde são definidos a fundamentação 
teórica e os trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a 
metodologia aplicada para a condução do estudo, o planejamento 
e os resultados obtidos. A Seção 4 descreve os resultados em 
relação à experiência dos educadores e das crianças, em 
comparação aos métodos utilizados na presente pesquisa. Por fim, 

a Seção 5 mostra as considerações finais, as lições aprendidas e 
dificuldades encontradas, bem como os trabalhos futuros. 

2. METODOLOGIA  
Segundo [16] a metodologia é a lógica dos procedimentos 
científicos em sua origem e desenvolvimento, não se reduz, 
portanto, a uma medição ou tecnologia da medida dos fatos 
científicos. Para ser leal a suas promessas, uma metodologia deve 
tratar as ciências sob a perspectiva do produto delas, não somente 
no resultado em forma de conhecimento científico, mas, também 
como processo, sendo composição desse próprio conhecimento. 
Sendo assim, a elaboração desse trabalho está dividida em quatro 
etapas, conforme a Figura 1. 

 
Figura 1.  Metodologia adotada 

 
Na primeira etapa foi realizada uma revisão crítica da literatura 
com o objetivo de obter uma fundamentação teórica por meio de 
trabalhos já publicados. Para tanto, realizou-se pesquisas 
bibliográficas por meio de busca em bases científicas de cunho 
acadêmico como: Scielo, ACM, Scopus, IEEE e Google 
Acadêmico, onde se obteve diversos artigos referentes ao tema, 
mas, somente alguns foram selecionados para o desenvolvimento 
deste trabalho.   
A segunda etapa se caracterizou pela seleção de duas escolas da 
rede municipal de Itacoatiara que tem alunos autistas 
matriculados, para verificar junto a equipe que acompanha as 
crianças com a síndrome do autismo se o aplicativo L-Autism é 
adequado para a realização de teste com elas. Para isso foram 
realizadas reuniões com as gestoras, pedagogas e professoras para 
a apresentação do projeto do estudo experimental e a simulação 
de como seriam os testes do aplicativo L-Autism com as crianças. 
Após a autorização e validação dos testes, foi possível iniciar a 
realização do estudo com os alunos.  
Na terceira etapa foi realizado o teste piloto para validar todos os 
documentos que seriam necessários para a realização dos testes 
empíricos, para isso foi selecionado uma criança diferente dos 
alunos selecionados para os testes, porém com a mesma faixa 
etária.  
A quarta e última etapa destinou-se a realização dos testes 
empíricos com as crianças com Transtorno do Espectro Autista a 
fim de identificar o impacto causado na aprendizagem e no 
comportamento destes indivíduos. Os testes empíricos 
corresponderam primeiramente à observação da aprendizagem e 
comportamento dos indivíduos autistas ao usarem o Método 
TEACH de forma manual e em seguida estes indivíduos foram 
observados ao fazerem uso do método por meio do aplicativo L-
Autism.  

2.1 Transtorno do espectro autista 
Um dos primeiros cientistas a investigar o transtorno do espectro 
autista foi o pesquisador Leo Kanner da Universidade de Johns 
Hopkins. Ele fez investigações com onze crianças para descobrir o 
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motivo de suas diferenças quando comparadas à outras crianças. 
Após estudá-las, observou características em comum, como por 
exemplo, dificuldade de se relacionarem, de expressar suas 
emoções, bloqueio às mudanças e o fato de conservarem o mesmo 
estado de coisas. Como resultado do estudo, qualificou-as com 
uma síndrome jamais vista naquela época [29]. No entanto, essa 
síndrome recebeu o nome de Autismo em 1911, a partir dos 
estudos do psiquiatra Bleuler, que procurava estudar pacientes 
adultos com esquizofrenia [7]. O autismo faz parte de um grupo 
de problemas de socialização, que podem afetar o desequilíbrio 
em várias áreas de desenvolvimento, desde a interpretação e 
relações pessoais, até o aprendizado e as capacidades adaptativas 
[19,24]. [35], em seus estudos, afirma que o autismo geralmente 
pode se manifestar por volta dos três primeiros anos de idade e o 
diagnóstico é baseado a partir da avaliação de uma equipe de 
profissionais capacitados como psicólogos, psiquiatras, 
neurologistas, fonoaudiólogos, pedagogos e terapeutas, que 
orientam os pais a escolherem o método e o tratamento para o 
desenvolvimento da criança. Os autistas apresentam dificuldade 
de interação social, comunicação e de comportamentos, pois, 
possuem comprometimento no desenvolvimento, o qual pode ser 
de diferentes formas para cada indivíduo [9]. Em relação aos 
problemas de comportamento, podem ser muitas vezes bastante 
severos, apresentando agressividade, hiperatividade e 
impulsividade. No caso de crianças mais novas, a pouca tolerância 
à frustração que podem ser expressas através de reações 
inadequadas como: gritar, chorar, bater em outras pessoas e bater 
com a cabeça [37]. Para evitar que se torne um problema maior, é 
necessário ensinar a criança desde cedo a relação de formas não 
verbais de expressão, de maneira que ela se sinta confortável 
através do contato afetivo com a família e os educadores, não 
obrigando-a a fazer algo, visto que isto poderia prejudicar a 
obtenção de resultado positivos. A melhor prática, portanto, deve 
ser de respeitar sua maneira de ser e tirar delas o máximo proveito 
[21].  

2.2 Intervenções para auxiliar a aprendizagem 
e desenvolvimento de autistas 
[33] afirmam que as bases da intervenção multidisciplinar 
envolvem técnicas de mudança de comportamento, programas 
educacionais ou de trabalho e terapias de 
linguagem/comunicação, focando principalmente nos problemas 
de comportamento, pois representam as dificuldades que mais 
interferem na inclusão de crianças ou adultos com autismo dentro 
da família, da escola e da comunidade. Sendo assim, segundo 
[23], em seu guia prático, as intervenções mais comuns utilizadas 
no tratamento do autismo são: Analise Aplicada do 
Comportamento (ABA), Tratamento e Educação para Crianças 
Autistas e com Distúrbios Correlatos da Comunicação (TEACCH) 
e o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras (PECS). 

2.2.1 Método TEACCH  
O método intitulado Tratamento e Educação para Criança Autista 
e com Distúrbios Correlatos da Comunicação, o qual é conhecido 
por TEACCH, consiste na organização do ambiente físico através 
de rotinas organizadas em quadros, painéis ou agendas e sistema 
de trabalho para adaptar o ambiente, de maneira que torne mais 
fácil para a criança compreendê-lo. Através da organização do 
ambiente e das tarefas da criança, o TEACCH ajuda a desenvolver 
a sua independência, uma vez que permite que mesmo ela 
precisando do professor para o aprendizado, possa também passar 
grande parte do seu tempo agindo de forma autônoma [31]. A 

Figura 2 apresenta uma das técnicas do método TEACCH que se 
chama pareamento de número, o qual o professor ensina a criança 
a preencher os espaços com os números corretos, após vários 
treinamentos e diminuição das dificuldades da criança, ela é capaz 
de preencher sozinha sem a ajuda de outra pessoa [2]. 

 
Figura 2.  Método TEACCH 

 

2.3 Avaliação empírica: teste de usuário 
Considerar as necessidades e emoções do usuário durante a sua 
interação com um produto contribui para o sucesso ou o fracasso 
das aplicações [40]. Com base na avaliação empírica, as empresas 
de software podem tornar a aplicação desenvolvida pronta para o 
mercado com o foco nas necessidades e emoções dos usuários 
[17,28,40]. Para alcançar este objetivo, é preciso identificar qual a 
emoção que o usuário tem ao usar a aplicação, qual o seu grau de 
satisfação e se a aplicação contribui para uma boa experiência de 
uso [41]. 
[8] define que alguns objetivos a serem atingidos pelas avaliações 
são: (i) constatar falhas do produto; (ii) observar e registrar 
problemas durante a interação; (iii) medir métricas objetivas para 
eficácia, eficiência e produtividade do usuário na interação com o 
sistema; (iv) identificar os atributos do projeto que certamente 
atrapalhem a interação; (v) analisar as dificuldades de aprendizado 
no funcionamento do sistema e (vi) descobrir a opinião do usuário 
em relação ao sistema. Ainda sobre a visão de [8], baseado nos 
resultados das técnicas de avaliação, foram destacados três tipos 
de técnicas, as quais são:  
Técnicas Prospectivas - que consideram a opinião do usuário 
sobre a interação com o sistema. 

Técnicas Preditivas ou Analíticas - que procuram prever erros 
de projeto de interfaces sem a participação direta do usuário. 

Técnicas Objetivas ou Empíricas - que procuram verificar os 
problemas a partir da observação do usuário enquanto ele está 
interagindo com o sistema. 
Apesar disso, [38] afirma que os métodos empíricos apresentam 
resultados satisfatórios, pois, consideram tanto o julgamento dos 
usuários como as dificuldades encontradas sobre determinado 
produto. Mas, para realizar os testes empíricos é necessário seguir 
algumas etapas sequenciais a fim de obter resultados positivos. No 
caso dos testes empíricos de usabilidade, é possível coletar dados 
quantitativos e qualitativos através da observação da interação do 
usuário e da máquina [10]. 
Para [8], os testes empíricos equivalem a uma simulação de uso 
do sistema da qual participam uma amostra de pessoas de 
determinado grupo, realizando tarefas típicas de suas rotinas, com 
uma versão do sistema pretendido. A preparação desses testes 
exige um trabalho detalhado de reconhecimento dessa amostra e 
de sua tarefa típica para a organização dos cenários e scripts que 
serão aplicados no decorrer da realização dos testes. 
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A usabilidade é definida como a capacidade do produto de 
software de ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao 
usuário, quando usado sob condições específicas [18]. Consiste 
na ideia da qualidade da experiência do usuário ao interagir com 
qualquer tipo de plataforma [10]. Além disso, é possível perceber 
a rapidez com que aprendem as funcionalidades, a eficiência na 
utilização, a capacidade de errar e o quanto os usuários gostam de 
usar uma determinada plataforma [27]. 
Na visão de [20], as técnicas usadas para avaliação de usabilidade 
podem ser divididas em duas importantes categorias:  

Inspeções de Usabilidade: onde os pesquisadores examinam 
eventos da aplicação para identificar quebra de princípios de 
usabilidade. 

Testes de Usabilidade: que são procedimentos de avaliação 
baseados na participação dos usuários.  
O Teste de usabilidade é um método que leva em consideração a 
participação direta dos usuários, que realizam tarefas pré-
definidas e falam sobre a interface da aplicação, ao mesmo tempo 
que observadores registram as dificuldades encontradas [32]. Por 
causa dessa participação direta dos usuários, os testes de 
usabilidade tornam-se fundamentais para ajudar os engenheiros a 
entender a aplicação baseado nas perspectivas dos usuários [20]. 
Fundamentada na análise dos resultados dos testes de usabilidade 
é possível obter informações que facilitem a identificação de 
problemas de usabilidade e na percepção das necessidades dos 
usuários finais da aplicação [34].  
A experimentação proporciona o método sistemático, 
disciplinado, computável e monitorado para a avaliação da 
atividade do indivíduo. Por isso, novos métodos, técnicas, 
linguagens e ferramentas não deveriam ser apenas sugeridas, 
publicadas ou apresentadas para venda sem experimentação e 
validação. Neste caso, os objetivos referentes à execução de 
experimentos em Engenharia de Software são a caracterização, 
avaliação, previsão, controle e melhoria em relação aos produtos, 
processos, recursos, modelos, teorias entre outros [1]. 
Ainda de acordo com [1], existem três principais estratégias 
experimentais abordadas pela literatura baseadas na classificação 
dos experimentos:  
Survey – Uma investigação realizada em retrospectiva. É utilizado 
quando algumas técnicas ou ferramentas já tenham sido 
realizadas. 

Estudo de Caso – Usado para monitorar os projetos, atividades e 
atribuições. Destina-se observar um atributo específico e 
estabelecer o relacionamento entre atributos distintos. 

Experimento – Geralmente é realizado em laboratório e oferece o 
maior nível de controle. Objetiva manipular uma ou algumas 
variáveis e manter as outras fixas, medindo o efeito do resultado. 
Para [38], o tipo de teste deve estar de acordo com o propósito da 
avaliação e com a técnica de coleta de dados que pode ser 
executada através da coleta de opiniões dos usuários ou por meio 
da observação durante o teste e o tipo de análise a ser feita sobre os 
dados coletados que podem ser:  
Interpretativa - quando os avaliadores procuram mostrar 
resultados através da interação no ambiente do usuário.  
Experimental - quando a análise é feita em relação aos dados 
coletados em ambientes controlados. 

3. VALIDAÇÃO DO APLICATIVO MÓVEL 
L-AUTISM 
A validação do aplicativo L-Autism foi realizado por meio de uma 
pequena pesquisa com as professoras e as pedagogas responsáveis 
pelos alunos autistas para coletar informações em relação ao 
aplicativo móvel educacional L-Autism, no intuito de verificar se 
este poderia ser usado como uma ferramenta de apoio pedagógico 
para esses professores e se o aplicativo estaria de acordo com as 
necessidades dessas crianças. Diante disso, foi elaborado outro 
questionário de caracterização do usuário onde 3(três) pessoas 
participaram dessa pesquisa sendo 1 professora e 1 pedagoga da 
instituição APAE e 1 professora da escola Luiza de Vasconcelos, 
conforme apresentado no Tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização do participante de 
professoras/pedagogas 

Conceitos Descrição Participantes 

Qual sua experiência 
com aplicativos 
educacionais? 

Uso com frequência no 
dia a dia  

Uso alguns aplicativos 
educativos 2 

Uso aplicativos, mas 
não de forma frequente 1 

Uso aplicativos 
educativos em sala de 
aula 

 

Já usei aplicativos 
educativos  

Nunca usei  

Qual a frequência do 
uso de dispositivos 
móveis educativos? 

Sempre utilize 1 
Raramente utilize  
Sempre utilizo em sala 
de aula 1 

Raramente utilizo em 
sala de aula 1 

Não utilize  

Qual o grau do seu 
conhecimento sobre 
Método Teacch? (Ao 
responder, considere 
experiências práticas 
como o uso de 
dispositivos, 
aplicativos ou 
software que utilizam 
Método Teacch) 

Não possui nenhum 
conhecimento prévio 
sobre Método Teacch 

 

Tem algumas noções 
do Método Teacch 
adquiridas através de 
leituras/palestras 

3 

Estudou o Método 
Teacch em aula ou 
livro 

 

Participou de projeto(s) 
ou atividades de 
Método Teacch em sala 
de aula. 

 

Não tem conhecimento 
algum sobre Método 
Teacch 

 

Você utiliza 
aplicativos que usam 
Método Teacch 

Só conhece algum(ns) 
aplicativo(s) que 
usa(m) Método Teacch. 

2 

Já usou aplicativos com 
Método Teacch. 
 

1 

Usa aplicativo com 
Método Teacch em sala 
de aula. 

 

Nunca usou aplicativos 
com Método Teacch.  
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Após a conclusão da pesquisa, pode-se observar com base na 
tabela 1 que a maioria das professoras e pedagogas, conhecem ou 
já usaram algum aplicativo educacional que usa o método 
TEACCH. Além disso, foram coletadas informações para verificar 
à aceitação e o impacto da usabilidade do aplicativo L-Autism 
pelas professoras e pedagogas, como ferramenta de apoio para o 
ensino-aprendizagem das crianças autistas as quais geraram 
gráficos demonstrativos agrupando informações a respeito da 
facilidade de uso, desempenho e utilidade para melhor análise 
quantitativa acerca dos resultados obtidos, conforme mostrado na 
Figura 3. 

 
Figura 3. Avaliação das professoras e pedagogas 

 
Vale ressaltar que, ouviram-se relatos positivos por parte de 
algumas professoras e pedagogas em relação ao aplicativo, como 
por exemplo, a pedagoga 1 afirmou que: “o aplicativo chamou 
bastante a atenção dos alunos, o que contribuí para tornar mais 
fácil o processo de aprendizagem para os mesmos e seria bastante 
útil para que os professores pudessem trabalhar em sala de aula”, 
a professora 1 relatou que: “a educação se renova a cada dia, tudo 
depende dos autores que as conduz. Dessa forma o novo é sempre 
recebido com êxito, no âmbito escolar no que diz respeito aos 
autistas e é preciso que aplicativos móveis educacionais para 
autistas como o L-Autism fossem aplicados mais vezes com os 
alunos e em outro momento com os professores para dar 
relevância a esse tipo de ferramenta”. 

3.1 Estudo piloto 
Para avaliação dos instrumentos do estudo experimental foi 
necessário a realização de um teste piloto. Como o propósito do 
estudo piloto foi apenas validar os documentos necessários para o 
estudo experimental, optou-se por escolher uma criança sem 
qualquer tipo de síndrome. O participante selecionado possui 
idade de 8 anos, está matriculado no 3º ano do fundamental da 
Escola Estadual Luiza de Vasconcelos e para a coleta de 
informações foi elaborado o questionário de caracterização do 
participante e pós-avaliação, conforme apresentado nas Tabelas 2 
e 3. 

Tabela 2. Caracterização do participante do teste piloto 
Conceitos Descrição 

Você gosta de celular? 
 

Sim X 
Não  

Você tem celular em casa? 
 

Sim X 
Não  

Você tem acesso a celular? 
 

Sim X 
Não  

Você sabe utilizar celular? 
 

Sim X 
Não  

Você já viu jogos de celular? 
 

Sim X 
Não  

Você já jogou algum jogo no celular? Sim X 
Não  

Com que frequência você utiliza jogos no 
celular? 
 
 

Pouca  
Moderada  
Muita X 
Nunca  

A partir da análise do questionário de caracterização do 
participante, pôde-se perceber que o aluno selecionado possuía 
grande familiaridade com dispositivos móveis e aplicativos de 
jogos, o que contribuiu para a avaliação do questionário pós-
avaliação, descrito na Tabela 3: 

Tabela 3. Questionário pós- avaliação do teste piloto baseado 
no método SAM 

 Id Itens de 
verificação Itens de retorno 

Fa
ci

lid
ad

e 
de

 U
so

 e
 D

es
em

pe
nh

o 

Q1 Como foi utilizar 
o jogo L-Autism? 

Mu
ito 
fáci

l 

Fácil 
Indif
erent

e 

Difíc
il 

Muito 
difícil 

X     

Q2 Você gostou do 
jogo L-Autism? 

Go
sto
u 

mu
ito 

Gost
ou 

Indif
erent

e 

Gost
ou 

pouc
o 

Não 
gostou 

X     

Q3 
Você gostou das 
cores do jogo L-
Autism? 

Go
sto
u 

mu
ito 

Gost
ou 

Indif
erent

e 

Gost
ou 

pouc
o 

Não 
gostou 

  X   

Q4 
Você gostou dos 
desenhos do jogo 
L-Autism? 

Go
sto
u 

mu
ito 

Gost
ou 

Indif
erent

e 

Gost
ou 

pouc
o 

Não 
gostou 

   X  

Q5 

Você conseguiu 
visualizar bem as 
letras e desenhos 
do jogo L-Autism 
na tela do celular? 

Mu
ito 
be
m 

Bem 
Indif
erent

e 
Mal Muito 

mal 

X     

Q6 Você gostou do 
jogo de mesa? 

Go
sto
u 

mu
ito 

Gost
ou 

Indif
erent

e 

Gost
ou 

pouc
o 

Não 
gostou 

X     

Q7 

Você gostou mais 
de jogar o jogo de 
mesa ou no 
celular? 

Jogo de 
mesa Celular 

X  

Q8 

Você achou mais 
fácil o jogo de 
mesa ou no 
celular? 

Jogo de 
mesa Celular 

 X 

Q9 
Você achou os 
jogos do jogo L-
Autism simples? 

Mui
to 

sim
ples 

Sim
ples 

Indifere
nte 

Com
plica
do 

Mui
to 

com
plic
ado 

X     
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Q 
10 

Foi fácil aprender 
a utilizar o jogo L-
Autism? 

Mui
to 

fácil 

Fáci
l 

Indifere
nte 

Difíci
l 

Mui
to 

difí
cil 

X     

Q 
11 

Foi fácil entender 
o jogo L-Autism? 

Mui
to 

fácil 

Fáci
l 

Indifere
nte 

Difíci
l 

Mui
to 

difí
cil 

X     

U
til

id
ad

e 

Q 
12 

Você se sente feliz 
utilizando o jogo 
L-Autism? 

Mui
to 

feliz 

Feli
z 

Indifere
nte Triste 

Mui
to 

trist
e 

X     

Q 
13 

Você se sente 
confortável 
usando o jogo L-
Autism? 

Mui
to 

conf
ortá
vel 

Con
fort
ável 

Indifere
nte 

Desc
onfor
tável 

Mui
to 

des
con
fort
ável 

X     

Q 
14 

Você está 
satisfeito com o 
jogo L-Autism? 

Mui
to 

satis
feito 

Sati
sfeit

o 

Indifere
nte 

Insati
sfeito 

Mui
to 

insa
tisfe
ito 

X     

Q 
15 

Você usaria o jogo 
L-Autism mais 
vezes 

Sim 
 Não 

X  

Q 
16 

Você gostaria de 
ter o jogo L-
Autism em casa ou 
na escola? 

Sim 
 Não 

X  

Após a coleta de todos os dados do teste piloto obtidos através 
dos questionários de caracterização do participante e pós-
avaliação, observou-se que o aluno apresentou um interesse maior 
por parte do jogo de mesa do que pelo aplicativo L-Autism e essa 
preferência se deu por se tratar de um jogo mais interativo, como 
pode ser constatado no comentário do aluno que afirmou: “É 
interativo, deixando-me com vontade de querer jogar”. 

4. RESULTADOS 
4.1 Avaliação empírica com o aplicativo 
móvel L-Autism 
Para a avaliação do aplicativo móvel L-Autism foi projetada a 
realização de um cenário de avaliação em ambiente real. Para isso, 
foram escolhidas crianças das instituições de ensino Escola 
Estadual Professora Luiza de Vasconcelos Dias e Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O objetivo desse estudo 
foi avaliar a usabilidade do aplicativo. A usabilidade é definida 
como a capacidade do produto de software de ser compreendido, 
aprendido, operado e atraente ao usuário, quando usado sob 
condições específicas [18].  O método utilizado para avaliação do 
aplicativo móvel L-Autism foi feita através da realização de dois 
testes de usabilidade, um utilizando o método Teacch de forma 
manual através de jogos de mesa similares aos jogos do aplicativo 
e o outro utilizando o método Teacch no próprio aplicativo, 
focando em uma análise baseada em três critérios: facilidade de 
uso, desempenho e utilidade do aplicativo. Para realização da 
avaliação experimental foi utilizado a técnica de auto avaliação do 
manequim (Self-Assessment Manikin – SAM). Segundo [5], SAM 

é uma técnica de avaliação ilustrada não-verbal que tem como 
proposito medir diretamente a satisfação, estimulo e dominância 
associada com a reação afetiva de uma pessoa sobre uma grande 
variedade de estímulos. SAM permite a avaliação rápida do que 
parece ser as dimensões fundamentais na organização da 
experiência emocional humana, bem como uma forma de 
avaliação do espaço afetivo resultante. A avaliação experimental 
foi realizada com 5 alunos autistas do ensino especial de uma 
instituição especializada para crianças especiais e 6 alunos 
autistas do ensino fundamental de uma escola de ensino regular 
ambas do município de Itacoatiara. Esse processo de avaliação foi 
dividido em três etapas: planejamento, execução e coleta, 
conforme mostra a Tabela 4.    

Tabela 4. Fases do estudo experimental 

Etapas Descrição Atividades 

Pl
an

ej
am

en
to

 

Etapa cujo objetivo foi 
elaborar o cenário de 
avaliação e todos os artefatos 
utilizados para à execução do 
estudo. 

P.1. Preparação do 
conteúdo 

P.2. Definição dos 
Participantes 

P.3. Construção dos 
formulários de avaliação 

Ex
ec

uç
ão

 Realização do estudo, com 
teste em sala de aula. Os 
alunos foram monitorados 
sob supervisão da professora 
e pedagoga 

E.1. Montagem do 
Ambiente de Avaliação 

E.2. Realização da 
avaliação junto com os 
participantes 
E.3. Observação pelo 
pesquisador da avaliação 

C
ol

et
a Coleta e análise dos aspectos 
de usabilidade ao longo dos 
testes 

C.1 Coleta dos dados por 
meio de questionários de 
caracterização do usuário e 
pós-avaliação 
C.2. Análise e avaliação da 
contribuição de aplicativo 
móvel educacional L-
Autism para o aprendizado 
dos alunos. 

Planejamento: Etapa em que foi definido o Método SAM como 
base para a avaliação de usabilidade. Ainda nesta etapa foram 
elaborados: (i) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 
(ii) o Termo de Aceite da Instituição; (iii) o Requerimento de 
Autorização; (iv) a Caracterização do participante e (v) o 
Questionário pós-Avaliação. Foi realizada uma reunião com os 
gestores das escolas e as pedagogas responsáveis pelas crianças 
para a apresentação dos conteúdos e as datas para realização do 
experimento.  

Execução: Foi realizado em duas escolas, uma do ensino especial 
e a outra do ensino fundamental. Foram realizados 2 tipos de 
testes, um manual e o outro digital onde os alunos eram 
direcionados a jogar das duas formas estabelecidas nos testes. O 
teste manual foi confeccionado baseado no método Teacch e com 
jogos similares com os jogos do aplicativo L-Autism e o teste 
digital foi realizado utilizando um dispositivo móvel com o 
próprio aplicativo L-Autism.  
Coleta: Esta etapa consistiu em coletar todos os dados sobre a 
aceitabilidade do aplicativo. Tais informações foram retiradas dos 
Questionários de Pós-Avaliação aplicado aos alunos. Depois de 
coletadas todas as respostas foi realizada uma análise sobre o 
estudo. 
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4.1.1 Planejamento do estudo 
Sobre a caracterização dos participantes do teste de usabilidade, 
foi elaborado um questionário com informações que permitissem 
coletar o grau de conhecimento dos alunos autistas em relação a 
Aplicativos Móveis Educacionais, conforme apresentado na 
Tabela 5. 

Tabela 5. Caracterização do participante/alunos autista 
Conceitos Descrição Participantes 

Você gosta de celular? 
 

Sim 10 
Não 1 

Você tem celular em casa? 
 

Sim 10 
Não 1 

Você tem acesso a celular? 
 

Sim 7 
Não 4 

Você sabe utilizar celular? 
 

Sim 7 
Não 4 

Você já viu jogos de 
celular? 
 

Sim 8 

Não 3 

Você já jogou algum jogo 
no celular? 

Sim 7 
Não 4 

Com que frequência você 
utiliza jogos no celular? 
 

Pouca 3 
Moderada 2 
Muita 2 
Nunca 4 

De acordo com a Tabela 5, mais da maioria dos alunos já tinha 
conhecimento prévio sobre jogos para dispositivos móveis. No 
entanto, nenhum deles havia tido contato com jogos educativos 
para crianças especiais. Também foram elaborados os seguintes 
documentos: o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 
TCLE“ para garantir a segurança dos dados dos participantes, 
“Termo de Aceite da Instituição” e o “Questionário Pós-avaliação 
baseado no método SAM” para coletar opiniões dos alunos sobre 
a utilização do L-Autism. 

4.1.2 Execução do estudo  
O processo foi aplicado durante o segundo semestre de 2016, no 
turno da manhã e à tarde, nos dias de quarta e quinta feira, nas 
instituições de ensino Luiza de Vasconcelos e APAE, com 11 
(onze) alunos selecionados, sendo que 6 crianças foram da escola 
Luiza de Vasconcelos e 5 crianças da instituição APAE.  
Os testes foram realizados da seguinte forma: a pesquisadora 
inicialmente jogava com as crianças o jogo de mesa e após obter 
os resultados necessários, trocava o jogo utilizando o celular com 
o aplicativo L-Autism para continuar o jogo com as crianças e 
assim coletar o resto dos dados. Para executar os testes de 
usabilidade, foram utilizadas as dependências das próprias 
escolas.   
Após a apresentação do estudo pretendido a pesquisadora 
responsável apresentou o aplicativo, o qual cada participante pôde 
utilizá-lo. Uma auxiliar ajudou na avaliação e coletou o feedback 
dos participantes. Os participantes eram estudantes menores de 
idade, por essa razão, o TCLE foi assinado pelas pedagogas e 
professoras responsáveis por essas crianças. A coleta de dados foi 
executada somente após a autorização dos mesmos, feita através 
de anotações, para facilitar o feedback dos usuários. 

4.1.3 Resultados 
Para avaliar o grau de dificuldade na utilização do aplicativo L-
Autism foi feita uma análise qualitativa, baseado nos dados 
coletados do Questionário Pós-Avaliação. O propósito dessa 

avaliação foi buscar informações quanto à aceitação e impacto do 
aplicativo L-Autism como ferramenta de apoio no ensino-
aprendizagem de crianças autistas. Para isso foi elaborado um 
questionário de Pós-Avaliação baseado no modelo SAM que 
utiliza para avaliar as reações afetivas das pessoas emotions e com 
base nisso foram produzidas 5 opções de respostas para 
representar os 5 emotions que são considerados no SAM. Para 
obter as respostas os emotions foram confeccionados para que as 
crianças ao serem questionadas sobre determinado assunto elas 
pudessem escolher um emotion que no questionário representaria 
uma resposta, conforme mostra a Tabela 6. 

Tabela 6. Questionário pós- avaliação dos alunos autistas 
baseada no método SAM 

 Id Itens de 
verificação Itens de retorno 

FA
C

IL
ID

A
D

E
 D

E
 U

SO
 E

 D
ES

E
M

PE
N

H
O

 

Q1 
Como foi 
utilizar o jogo 
L-Autism? 

Muito 
fácil Fácil Indifere

nte 
Difíc

il 

Mui
to 

difí
cil 

8 1 1 1  

Q2 Você gostou do 
jogo L-Autism? 

Gosto
u 

muito 

Gost
ou 

Indifere
nte 

Gost
ou 

pouc
o 

Não 
gost
ou 

9 1  1  

Q3 
Você gostou 
das cores do 
jogo L-Autism? 

Gosto
u 

muito 

Gost
ou 

Indifere
nte 

Gost
ou 

pouc
o 

Não 
gost
ou 

8 1 1 1  

Q4 

Você gostou 
dos desenhos 
do jogo L-
Autism? 

Gosto
u 

muito 

Gost
ou 

Indifere
nte 

Gost
ou 

pouc
o 

Não 
gost
ou 

8 3    

Q5 

Você conseguiu 
visualizar bem 
as letras e 
desenhos do 
jogo L-Autism 
na tela do 
celular? 

Muito 
bem Bem Indifere

nte Mal 
Mui
to 

mal 

10 1    

Q6 Você gostou do 
jogo de mesa? 

Gosto
u 

muito 

Gost
ou 

Indifere
nte 

Gost
ou 

pouc
o 

Não 
gost
ou 

1 10    

Q7 

Você gostou 
mais de jogar o 
jogo de mesa 
ou no celular? 

Jogo de mesa Celular 

3 8 

Q8 

Você achou 
mais fácil o 
jogo de mesa 
ou no celular? 

Jogo de mesa Celular 

3 8 

Q9 
Você achou os 
jogos do jogo 
L-Autism 

Muito 
simple

s 

Simp
les 

Indifere
nte 

Com
plica
do 

Mui
to 

com
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simples? plic
ado 

5 5 1   

Q 
10 

Foi fácil 
aprender a 
utilizar o jogo 
L-Autism? 

Muito 
fácil Fácil Indifere

nte 
Difíc

il 

Mui
to 

difí
cil 

9 1 1   

Q 
11 

Foi fácil 
entender o jogo 
L-Autism? 

Muito 
fácil Fácil Indifere

nte 
Difíc

il 

Mui
to 

difí
cil 

9 2    

U
T

IL
ID

A
D

E
 

Q 
12 

Você se sente 
feliz utilizando 
o jogo L-
Autism? 

Muito 
feliz Feliz Indifere

nte 
Trist

e 

Mui
to 

trist
e 

9 1 1   

Q 
13 

Você se sente 
confortável 
usando o jogo 
L-Autism? 

Muito 
confor
tável 

Conf
ortáv

el 

Indifere
nte 

Desc
onfor
tável 

Mui
to 

des
con
fort
ável 

9  2   

Q 
14 

Você está 
satisfeito com o 
jogo L-Autism? 

Muito 
satisfei

to 

Satisf
eito 

Indifere
nte 

Insati
sfeito 

Mui
to 

insa
tisfe
ito 

8 1 2   

Q 
15 

Você usaria o 
jogo L-Autism 
mais vezes 

Sim 
 Não 

10 1 

Q 
16 

Você gostaria 
de ter o jogo L-
Autism em casa 
ou na escola? 

Sim 
 Não 

10 1 

De acordo com os dados coletados a partir do questionário de 
Pós- Avaliação, os resultados mostram que a aceitação do jogo foi 
substancialmente positiva.  
Levando em consideração a facilidade de uso e desempenho, foi 
observado os seguintes resultados:  

Em relação Q1 que pergunta como foi utilizar o jogo L-Autism, 
73% dos alunos acharam muito fácil (8 alunos), 9% achou fácil (1 
aluno), 9% se comportou de maneira indiferente (1 aluno) e 9% 
achou difícil (1 aluno). Essa variação ocorreu porque alguns deles 
não estavam acostumados com esse tipo de tecnologia tanto 
dentro de casa como na própria escola.  

Em relação Q2 que pergunta se o participante gostou do jogo L-
Autism, 82% dos alunos gostaram muito do jogo (9 alunos), 9% 
gostou (1 aluno) e 9% gostou pouco (1 aluno). Essa variação se 
deu pois alguns alunos estão acostumados com as brincadeiras e 
jogos que são passados nas escolas e nenhuma dessas escolas 
utilizam aplicativos educacionais, assim como os pais em casa não 
fazem uso e nem tem conhecimento desse tipo de ferramenta.   

Em relação Q3 que pergunta se o participante gostou das cores 
do jogo L-Autism, 73% dos alunos gostaram muito do jogo (8 
alunos), 9% gostou (1 aluno), 9% gostou pouco (1 aluno) e 9% se 
mostrou indiferente (1 aluno), essa variação ocorreu, visto que 
alguns deles não tem noção ou conhecimento aprofundado nas 
cores.  

Em relação Q4 que pergunta se o usuário gostou dos desenhos 
do jogo L-Autism a pesquisa mostra que todos os alunos gostaram 
muito dos desenhos e muitas das crianças sabiam o significado de 
cada uma delas.  

Em relação Q5 que pergunta se o aluno conseguiu visualizar bem 
as letras e desenhos do jogo L-Autism 91% dos alunos 
conseguiram visualizar muito bem as letras e desenhos do 
aplicativo (10 alunos). No entanto, devido um dos alunos possuir 
um pequeno grau de problema de visão ouve uma pequena 
variação ao qual influenciou no resultado da pesquisa.  

Em relação Q6 que pergunta se o usuário gostou do jogo de 
mesa, os dados mostram que obteve-se uma aceitação favorável 
por parte dos alunos pois 91% gostaram (10 alunos) e 9% 
gostaram muito (1 aluno).   
Em relação Q7 que questiona sobre qual dos dois jogos 
utilizados nos testes os usuários gostaram mais, a pesquisa 
mostrou que ambos os jogos são bem aceitos pelos alunos, porém, 
houve uma preferência maior pelo celular com o aplicativo L-
Autism, uma vez que 73% dos alunos preferiram jogar o 
aplicativo L-Autism (8 alunos) do que o jogo de mesa que 
apresentou somente 27% da preferência (3 alunos).   

Em relação Q8 que pergunta sobre qual dos dois jogos é o mais 
fácil de jogar, os alunos acharam mais fácil jogar no celular com o 
aplicativo L-Autism do que no jogo de mesa, pois é possível 
observar nos dados que 73% dos alunos escolheram o celular com 
o aplicativo (8 alunos) e 27% escolheram o jogo de mesa (3 
alunos). 

Em relação Q9 que pergunta se o participante achou os jogos do 
aplicativo L-Autism simples, 46% dos alunos acharam os jogos 
muito simples (5 alunos), 45% simples (5 alunos) e 9% não soube 
opinar (1 aluno), essa variação se deu devido à falta de costume 
de alguns alunos em relação aos jogos de celulares.  
Em relação Q10 que pergunta se foi fácil aprender a jogar os 
jogos do aplicativo L-Autism, 82% dos alunos acharam o jogo 
muito fácil de aprender (9 alunos), 9% achou fácil (1 aluno) e 9% 
não soube opinar (1 aluno), essa variação se deu devido ao pouco 
ou até mesmo nenhum acesso a jogos de celular.  

Em relação Q11 que pergunta se foi fácil entender os jogos do 
aplicativo L-Autism, é notório que a maioria dos alunos 
apresentou uma resposta positiva, pois 82% dos alunos acharam 
muito fácil entender o jogo (9 alunos) e 18% acharam fácil (2 
alunos), até mesmo para aqueles que nunca tiveram acesso a jogos 
de celulares.  
Considerando a utilidade do Aplicativo, pode-se verificar os 
seguintes resultados:   

Em relação Q12 que pergunta se os alunos se sentem felizes 
utilizando os jogos do aplicativo L-Autism, o estudo revela que 
82% dos alunos responderam que se sentiram muito felizes 
utilizando o jogo (9 alunos), 9% responderam que se sentiram 
felizes (1 aluno) e 9% se mostraram indiferentes (1 aluno), 
principalmente para aqueles que tinham pouco ou nenhum contato 
com jogos de celulares, o aplicativo se tornou um grande atrativo 
e chamou bastante a atenção desses alunos.  
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Em relação Q13 que pergunta se os participantes se sentem 
confortáveis utilizando os jogos do aplicativo L-Autism 18% dos 
alunos não opinaram (2 alunos) e 82% relataram que se sentiram 
muito confortáveis utilizando o aplicativo (9 alunos).  

Em relação Q14 que questiona a satisfação dos alunos sobre os 
jogos do aplicativo L-Autism, 73% dos alunos responderam que 
estavam muito satisfeitos (8 alunos), 9% satisfeito (1 aluno) e 
18% se mostraram indiferentes (2 alunos). Mesmo eles estando 
acostumados a abordagem tradicional de ensino que é baseada em 
livros, brincadeiras e aulas em sala, a utilização do aplicativo 
mostrou a possibilidade de ajudar no aprendizado dessas crianças.  
Em relação Q15 que pergunta se os usuários usariam mais vezes 
os jogos do aplicativo L-Autism, o qual foi verificado que 91% 
dos alunos afirmaram que usariam (10 alunos) e apenas 9% 
respondeu que não usaria (1 aluno).  

E finalmente em relação Q16 que pergunta se os alunos 
gostariam de ter o aplicativo L-Autism em casa ou na escola, o 
qual a maioria afirmou que gostariam de ter, como pode ser 
observado no estudo onde 91% relataram que queriam possuir o 
jogo (10 alunos) e 9% não fazia questão (1 aluno).  

4.1.4 Problemas de usabilidade  
Apesar de a maioria dos participantes da pesquisa relatar 
satisfação com o aplicativo L-Autism, em alguns momentos o jogo 
apresentou alguns bugs no instante da realização dos testes com 
os alunos autistas, os quais serão citados à seguir:  
Algumas vezes o aplicativo apresentava falta do som, recurso 
necessário para que a criança autista identifique se ela errou ou 
acertou a atividade que estava realizando.  
Em outro momento as letras apresentadas no jogo não 
correspondiam ao nome da imagem apresentada, por exemplo, na 
imagem de uma boca, as letras que apareciam para completar o 
nome da imagem não eram corretas, pois eram letras diferentes, 
dificultando o aprendizado, como pode ser visto na Figura 4. 

 
Figura 4. Erro das letras 

Também foi observado que em alguns momentos a mesma 
imagem aparecia repetidas vezes seguidas, deixando as crianças 
entediadas por visualizarem as mesmas ilustrações a todo o 
momento.  
Além disso, eventualmente a criança estava jogando no aplicativo 
e de uma hora para outra o aplicativo apresentava erro e parava de 
funcionar, como pode ser visto na Figura 5. 

 

Figura 5. Mensagem de erro 
 

4.1.5 Análise sobre ameaças à validade  
Em relação as ameaças relacionadas a este estudo, elas estão 
classificadas em quatro categorias: Validade Interna, Validade 
externa, Validade de construção e Validade de Conclusão. As 
quais serão descritas a seguir:  
Validade Interna: nessa categoria foi destacada a classificação 
dos participantes por se tratar de crianças autistas que 
necessitariam de autorização dos responsáveis para participar dos 
testes. Para o tratamento desta ameaça foram desenvolvidos 
formulários: TCLE, Caracterização do Participante e Questionário 
pós-avaliação baseado no método SAM, realizados através de 
perguntas feitas pela pesquisadora no instante do preenchimento 
dos formulários, de maneira que o participante se acostumasse 
com o experimento e se sentisse a vontade para responder aos 
formulários. O TCLE foi assinado pelo responsável na escola pela 
criança que ficou ciente do monitoramento e registros feitos 
durante o estudo que de alguma forma interfere no 
comportamento do mesmo.   

Validade Externa: nessa categoria foi identificada que os 
participantes foram somente da cidade de Itacoatiara e não de 
outras cidades e regiões.  Outra ameaça possível que os 
participantes eram da faixa etária entre 5 a 11 anos, algumas 
crianças não eram alfabetizadas e tinham poucas noções de cores, 
letras e formas. Além dessas, uma outra ameaça encontrada está 
relacionada as escolas que não utilizam aplicativos móveis 
educacionais como apoio para o ensino em sala de aula e algumas 
crianças que nunca tiveram acesso a um dispositivo móvel.  

Validade de Construção: foram consideradas como ameaça o 
tipo de análise utilizada para realizar a avaliação qualitativa e o 
método utilizado para avaliar a aceitação do aplicativo pelos 
usuários. Que no caso foram a analise empírica experimental e o 
método SAM, respectivamente.  
Validade de Conclusão: em relação a esse tipo de ameaça foi 
considerado a quantidade de alunos como amostra que limita a 
potencialidade dos resultados obtidos. No entanto o estudo 
mostrou que apesar do número relativamente pequeno, foi 
possível identificar um resultado satisfatório na avaliação de 
tecnologia de softwares educacionais para o ensino e aprendizado 
de crianças autistas.  

5. CONCLUSÃO  
Tendo em vista as novas tecnologias, pode-se dizer que o uso de 
aplicativos educacionais para crianças autistas, é importante para 
sua vida escolar e pessoal delas, uma vez que elas não podem se 
apoiar somente em livros ou nos métodos tradicionais dos 
professores, visto que, os aplicativos educativos servem como 
uma ferramenta que facilita o processo de ensino-aprendizagem e 
ajuda no tratamento e desenvolvimento dos autistas.  
Através das definições teóricas, foi possível constatar que dois 
temas pouco estudados em conjunto podem trazer uma variedade 
de respostas positivas e transformações quando são utilizados de 
forma correta por profissionais das áreas de comunicação, 
psicologia e tecnologia, possibilitando um avanço para uma 
síndrome de causas misteriosas que afeta diversas famílias em 
todo mundo.  
Após a conclusão desse estudo e de todas as pesquisas realizadas, 
é relevante destacar que a utilização dessas novas tecnologias 
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relacionadas ao autismo é muito importante para contribuir de 
forma valiosa para suas necessidades. Além disso, o estudo 
empírico experimental do aplicativo móvel educacional L-Autism 
aplicado em ambiente de ensino que apresentou um resultado 
qualitativo, foi de extrema importância para detectar falhas que 
permitem um aprimoramento e melhorias do aplicativo.   
A análise qualitativa foi valiosa para coletar dados que pudessem 
demonstrar a experiência dos usuários sobre aplicativos móveis 
educacionais, quais os comportamentos dos usuários diante desse 
tipo de ferramenta para o aprendizado e consequentemente suas 
principais dificuldades.  
Apesar da identificação de dificuldades apresentadas em alguns 
momentos durante o andamento dos testes, o uso desse tipo de 
abordagem apresentou resultados satisfatórios como: (i) o 
aplicativo L-Autism chamou a atenção dos alunos autistas; (ii) 
estimulou a curiosidade de aprender e de se comunicar e (iii) 
serviu como uma opção de ferramenta para ajudar os professores 
no processo de ensino e aprendizagem dessas crianças.  
É importante ressaltar que a intenção deste estudo não é substituir 
a metodologia adotada destas escolas por outra, visto que os 
métodos tradicionais de ensino contribuem para a adaptação 
social e cognitiva do indivíduo autista. O que se pretende com 
esta proposta é evidenciar o uso de aplicativos móveis como uma 
ferramenta para amenizar as dificuldades e desenvolver a 
construção do conhecimento intelectual e social dessas crianças.  
Como trabalhos futuros, propõe-se realizar melhorias no 
aplicativo L-Autism: (i) reparar os erros apresentados durante o 
experimento e (ii) adicionar mais atividades ao aplicativo L-
Autism, como por exemplo: jogos de quebra cabeça, palavras 
cruzadas e jogos de memória.   
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ABSTRACT 
This paper aims to analyze the contributions of interactive digital 
whiteboard (IDW) in conjunction with an object of learning (LO) 
for pedagogical practice in Mathematics, with students of the 1st 
grade of elementary school, a public school in Natal-RN. In 
developing this work topics such as the concept and potential of 
the IDW and LO and relevance of teaching planning for the 
integration of technology classes they were treated. The 
methodology of work was based on action research, because it is 
a direct action between subjects research participants - students - 
and researcher - teacher - in a Math class with the IDW use and 
the support of the LO "Jogo das Cores", focused on the curricular 
subjects Numbers and Operations and Information Processing. 
The analysis of the class was made from categories related to the 
contribution of IDW in the classroom, such as collaboration and 
diversity of representations. Finally, we conclude that the use of 
IDW linked to LO is a tool that can favor the teaching and 
learning of Mathematics. 
 

Keywords: 
Digital interactive whiteboard. learning objects. Planning. TDIC. 

 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo analisar as contribuições da lousa 
digital interativa (LDI) conjugada com um objeto de 
aprendizagem (OA) para a prática pedagógica em Matemática, 
com alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, de uma escola 
pública de Natal-RN. No desenvolvimento do trabalho tópicos 
como a conceituação e potencialidades da LDI e OA e a 
relevância do planejamento docente para a integração das 
tecnologias em aulas foram tratados. A metodologia do trabalho 
foi baseada na pesquisa-ação, por se tratar de uma ação direta 
entre sujeitos participantes da pesquisa - alunos - e pesquisadora 
- professora em uma aula de Matemática com o uso da 
ferramenta LDI e o apoio do OA “Jogo das cores”, voltado para 
os temas curriculares Números e Operações e Tratamento da 
Informação. A análise da aula, foi feita a partir de categorias 
relacionadas à contribuição da LDI na sala de aula, tais como 
colaboração e diversidade de representações. Por fim, 

concluímos, que o uso da LDI atrelada com OA constitui-se 
ferramenta que pode favorecer o ensino e a aprendizagem da 
Matemática.  
 
Palavras-chave: 
Lousa digital interativa. Objetos de aprendizagem. Planejamento. 
TDIC. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Em um período de globalização, desenvolvimento tecnológico, 
ampliação e disseminação de informação, novas habilidades são 
demandadas aos indivíduos para o exercício de sua cidadania. A 
cada dia, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDIC) são inseridas e contribuem para o desenvolvimento de 
atividades de diversas áreas da Sociedade como saúde, comércio, 
indústrias e educação. Entretanto, apesar desse contexto, nesta 
última, a integração de TDIC no ambiente escolar precisa ser 
analisada e direcionada objetivando a promoção da inovação. As 
TDIC devem ser utilizadas de maneira a potencializar o ensino e 
facilitar a aprendizagem. É imprescindível a preparação dos 
professores para explorar o potencial de tais tecnologias e 
reconhecer o papel das TDIC como ferramentas que viabilizem 
práticas pedagógicas inovadoras e conectadas com o atual 
contexto. 

As TDIC trouxeram mudanças positivas para educação, 
transformando a realidade da aula tradicional em algo 
significativo [1]. Tais ferramentas oportunizam mudanças na 
forma como as aulas são executadas, colocando os alunos mais 
autônomos e colaborativos na construção dos conceitos 
explorados. Almeida e Valente [2] corroboram essa ideia ao 
afirmarem que “[...] a criação de ambientes de aprendizagem 
interativos por meio das TDIC impulsionam novas formas de 
ensinar, aprender e interagir com o conhecimento [...]”. A escola 
deve, portanto, estar aberta à mudança e oportunizar práticas 
pedagógicas que promovam ao aluno, uma nova cultura baseadas 
nas TDIC, a qual Lévy [3] denominou de Cibercultura. 

Nesse sentido, algumas escolas têm mostrado interesse em 
convergir para essa nova realidade demandada à Educação e 
investem na aquisição de TDIC - tanto hardware quanto 
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software. Com isto, buscam inserir a comunid
Digital, com vistas ao favorecimento da apren
O município de Natal (RN), localizado no no
um exemplo desse cenário. Em 2014, todas 
pública municipal foram contempladas co
interativas (LDI). São mais de duzentas unidad
setenta e duas escolas e instaladas em uma 
expectativa é de que as LDIs pudessem diver
com as práticas pedagógicas de todas as turma

Dentre as possibilidades pedagógicas das L
conjugado com recursos educativos digitais c
aprendizagem (OAs). Com isso o profess
atividades dinâmicas e interativas com seus 
uma tela compartilhada com todos os pres
característica pode contribuir para a aprendiz
com suporte computacional [4] ao oportuniza
hipóteses e ideias para a realização dos problem

Entretanto, é fundamental destacar que a inse
escolas não é suficiente se os professores n
potencial pedagógico de tais recursos. P
investigar e analisar práticas que proponham o
de maneira inovadora para Educação, oportuni
construção e apropriação dos conceitos 
disciplinas escolares. Este é o foco deste estud

Particularmente, nos interessa explorar nos ef
na Matemática por se tratar de uma discip
baixos índices de proficiência. Além disso, p
que se dá a conhecer por meio de represent
que as TDIC, por serem multimidiáticas, po
possibilidades. Para tanto, propomos uma aná
com LDI e OA em uma turma de 1º ano do En
na qual os alunos puderam manusear e
compreensão acerca do numeramento e leitu
TDIC podem contribuir para abstração 
objetivada por esses alunos que, em razão d
encontram-se no estágio pré-operatório 
representações concretas [5]. 

Diante do exposto, o objetivo deste traba
contribuições da LDI conjugada com um O
pedagógica em Matemática. A exper
especificamente, habilidades ligadas aos eixos
Informação e Números e Operações. 

O artigo está estruturado da seguinte ma
introdução, no referencial teórico conceituam
discutimos sobre possibilidades de utilizaç
Matemática, considerando a tríade: professor
metodologia detalhamos como se deu a exper
TDIC para alfabetização matemática. No
analisamos aspectos da prática pedagógica em
uso da LDI e o OA e finalizamos o artigo ap
considerações sobre o estudo. 

 
 
2. COMBINAÇÃO ENTRE LDI 
O ENSINO E APRENDIZ
MATEMÁTICA 
Lousa digital interativa ou simplesmente lousa
num artefato que, acoplado a outros recursos c
Internet proporciona dinamicidade e interati

munidade escolar na Era 
a aprendizagem discente. 
 no nordeste brasileiro, é 
todas as escolas da rede 
as com lousas digitais 
 unidades distribuídas em 
 uma sala específica. A 
 diversificar e contribuir 

 turmas. 

das LDIs está seu uso 
itais como os objetos de 
rofessor pode explorar 

 seus alunos, a partir de 
s presentes da sala. Tal 
rendizagem colaborativa 
tunizar a socialização de 
roblemas apresentados. 

 a inserção de TDIC nas 
ores não conhecerem o 

sos. Por isso, importa 
ham o uso de LDI e OAs 
ortunizando aos alunos a 
ceitos trabalhados nas 
 estudo. 

nos efeitos de tais TDIC 
disciplina que apresenta 
isso, por ser uma ciência 
resentações, entendemos 
as, podem ampliar essas 
a análise de uma prática 
 do Ensino Fundamental, 
sear e representar sua 
e leitura de gráficos. As 
tração necessária, seja 
azão de sua faixa etária, 

 o qual demanda  

 trabalho é analisar as 
 um OA para a prática 

experiência explorou, 
s eixos de Tratamento de 

te maneira: além desta 
ceituamos LDI e OAs e 
tilização no ensino da 
fessor-TDIC-alunos. Na 

 experiência com uso das 
. No tópico seguinte, 
ica em Matemática com 
tigo apresentando nossas 

 LDI E OA PARA 
NDIZAGEM DE 

 lousa interativa consiste 
sos como computador e 

nteratividade na sala de 

aula. Isso se deve, em parte, a
usuário e TDIC, por meio do to
outro dispositivo, promove. 

De acordo com [6] “As lousas 
se pode adquirir como módul
computador multimídia conec
Quando, além disso, se agr
denomina lousas digitais intera
possuem maior potencial ped
aprendiz interaja e manipu
projetados no equipamento. A L
socialização das ideias e hi
problemas. Sua forma de inter
visualizem a tela em razão de se

Na perspectiva de [7] a lousa d
grande tela, resultado da proj
superfície específica ou não, 
especiais ou até mesmo o d
superfície específica faz-se nec
projetor especial. É como s
computador, permitindo ao p
recursos de um computador, mu
navegação na internet, entre 
modelo de uma lousa digital e a

Figura 1: representação dos 
Fonte:https://professordigital.w
lousa-digital-interativa-chegou
 
A LDI permite maior participaç
do trabalho colaborativo, um
disponível para todos. A observ
tela, ou seja, embora a ação to
individualmente, pode também
do outro. Além disso, ao inter
com suporte da caneta, o alu
Pesquisas como as de [8] in
dispositivos computacionais d
diferentes processos cognitivos
matemáticos. 
 
Além disso, a LDI pode ser uti
texto, imagem, vídeo, página w
outros que possibilitam ao pro
digitais na mediação da apr
dispositivo para visualização 
pode ser explorada possibilitand
Ao usar um livro digital, po
professor pode propor ações ao
ao fazer a leitura da capa de um
foi instigado pela professora a c

arte, ao potencial que a interação entre 
 do toque em tela  mediado ou não por 

ousas digitais são um equipamento que 
módulo completo ou integradas a um 
conectado a Internet e um projetor. 
e agrega um quadro interativo, se 
interativas ou LDI”. As LDI, portanto, 
l pedagógico por oportunizar que o 
anipule virtualmente os elementos 

to. A LDI contribui, dessa forma, para a 
 e hipóteses para a resolução dos 
e interação garante que outras pessoas 
o de seu tamanho. 
ousa digital (LD), nada mais é que uma 
a projeção de um datashow em uma 
 não, sensível ao toque, de canetas 
 o dedo. No caso de não ser uma 
se necessário o uso de receptor ou de 
mo se fosse uma imensa tela de 

 ao professor o acesso a todos os 
or, multimídias, simulação de imagens, 
entre outros. Abaixo, apresenta-se o 
tal e as ferramentas que a compõe:  

 
o dos equipamentos da lousa digital. 
gital.wordpress.com/2012/08/01/a-
egou-e-agora/  

ticipação dos alunos nas aulas por meio 
o, uma vez que a mesma tela fica 
observação conjunta e ações corridas na 

touchscreen muitas vezes aconteça 
mbém permitir esse acompanhamento 
 interagir, por meio do toque em tela 

 o aluno é protagonista do processo. 
[8] indicam que a experiências com 
nais de toque em tela, oportunizam 

itivos para a construção de conceitos 

ser utilizada com diferentes OA como: 
gina web, animações interativas entre 
ao professor o trabalho com recursos 
a aprendizagem. Mais do que um 
ação coletiva desses recursos, a LDI 
ilitando a formação de um aluno ativo. 

al, por exemplo, durante a leitura o 
ões aos alunos, como mostra a figura 3, 
 de um livro digital pela LDI, o aluno 

ora a circular a representação numérica, 



266

 

indicada no título da obra com suporte da ca
Apesar de um único estudante ter realizado 
auxiliaram o colega pelo fato de a tela está disp

Figura 3: livro digital na lousa int
 
De acordo com [9]  os recursos integrado
promovem aprendizagem visual e particip
característica de interagir com os programa
utilizando o próprio dedo. Dessa forma, 
possibilitam aulas mais criativas por parte do 
de aprendizado mais diversificadas por parte d

Dentre as várias definições de OA, a pro
destacou ao pontuar que trata-se de “qualquer 
pode ser reusado para suportar a aprendizagem
essa definição características como facilidade
customização, interoperabilidade e tam
Especificamente para  a Matemática, alguns O
simular situações do cotidiano que en
matemáticos, facilitando sua percepção e apree

Por outro lado, os OA também podem se
atividades mais tradicionais. Nesses casos,
direcionados para revisão de conteúdos ou en
conforme a situação de aprendizagem propost
utilização do OA com a LDI, assim como qua
estar ancorada em um planejamento adequa
bem definidos, caso contrário, seu uso não
aprendizagem. 

Destacamos também as características e o
compõem os OAs em sua estrutura e opera
características representam a vantagem 
instrumentos para o ensino e a aprendizag
flexibilidade, a customização, a interoperabil
de valor de um conhecimento, a indexação e p

Essas diferentes propostas de utilização da
refletir sobre as possibilidades desses recurso
problemas, na construção de conhecimentos, n
conteúdos e principalmente na mediação da a
o ensino e a aprendizagem da Matemática, 
múltiplas formas de representar o pensamen
manipulação dinâmica de símbolos como  alg
que favorecem o pensamento matemático apo
utilizar a LDI combinada com OA é poss
possibilidades, atrelando interatividade com 
destacar que o recurso multimídia viabiliza a a
em escolher a sua própria estratégia de soluçã

 da caneta de interação. 
izado a ação, os demais 
stá disponível para todos. 

 
sa interativa. 

egrados - LDI e OA - 
articipativa, devido sua 
gramas disponibilizados, 
rma, essas multimídias 
rte do professor e formas 
arte do aluno. 

a proposta de [10] se 
alquer recurso digital que 
izagem”. Acrescenta-se a 
ilidade para atualização, 
 tamanho reduzido. 
uns OA podem animar e 
e envolvem conceitos 
e apreensão [11]. 

em ser explorados para 
casos, os recursos são  
 ou ensino de conceitos, 
roposta pelo professor. A 
o qualquer recurso, deve 

adequado com objetivos 
o não agregará valor à 

s e os elementos que 
 operacionalidade. Essas 
agem do uso desses 
ndizagem. São elas: A 
erabilidade,  o aumento 
ão e procura [12] . 

ão das TDIC ajudam a 
recursos na resolução de 
ntos, na internalização de 
o da aprendizagem. Para 
ática,  [11] apontam as 
samento matemático e a 
o  alguns dos elementos 
o apoiado por TDIC. Ao 
é possível explorar tais 
 com colaboração. Vale 
iza a autonomia do aluno 
solução de um problema, 

ao mesmo tempo em que perm
desse momento de construção d

Com relação ao conteúdo, essa 
para todos os alunos da sala ao
um discente utiliza a LDI, p
processo e resultado do que se
OA, via de regra, são multimidi
maneiras de representar o co
visualmente atrativas e dinâmi
que esses recursos proporcion
tecnologias educacionais que
aprendizagem, além das limit
impressos, cadernos e o quadro.

Ao se pensar em que TDIC uti
que conteúdo explorar, ou 
planejamento se faz indispensáv
o uso da LDI que, por si só, nã
não prever práticas diferentes d
planejamento é o momento em
sobre a pertinência da tecnologi

Uma referência para essa ponde
tendência midiática, pois o alun
meio de sua cultura social: tem
e os imigrantes digitais - os p
formas diferentes de os aluno
informações e conhecimento. 
formas de representação e colab
práticas pedagógicas com TDIC

Dessa maneira, ao agregar o us
oferecer uma série de possibil
aprendizagem. Dentre as qua
atuarem como produtor da i
colaborativa. Como destacam 
com suporte computacional, n
também quando a TDIC opor
presencialmente a partir dos 
soluções produzidas por meio 
alunos não mais como meros
sujeitos autônomos e capazes d
de forma livre e criativa. As T
interajam e colaborem para r
informações em formato multim

3. METODOLOGIA 
Este trabalho foi baseado em
Conforme [14] define esse méto
concebida e realizada em estre
com a resolução de um pro
pesquisadores e os participante
do problema estão envolvid
participativo”. A justificativa pa
pesquisa ter sido realizada na sa
artigo. 

Nesse sentido, o primeiro pa
pesquisa foi a investigação de q
utilização de forma inovado
aprendizagem com a LDI para
Operações e Tratamento da In
turma do 1º ano do Ensino Fun

e permite que seus colegas participem 
ução da solução.  

, essa integração facilita a visualização 
sala ao mesmo tempo, ou seja, quando 
DI, pode apresentar aos demais seu 

que se está resolvendo. Isso porque os 
ltimidiáticos o que favorece e amplia as 
 o conteúdo, tornando as aulas mais 
inâmicas. Outro ponto interessante, é 

orcionam ao aluno o acesso a outras 
s que podem contribuir para sua 
 limitações características dos livros 
uadro. 

IC utilizar como ferramenta interativa, 
, ou que OA aplicar, a ação do 
pensável. Da mesma forma ocorre com 
 só, não apresenta alguma inovação, se 
entes daquelas que não usam TDIC. O 
nto em que o professor deve ponderar 
nologia adotada para sua aula. 

 ponderação é atentar aos ritmos de uma 
o alunado a cada ano está mudando, por 
l: tem-se os nativos digitais - os alunos 

os professores [13]. Isso implica em 
alunos se relacionarem e produzirem 
ento. Aspectos como interatividade, 

e colaboração devem ser exploradas em 
 TDIC. 

r o uso de OA à LDI, o professor pode 
ossibilidades ao processo de ensino e 
s quais está oportunizar aos alunos 
 da informação, inclusive, de forma 
acam [4] a aprendizagem colaborativa 
nal, no caso a LDI e o OA, ocorre 
 oportuniza trocas de ideias também 
 dos problemas que ela apresenta e 
meio dela. Tal experiência coloca os 

meros receptores, mas também como 
azes de produzir e socializar suas ideias 
 As TDIC permitem que os aprendizes 
para representar conceitos e produzir 
multimídia [9]. 

 
do em elementos da pesquisa-ação. 
e método de pesquisa como aquela “(...) 
 estreita associação com uma ação ou 
m problema coletivo e no qual os 
ipantes representativos da situação ou 
volvidos de modo cooperativo ou 
tiva para essa proposta está pelo fato da 
a na sala de aula de uma das autoras do 

ro passo para o desenvolvimento da 
o de quais OAs teriam o potencial  para 
ovadora no processo de ensino e 
I para os eixos temáticos Números e 

 da Informação. Por se tratar de uma 
o Fundamental, em que a aquisição da 
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leitura e escrita é um elemento de destaque, a 
nas indicações do [15]. 

A busca pelo OA ocorreu por meio do repo
Aprendizagem para Matemática (OBAMA - 
O referido repositório facilita a integração do
Matemática pois seu sistema de busca é ba
ligados à prática docente, como etapa da Educ
curriculares e descritores [16]. A partir d
encontrou e escolheu o OA intitulado Jogo da
por apresentar os requisitos necessários para s
da aula e também atender as diretrizes ex
temáticos. 

Figura 4: OA Jogo das Core
 

A proposta desse OA é provocar no aluno
números, das letras e das palavras, e q
interpretar o resultado por meio de um 
produzido. Para cada letra, o aluno deve pree
um cubo colorido. O jogo é composto por um
e, em cada coluna, encontra-se uma palav
específica. Do lado direito, encontra-se os 
distintas que será usado para completar cada 
Dessa forma, o OA oportuniza o trabalho co
quais palavras tem mais e menos letras, 
quantitativa pela leitura de gráfico, 
representações. 

O aluno deve identificar a palavra escolhida
por um aluno que  já domine a leitura. Em
arrasta a quantidade de cubos correspondent
letras da palavra pretendida, fazendo a relaç
cubo e a palavra, pois se o aluno arrastar o cub
cor diferente, esse não ficará na coluna. Outr
que pode ser explorada é a leitura do gráfico
colunas estiverem completas. O professor pod
questionamentos que levem os alunos a refleti
foi construído por eles. Além disso, o OA
intervenções didáticas tais como a distin
apropriação da leitura e, algumas técnicas d
como o domínio da caneta da LDI. 

O Jogo das Cores se apresentou apropriado a
que foi relacionar as quantidades em diferen
(letras, números e barras), que se refere ao e
operações, e analisar a informação produzida

que, a proposta se apoiou 

o repositório Objetos de 
 obama.imd.ufrn.br). 

ção dos OA nas aulas de 
 é baseado em critérios 
 Educação Básica, temas 
rtir disso, a professora 
ogo das Cores (figura 4), 
para se atingir o objetivo 
es exigidas pelos eixos 

 
s Cores. 

 aluno a contagem dos 
, e quando finalizada, 
 um gráfico de barras 
e preencher a barra com 
or um gráfico de colunas 
 palavra com uma cor 
se os cubos com cores 
 cada palavra do gráfico.  
lho com os alunos sobre 
etras, ou seja, a noção 
fico, comparando as 

olhida pelo professor ou 
ra. Em seguida, o aluno 
ondente à quantidade de 
a relação de cor entre o 
r o cubo para a palavra de 
. Outra proposta didática 
gráfico, quando todas as 
or pode intervir fazendo 
 refletirem acerca do que 
o OA contempla outras 
distinção de cores, a 

nicas de uso das TDIC, 

riado ao objetivo da aula 
diferentes representações 
re ao eixo de números e 
duzida  por meio de um 

gráfico de barras, estabelecendo
letras das palavras, relativo ao e

A utilização do objeto de apren
de Matemática do 1º ano do E
refletida como recurso de 
desenvolvido em sala, proporcio
interativa entre os alunos. 
complementação às atividades 
explorando materiais concretos.

A análise da experiência foi org
da aula desenvolvida e as cat
interação e interatividade, repre
da aula, em suas diferentes etap
alunos vivenciassem tais ações
meio da LDI, do OA e dos mate

A turma analisada é composta p
6 a 7 anos de idade. A aula oc
sala de aula convencional, dura
da LDI, durante uma hora-aula
LDI se deve ao fato de o acess
pois a sala em que se encontra
sala de vídeo e os horários de us
professores da escola. Tal car
referida TDIC seja restrito a,
horário semanal. Caso a LDI f
potencial da TDIC seria maior. 
que, como os alunos já havi
oportunidades, eles já sabiam op

Os dados foram coletados por m
fotos. Nas análises procuramos 
do conteúdo abordado e como 
da metodologia proposta. 

Como mencionado, a aula anal
principal a exploração dos ei
operações e tratamento da info
interdisciplinaridade com a alf
alunos precisariam apropriar-
execução do conteúdo de Mate
mais adiante. A seguir, analisa
desenvolvidas e as categorias ad

4. RESULTADOS E D
Na etapa (i), os alunos, sentados
com seu nome - sendo um de ca
os nomes virados para baixo, co

ecendo comparações de quantitativo das 
o ao eixo tratamento de informação. 

e aprendizagem Jogo das cores na aula 
 do Ensino Fundamental foi pensada e 
o de sistematização do conteúdo 
porcionando uma aula mais dinâmica e 
nos. A prática foi planejada em 
dades desenvolvidas em sala de aula, 
cretos. 

foi organizada de acordo com as etapas 
as categorias de análise, quais sejam: 
, representação e colaboração. Ao longo 
es etapas, a professora procurou que os 
 ações, indicadas como categorias, por 
s materiais concretos. 

posta por 25 alunos com faixa etária de 
ula ocorreu em três etapas: (i) e (ii) na 
, durante duas horas-aula e, (iii) na sala 
aula. A limitação e restrição ao uso da 

 acesso ocorrer mediante agendamento, 
contra a LDI também é utilizada como 
s de uso são distribuídos para os demais 
al característica faz com que o uso da 
rito a, praticamente, um único dia e 
 LDI ficasse na própria sala de aula o 

aior. A despeito disso, vale mencionar 
á haviam utilizado a LDI em outras 
iam operá-la. 

s por meio de observação e registro em 
amos identificar se houve compreensão 
como os alunos se comportaram diante 

a analisada teve como intencionalidade 
dos eixos de Matemática: números e 
a informação [15]. No entanto, houve 
 a alfabetização e letramento, pois os 

-se da leitura dos nomes para a 
e Matemática, como se verá detalhado 
analisamos a aula conforme as etapas 
rias adotadas. 

S E DISCUSSÕES 

ntados em círculo, procuraram o crachá 
 de cada vez - que se encontravam com 

ixo, como mostra a figura 5. 
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Figura 5: Aluna procurando seu 
 

Quando todos estavam com posse do seu cr
explicou a eles o que seria feito: contar qua
primeiro nome e pegar o número corresp
material emborrachado, representado na figura

Figura 6: Aluno procurando o número re
quantidades de letras do seu n

 

O intuito de trabalhar com o nome dos alunos
da rotina deles, e lhes proporciona o reconhe
outros crachás, como também obter um dado
de gráfico, mais adiante. 

Na etapa (ii), após o reconhecimento da quan
identificação pelo número no emborrachado, 
número representativo à sua quantidade de l
inicial no quadro numa sequência horizonta
outro, de acordo com a mesma quantidade. 

Ao serem colados os números correspondent
letras do nome inicial dos alunos, foi feita um
que se formou com os números colados, 
reflexão sobre a utilidade de um gráfico e o qu
modo, o gráfico precisaria de um título, o qu
“Número de letras dos nomes dos alunos 1º a
figura 7 tem-se o gráfico construído. 

 
o seu crachá. 

seu crachá, a professora 
ar quantas letras tinha o 
correspondente feito de 
 figura 6. 

 
ero representativo à 

 seu nome. 

alunos é que já faz parte 
econhecimento diante de 
 dado para a construção 

 quantidade de letras e a 
hado, cada aluno colou o 
e de letras do seu nome 
rizontal um ao lado do 

ndentes à quantidade de 
ita uma leitura do gráfico 
ados, assim como uma 
 e o que o compõe. Deste 
, o qual foi denominado 

os 1º ano D”. Abaixo, na 

Figura 7: Gráfico represent
nome de c

 
Dando prosseguimento à aula,
sobre a leitura do gráfico constr

● Quais têm mais e men
● Tem números que têm

Se sim, quais? 
A cada pergunta feita coletiva
escolhido para escrever o núm
extenso, no quadro. Quando o 
em escrever, os demais o ajudav
numérico que se encontra na 
gráfico e, no caso da escrita do
as letras ou quando o aluno
mostravam no alfabeto exposto 

Na etapa (iii), a última, os alun
LDI. Ao chegarem lá, a profe
seria utilizado na aula, a partir d

Figura 8: representação do

A professora explicou aos alu
forma de arrastar os cubos co
chamando-os para completar as
podia escolher a palavra para o 

A figura 9 apresenta um dos alu
na LDI. Foi-lhe dito uma pala
coluna se encontrava e em seg
qual a cor que deveria arrastar o

 
resentativo do número de letras do 
e de cada aluno. 

 aula, foram feitas algumas perguntas 
construído: 

 e menos quantidades de letras? 
ue têm a mesma quantidade de letras? 

oletivamente aos alunos, um deles era 
o número e o nome do número por 
do o aluno escolhido tinha dificuldade 
ajudava mostrando o número no quadro 
ra na sala de aula, ou até mesmo no 
rita do número, eles ajudavam dizendo 
 aluno ainda não as nomeava, eles 
posto na sala. 

s alunos foram conduzidos para sala da 
 professora lhes apresentou o OA que 
artir da LDI (figura 8). 

 
ção do OA Jogo das Cores na LDI. 

os alunos como funcionava o OA, a 
bos com a caneta e, em seguida, foi 
etar as colunas. Um aluno que quisesse 
ara o colega da vez completar a coluna. 

os alunos realizando a atividade do OA 
a palavra para que verificasse em que 
m seguida, contar quantas letras tinha, 
astar os cubos para preencher a coluna.   
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Figura 9: Aluno usando o OA na

Quando o gráfico foi completado (figura 10
algumas intervenções acerca da leitura e inte
colaborativamente mostravam no gráfico suas 

Figura 10: Gráfico produzid
 
Nesse momento a professora destacou que ho
um colega ajudar o outro que tinha dificuldad
palavra ou a quantificar as letras das palavras, 
existe alunos na sala que ainda não se apropri
quantificação como também da decodificação 

A proposta do jogo além da leitura da
proporciona a leitura do gráfico. A seg
questionamentos feitos pela professora aos al
de instigar a colaboração deles e a formulaçã
os problemas: 

● Que palavra tem mais letras? 
● Qual a cor que tem menos letras? 
● Tem cores no gráfico com a mes

letras? Se sim, quais? 
Esses questionamentos serviram como provoc
da ação em resolver os problemas e assim con
aprendizagem colaborativa. A aprendiza
acontece quando duas ou mais pessoas apr
aprender juntos [17]. Essa aprendizagem fo
etapa, quando algumas crianças, a partir dos

 
 OA na LDI. 

ra 10), a professora fez 
 interpretação. Os alunos 
 suas respostas.  

 
oduzido. 

que houve o interesse de 
iculdade em identificar a 
avras, tendo em vista que 
propriaram da relação de 
cação (leitura). 

ra da palavra também 
 seguir temos alguns 
aos alunos, como forma 
ulação de soluções para 

mesma quantidade de 

provocação para a busca 
im convidá-los para uma 
endizagem colaborativa 

aprendem ou tentam 
em foi percebida nessa 
tir dos questionamentos, 

apresentaram dificuldades na re
colegas, sempre atentos, quan
imediatamente se dispuseram a
relacionadas à contagem corre
como orientações de como faz
digitais. É possível verificar nas

Aluno 1:  “Falta um quadradinh

Neste momento, o outro aluno 
percebe que falta um cubo para
da palavra. A despeito de ainda
forma sólido geométrico, o al
contagem e percebeu a diferenç

Aluno 2: “Não tô conseguindo a

Isto evidencia a dificuldade do m
alguns alunos, apesar de nativo
prática oportunizou que o aluno
manuseio da caneta, da LDI e d
uma aluna que já tinha particip
mostrou ao ao aluno como exec

Os relatos dos alunos 1 e 
aprendizagem colaborativa prop
construção de conhecimentos 
sobre os conceitos matemáticos
importante o professor incent
possibilitem essa interação e 
com o OA possibilitam a co
ensino da Matemática e conseq
conhecimento, desde que o pr
trocas de ideias entre os alunos.

Entendemos que a aprendizag
aluno ultrapassar seu papel pass
e atuante para produzir 
concordamos com [18] ao afirm
a aprendizagem colaborativa, t
interatividade, pois há a intera
entre si e/ou professor e a intera
a LDI. 

Adicionalmente, o uso de TDI
motivar os alunos a participare
aprendizagem. Na aula em dest
Cores por meio da LDI causou i
A medida que conseguiam re
alunos se contagiavam a fazer o
relatos a seguir: 

Aluno 3 - “Professora, eu gos
lousa” 

Aluno 4 - “Professora, a gent
achei legal”. 

Aluno 5 - “ Oba! Hoje a gente v

Destacamos também que os a
apresentam resistência em dese
aula convencional, sentem-se
momentos em que a LDI é 
solicitarem seu uso. Podemos
participar das atividades  na 
desenvolvam cognitivamente e s

 

s na resolução da atividade na lousa. Os 
 quando perceberam essa dificuldade, 
eram a ajudar. As colaborações foram 
 correta da sequência numérica, bem 
o fazer o encaixe correto dos blocos 

ar nas falas de alguns alunos, a seguir: 

radinho [sic] para completar”. 

aluno logo conta as letras da palavra e 
o para relacionar à quantidade de letras 
 ainda não diferenciar a figura plana da 
, o aluno 1 demonstra que realizou a 
ferença numérica. 

indo arrastar”.  

de do manuseio do novo dispositivo que 
nativos digitais, possuem. Entretanto, a 
 aluno 2 aprendesse e se apropriasse do 
DI e do OA a partir da colaboração de 
articipado do jogo, foi lá na lousa e o 

o executar. 

1 e 2, nos fazem perceber que a 
a proporcionada pela LDI promoveu a 

entos e saberes entre os alunos tanto 
áticos, quanto sobre o uso da TDIC. É 
incentivar e construir atividades que 
ão e colaboração. A LDI juntamente 
 a colaboração, contribuindo para o 
onsequentemente para a construção do 

e o professor proponha e incentive as 
lunos. 

ndizagem colaborativa possibilita ao 
el passivo e construir-se sujeito criativo 
uzir conhecimento. Dessa forma, 
 afirmar que a LDI além de possibilitar 
tiva, também permite a interação e a 
interação quando os alunos interagem 
 interatividade ocorre entre os alunos e 

e TDIC em sala de aula pode atrair e 
ciparem das mais variadas situações de 

 destaque, com o uso do OA Jogo das 
usou interesse  e motivação nos alunos. 
am resolver a atividade proposta, os 
fazer o mesmo. Isto é confirmado pelos 

eu gosto quando fazemos atividade na 

a gente pode jogar na outra aula? Eu 

ente vai pra sala da lousa”.  

 os alunos mais introspectivos e que 
 desenvolver as atividades na sala de 

se animados e interessados nos 
DI é utilizada, sendo os primeiros a 
demos constatar que  o interesse em 
  na LDI, contribui para que eles se 
nte e socialmente. 
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5. CONCLUSÕES 
O uso da LDI integrado com um OA viabilizou mudança 
metodológica, oportunizando a adaptação das aulas para os 
alunos da atualidade. A experiência dos alunos com LDI 
conjugada com o OA Jogo das Cores possibilitou momentos de 
interatividade, colaboração e motivação favoráveis à 
aprendizagem de conceitos matemáticos. 

Os alunos puderam interagir na execução do OA com da caneta 
específica para LDI, que possibilitou a contagem dos cubos 
digitais, bem como o  transporte dos mesmos ao destino correto, 
demonstrando assim, suas formas independentes de chegar na 
solução dos problemas propostos. A interatividade da LDI 
contribuiu para a motivação dos alunos a participarem da 
exploração do OA. Essa experiência demonstrou que as TDIC 
utilizadas serviram para ativar as estruturas cognitivas e, dessa 
forma, os alunos demonstraram compreensão do conteúdo. 

Sobre o prisma da colaboração, houve momentos que alguns 
alunos sentiram dificuldade de solucionar a tarefa, porém aqueles 
alunos que haviam encontrado uma solução, assumiram um papel 
ativo na construção do conhecimento e ajudaram aqueles colegas 
que apresentavam dificuldade, criando assim, efeitos positivos da 
implementação dessa estratégia. 

É importante destacar que essa atividade foi desenvolvida em 
uma aula, mas semanalmente os alunos desenvolvem atividades 
com a LDI, por meio de outros OA. A experiência na sala da LDI 
motiva os alunos por tirá-los da passividade característica em 
algumas aulas do modelo tradicional de ensino. Os alunos que 
apresentam introspecção e desmotivação  na aulas 
convencionais, ao ir para a sala da LDI, são mais participativos 
nas atividades propostas, como foi visto sua atuação na aula 
analisada. 

Com essas observações sobre o comportamento e o interesse dos 
alunos ao participarem ativamente das atividades na LDI, é 
possível concluir que as ferramentas digitais podem contribuir 
para a efetivação e a dinamicidade dos conteúdos, firmando 
assim, as potencialidades que as TDIC possuem para executar 
novas estratégias de ensino e aprendizagem. Para tanto, o 
planejamento e a adoção de OA alinhado a proposta da aula e 
incentivo à colaboração é fundamental para uma prática positiva 
e inovadora. 

A necessidade de uso de ferramentas tecnológicas, que 
potencializam os processos de ensino e aprendizagem nas escolas 
do século XXI, se faz necessária e urgente. Pensar em métodos 
que possibilitem esses processos é transpor essa necessidade para 
o campo da ação. Dessa forma este trabalho além de mostrar os 
rumos no novo papel do professor frente à nova realidade da 
cibercultura, também demonstra uma estratégia de aula que 
reflete esse nova realidade e que pode ser usada por professores 
do Ensino Fundamental na realização de suas aulas.  

A experiência realizada não só oportunizou aos alunos 
envolvidos uma aprendizagem significativa, mas também dialoga 
na perspectiva da inclusão digital. Além disso a comunidade 
científica se beneficia, na medida em que se pode compartilhar 
novos métodos com OA pouco utilizados, que carregam consigo 
inúmeras possibilidades de uso pedagógico. 

Por fim, concluímos, que o uso da LDI atrelada com OA 
constitui-se ferramenta que pode favorecer o ensino e a 
aprendizagem da Matemática. A partir da utilização do OA Jogo 
das Cores na LDI foi possível constatar a interação, colaboração, 

motivação e compreensão dos conteúdos trabalhados como 
resultado da atividade proposta.  

 

REFERÊNCIAS 
 
[1] Kenski, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 
9. ed. São Paulo: Papirus, 2012. 
 
[2] Almeida, M.; Valente, J.: Tecnologias e currículo: trajetórias 
convergentes ou divergentes? São Paulo: Paulus, 2011. 
 
[3] Lévy, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 
 
[4] Stahl, G. Koschmann, T. e Suthers, D. Computer-Supported 
Collaborative Learning. In: Sawyer R. K. (Org.). The Cambridge 
Handbook of the Learning Sciences. Cambridge Un. Press. 2006. 
 
[5] Garcia, R. O conhecimento em construção: das formulações 
de Jean Piaget à teoria de sistemas complexos. Artmed. Porto 
Alegre: 2002.  
 
[6] Kozak, D. Escuela y TICS: los caminos de la innovación. 
Buenos Aires: Lugar Editorial, 2015. 120p.  
 
[7] CARVALHO, Marizete Nink de. As potencialidades do uso 
da lousa digital no ensino de matemática / Marizete Nink de 
Carvalho. Porto Velho, Rondônia, 2014. 104f. 
 
[8] Bairral, M. Mãos em ação em dispositivos touchscreen na 
educação matemática. Seropédica, RJ: Ed. da UFRRJ, 2015. 
 
[9] Nakshima, R. H. R. e Amaral, S. F. do. A linguagem 
audiovisual da lousa digital interativa no contexto educacional. 
Educação Temática Visual, vol. 8, n. 1, p. 33-50, Campinas, 
2006. Disponível em: http:/lantec.fae.unicamp.br/../rosaria.pdf. 
Acesso: 07 out.. 2017. 
 
[10] WILEY, D. A. Getting Axiomatic about Learning Objects. 
2000. http://reusability.org/axiomatic.pdf. 
 
[11] Castro-Filho, J. A. de; Maia, D. L.; Castro, J. B. de; Barreto, 
A. L. de O.; Freire, R. S.. Das tabuletas aos tablets: tecnologias 
e aprendizagem Matemática. In: Castro-Filho, J. A. de; Barreto, 
M. C.; Barguil. P. M.; Maia, D. L.; Pinheiro, J. L. (Orgs.). 
Matemática, Cultura e Tecnologia: perspectivas internacionais. 
Curitiba: CRV, 2016, p. 13-34. 
  
[12] Aguiar, E. V. B. e Flôres, M. L. P. Objetos de 
aprendizagem: conceitos básicos. In: Tarouco, L. M. R. Objetos 
de Aprendizagem: teoria e prática. Porto Alegre: Evangraf, 2014. 
  
[13] Prensky, M. A aprendizagem baseada em jogos digitais. São 
Paulo: Senac, 2012. 
 



271

 

[14] Thiollent. M. Metodologia da Pesquisa - ação. São Paulo: 
Cortez Editora. 1992 
 
[15] Brasil. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à 
Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa: Apresentação. Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – 
Brasília: MEC, SEB, 2014. 72p. 
 
[16] Maia, D. L. et al. Objetos de Aprendizagem para 
Matemática: yes we can! In: CONGRESSO SOBRE 
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, Anais… Mamanguape,PB: 
CEUR-WS, 2017, p. 744-750. 
 
[17] Dillenbourg, P. Introduction: What Do You Mean By 
Collaborative Learning? In  Dillenbourg, P. (Ed.). Collaborative 
Learning: Cognitive and Computational Approaches. 
Amsterdam: Pergamon. 2009. Disponível em 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-2/Dil.7.1.14.pdf 
[acedido em 07-10-2017]. 
 
[18] Kalinke, M. A. Educação matemática: pesquisas e 
possibilidades. Curitiba: Ed. UTFPR, 2015. 
 
 



272

Augmented Reality (AR) in Biology and Environmental 
Sciences Education: the State of the Art

Frederico Coelho Krause 
Universidade de Brasília (UnB) 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília – CEP 
70910-900 

+55 61 31076264 
fredkrause@gmail.com 

Gilberto Lacerda Santos 
Universidade de Brasília (UnB) 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília – CEP 
70910-900 

+55 61 31076264 
glacerda@unb.br 

  
ABSTRACT 
Hardware miniaturization and increased computing capacity of 
great data volumes have made possible for Augmented Reality 
(AR) to become widespread. In education, AR is establishing new 
ways of visualizing information, communicating ideas and 
interacting with peers and subjects. This is particularly important 
in biology and environmental sciences education to represent 
phenomena not easily observable with the naked eye for its small 
size or abstract nature and, in some cases, to reduce complexity 
avoiding cognitive overload. Being an emergent technology, 
development of educational applications with AR relies greatly on 
reflection and investigation of ongoing experiences in the 
frontiers of knowledge. This necessity guided the present study. 
Our objective was to establish the state of the art in the usage of 
AR in biology and environmental sciences education. Therefore, 
we conducted a systematic review, covering a period between the 
years 2012 and 2017, on CAPES database, on both previous state 
of the art studies on education (Step 1), as well as experimental or 
development research (Step 2) on AR in the detailed fields of 
biology and environmental sciences education (ISCED-F 2013). 
A total of five and nine articles were selected in steps 1 and 2 
respectively. Our findings reveal that although AR has shown to 
be an effective tool for biology and environmental sciences 
education, studies on these topics are still scarce, especially on 
application development. 

RESUMO 
A miniaturização de hardwares e o aumento da capacidade 
computacional de grandes volumes de dados tornou possível a 
difusão da Realidade Aumentada (RA). Em educação, RA tem 
estabelecido novas formas de visualizar informação, comunicar 
ideias e interagir com pessoas e conteúdo. Isso é particularmente 
importante na educação em biologia e ciências ambientais para 
representar fenômenos não facilmente observáveis a olho nu 
devido a seu tamanho diminuto ou natureza abstrata e, em alguns 
casos, para reduzir complexidade evitando sobrecarga cognitiva. 
Sendo uma tecnologia emergente, o desenvolvimento de 
aplicativos educativos com RA é bastante dependente de reflexões 
e investigações de experiências em andamento nas fronteiras do 
conhecimento. Essa necessidade orientou o presente estudo. 

Nosso objetivo foi estabelecer o estado da arte no uso de RA na 
educação em biologia e ciências ambientais. Deste modo, foi 
conduzida uma revisão sistemática, abrangendo os anos de 2012 e 
2017, na base de dados da CAPES de pesquisas de estado da arte 
anteriores em educação (Passo 1) e pesquisas experimentais ou de 
desenvolvimento (Passo 2) em RA nos campos detalhados da 
biologia e ciência ambientais (ISCED-F 2013). Um total de cinco 
e nove artigos foram selecionados nos passos 1 e 2, 
respectivamente. Nossos achados revelam que apesar da RA ter se 
mostrado uma ferramenta efetiva para a educação em biologia e 
ciências ambientais, estudos nestes tópicos são escarços, 
especialmente no desenvolvimento de aplicativos.   

Categories and Subject Descriptors 
[Computer graphics]: Graphics systems and interfaces –Mixed / 
augmented reality, Graphics input devices, Perception. 

General Terms 
Documentation, Performance, Design, Experimentation, Human 
Factors, Standardization, Theory, Verification. 

Keywords 
Augmented Reality; Mixed Reality; Education; Biology; 
Environmental Sciences. 

1. INTRODUCTION 
Mixed Reality (MR) may be understood as an environment or 
system which involves the combination of real and virtual 
elements within a Reality-Virtuality continuum. When there is a 
predominance of the firsts, it is referred to as Augmented Reality 
(AR) and when the opposite is true, Augmented Virtuality (AV) 
[29]. Some authors have established additional requirements to 
that AR definition, which include: real-time interaction [3, 23]; 
registration (alignment) of real and virtual objects with each other 
[3]; and possibility of use and operation in a 3D environment 
[23].  

In this paper we refer to AR in the broader sense of an individual 
experience of reality -  constructed by the occurrence of 
congruencies during nervous system reconfiguration as a result of 
repeated interactions during lifetime [28] – altered by means of 
computer generated (CG) information addition or suppression1. 
The crucial point to be made when differentiating AR from AV is 

                                                                 
1 Also referred to as diminished reality. 
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not if there is a predominance of real or virtual2 entities presented 
in a given moment, but if the overall context of presentation 
relates mostly to that of everyday experience or to a computer 
generated scenario. That implies considering individual 
subjectivity. In an AR Head Mounted Display (HDM) a CG 
model of a car, for example, may take most or even the totality of 
the field of view, but if the user is able to recursively analyze the 
situation and infer it to be projected over a physical substrate, 
such as his garage floor, which is located inside a house, and so 
forth, we are talking about AR.  

AR experiences are commonly created with apparatus capable of 
generating sensorial stimuli in patterns according to virtual 
representations – like visual and auditory clues – and present them 
in concomitance with those originated from real objects. These 
normally include displays (e.g., HMD, computer, tablets and 
smartphone screens), input devices (e.g., gloves, cameras), 
tracking and computational systems [10]. 

With hardware miniaturization and increased computing capacity 
of great data volumes, the use of AR has spread thorough many 
fields of knowledge. Applications include: visualization of inner 
body structures on site for surgery operations [33] and blood 
extraction [26]; phobia treatment trough controlled exposure to 
potentially fear triggering virtual objects [8]; maritime navigation 
with immersive systems [16]; microscopic inspection with time-
lapse imaging [5]; and superimposing relevant information over 
geographic features as a means to assist maintenance of 
riverbanks [30].    

Notably in education, the use of AR has become more frequent as 
a new way of formalizing ideas, visualizing, communicating and 
interacting with people and information [43]. All innovative way 
of teaching and learning, by its turn, demand investigation work 
for producing specific materials and means to attend the demands 
that are presented while being implemented [25]. 

Many attempts have been made in applying AR to education, in 
both formal and informal contexts, in different levels and with a 
variety of subjects. Examples include use for: narrative creations 
in storytelling activities [41] and library instruction with 
elementary school students [11]; serious games for cultural 
heritage education in demonstrations and virtual museums [2]; 
distance interaction with robots associated to virtual objects in 
remote laboratories in an electrical engineering course [7]. 

Particularly relevant to science teaching is the possibility to use 
AR to represent phenomena that cannot be seen with the naked 
eye, simulate potentially dangerous situations and visualize 
abstract concepts [39]. Besides the increasing interest for 
experimenting with AR in science education, the body of 
knowledge in the field is yet to be consolidated. In general terms, 
there is a lack of literature reviews in the pedagogical use of AR 
[1].  

That may be a problem for project developments in the area, once 
this type of study is of the most significance to: summarize 
empirical evidence of the potential benefits and limitations of 
specific methods and technologies; identify gaps in current 

                                                                 
2 In philosophical terms, not necessarily opposing concepts. 

Virtual may be understood as a part of reality [14]. In this paper 
we employ the term in a more common sense to designate 
entities generated by a computer. 

researches to suggest future investigation; as well as providing 
subsides to position new research activities [24]. 

It was our objective with this work to shorten that gap. Therefore, 
we conducted a systematic review as to establish the state of the 
art in the usage of AR in the detailed fields of biology and 
environmental sciences education, as described by the 
International Standard Classification of Education (ISCED) [36, 
37, 38]. Our research questions (RQ) were: 

RQ1: Are there recent studies in CAPES database about the state 
of the art in the educational use of AR and do they target the 
detailed fields of biology or environmental sciences (ISCED-F 
2013)? 

RQ2: What were the main AR system technologies identified, 
their applications, audiences, advantages, limitations, challenges 
and orientations for further research? 

RQ3: What are the experimental or development studies in the use 
of AR in biology or environmental sciences education in CAPES 
database and the subjects (ISCED-F 2013) targeted? 

RQ4: What were the main AR system technologies used, 
development tools, applications, audiences, place of instruction, 
advantages, limitations, challenges and orientations for further 
research? 

2. METHOD 
We have conducted a systematic review of the literature, 
understood as “means of identifying, evaluating and interpreting 
all available research relevant to a particular research question, or 
topic area, or phenomenon of interest” [24, p.3), using rigorous, 
reliable and auditable method. 
For searching primary studies we’ve elected CAPES database 
because of the quality and amplitude of its more than 38 thousand 
national and international periodical publications, as well as the 
presence of advanced search tools [9]. The most important tools 
for our work were: material type selection; search place within 
articles (title, author, subject or any); choice and combination of 
terms with logical operators (and or or); period of publication; 
language; peer review refinement. 
Considering that the first two RQs have a different object then the 
lasts – namely, previous state of the art researches and 
experimental or development studies, respectively - we have 
divided ours into two different steps. 

2.1 Step 1 
The main purpose of this step was to identify and qualify 
potentially existing recent state of the art reviews in the 
educational use of AR in CAPES database.  

2.1.1 Search strategy 
For targeting state of the art type studies which involved the use 
of AR, we have created two term groups, as presented in Table 1. 
The first group consists of the main term state of the art and two 
related ones, to broaden the spectrum of possible finds. The 
second include augmented reality, the targeted technology, as 
well as the higher in hierarchy mixed reality and its less known 
synonym, blended reality (BR).  
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Table 1. Search terms used in Step 1. 

Group 1 Group 2 

State of the art; Cutting edge; 
Systematic review 

Augmented reality; Mixed 
reality; Blended reality 

Each term in Group 1 was searched in combination with each 
term in Group 2, both as exact terms and using the logical 
operator and, in a total of nine independent searches. We limited 
our search to articles revised by peers, as an attempt to find 
scientific works in the frontiers of science, more adequate to our 
intents. We used only English words since most scientific studies 
have a title and abstract in this language. No automatic language 
filter was placed in search and no restriction was applied 
concerning the section to be searched within the article.  

Since our goal was to find recent studies, we limited our search to 
those published between January 2012 and 20 September 2017. 
To restrain the research to those related to education, we further 
used this topic as a refinement tool for the initial results.  

2.1.2 Inclusion and exclusion criteria 
Inclusion and exclusion criteria were used to focus the analysis on 
our intended goals, and are presented as follows:  

Inclusion criteria: 

• The material includes research question, objectives, methods 
and results. 

• Study focus on the use of AR in education. 
• Designed to present a review of literature or experiences. 

 
Exclusion criteria: 

• Doesn’t include research question, objectives, methods and 
results. 

• The technology in focus does not combine real and virtual 
elements. 

• Study focus on the use of AR but not education. 
• Study focus on education but not AR. 
• Does not present a review. 

2.1.3 Analysis and data selection 
After searching according to our established strategy, titles and 
abstracts were read and inclusion and exclusion criteria applied. 
When not enough information was to be found in those, articles 
were read in whole. To the selected articles, we used the following 
category for analysis, chosen in the basis of the research questions 
pertinent to this step. 

For RQ1 

• Study type 
• Fields and detailed fields (if applicable) 

For RQ2 

• AR system technologies identified 
• Applications 
• Audiences 
• Advantages 
• Limitations 
• Challenges 

2.2 Step 2 
The main purpose of this step was to identify and qualify 
experimental or development researches in biology and 
environmental sciences education in CAPES database.  

2.2.1 Search strategy 
Table 2 presents the searched terms in this step. As in Step 1, 
besides augmented reality, we used the broader term mixed 
reality, as well as blended reality (BR). Based on biology and 
environmental sciences detailed fields of education (ISCED-F 
2013), the terms in group 2 where selected. We took in 
consideration the subjects as described in the ISCED-F to try 
retrieving as many matches as possible. Closely related subjects 
like biochemistry were not included since they are classified in 
their specific detailed field. Some additional variations of terms 
were also included for expanded search.  

Table 2. Search terms used in Step 2. 

Group 1 Group 2 

Augmented reality; Mixed 
reality; Blended reality 

Bacteria*; Biology; Botany; 
Cell Biology; Ecology; 

Entomology; Environmental 
education*; Environmental 

sciences; Genetic*; Genetics; 
Limnology; Microbiology; 

Molecular Biology; 
Mycology; Ornithology; 
Parasitology; Zoology 

*Variation of term contained in the ISCED-F 2013. 
In a similar manner as proceeded in Step 1, each term from Group 
1 was searched in combination with each term from Group 2, as 
exact matches and using the logical operator and. In total, 51 
independent searches were performed. The remaining steps of 
search strategy were not altered with exception of the topic used 
for refinement, which for this step were either augmented reality, 
mixed reality or blended reality matched accordingly with the 
term from Group 1 that was being searched. We proceeded in that 
manner as to assure the results referred to the main topic. Further 
refinement using the topic education was not convenient since in 
many cases that topic was not available for selection. That was 
also the case in some searches that had few results. In those 
situations, the totality of results was scrutinized. 

2.2.2 Inclusion and exclusion criteria 
Inclusion and exclusion criteria were used to focus the analysis on 
our intended goals, and are presented as follows:  

Inclusion criteria: 

• The material includes research question, objectives, methods 
and results. 

• Study focus on the use of AR in biology and/or environmental 
sciences education. 

• Focus on usage experiences or development. 
 

Exclusion criteria: 

• Doesn’t include research question, objectives, methods and 
results. 

• The technology in focus does not combine real and virtual 
elements. 
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• Study focus on the use of AR but not biology and/or 
environmental sciences education. 

• Study focus on biology and/or environmental sciences 
education but not AR. 

• Does not present usage experiences or development. 

2.2.3 Analysis and data selection 
Analysis and data selection were done in a similar manner as in 
Step 1. The analysis categories were chosen according to the 
research question pertinent to this step: 

For RQ3  

• Study type 
• Fields and detailed fields 

For RQ4 

• AR system technologies used 
• Development tools and procedures 
• Teaching or Learning theories used 
• Applications 
• Audiences 
• Place of instruction 
• Advantages 
• Limitations 
• Challenges 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
Based on the results obtained after following the described 
procedures we address and discuss the proposed research 
questions for each step. 

3.1 Step 1 results 
3.1.1 RQ1 
Are there recent studies in CAPES database about the state of the 
art in the educational use of AR and do they target the detailed 
fields of biology or environmental sciences (ISCED-F 2013)? 

Independent searches in CAPES database for the terms indicated 
for this step returned 764 results in total. From this number, only 
two were obtained using the term blended reality, which suggest 
the expression may have become obsolete in scientific literature. 
After refinement, the total number dropped to 85, including 
duplicates. After analysis, five of them were shown to be recent 
state of the art researches in the use of AR in education, which 
included: four reviews on the field of education in general 
[1,4,31,35] - being the [35] and [31], respectively, on online 
education and augmented paper systems - and one on the broad 
field of health and welfare education [42]. None of them 
addressed the state of the art of AR use in biology or 
environmental sciences education, which highlights the 
importance of the present study. 

Considering the diversity of broad fields in the area of education, 
the number of identified state of the art studies is rather small. 
That fact may change in the upcoming years since the topic seems 
to be an emergent one, as pointed out by [4] and [1]. The first 
targeted researches between the years 2003 and 2013 and verified 
increasing numbers towards the end of the spectrum, which was 
also the case for [35] and [1] that analyzed, respectively, papers 
from 2003 to 2012, and from 2007 to 2015. 

3.1.2 RQ2 
What were the main AR system technologies identified, their 
applications, audiences, advantages, limitations and challenges? 

AR system technologies 
Classifications varied according to each study. [4] presented the 
following as the major AR system technologies used: marker-
based AR (59%); marker-less AR (12%) and location-based AR 
(21.88%). Among marker-less AR, the use of Microsoft Kinect 
was pointed as a beginning trend. [1] concentrated on equipment 
for classification, being the most used mobile devices (60%) and 
desktops (24%). They also reported the use of Kinect, HMDs, 3D 
vision glasses and others developed by researchers. [42] divided 
technologies in both categories, concluding that the majority 
employed mobile laptops (50%), followed by stationary desktop 
computers and mobile devices (smart phone, tablet, personal 
digital assistant and e-book readers). Regarding systems, it was 
reported that most studies used marker-based AR, being a camera 
and a marker as a tracking device the most common configuration 
(68%). The author also states that other configurations used 
different components such as: electromagnetic tracker; 
radiographic marker; anatomical landmarks; hybrid optical tracker 
and Wi-Fi signal; and head-and-hand tracking system. Also, one 
work projected the virtual picture on a manikin. [31] concentrated 
on a specific type of AR, augmented paper systems (paper-based 
computing technologies), which included: Augmented Cards and 
Post Its; Augmented Books; Augmented Notebooks; Augmented 
Printed Documents; and Augmented Tablets, Flipcharts and 
Whiteboards.  

Applications 
[4] found that most studies of AR use in education were applied 
in the field of Science, followed by Humanity & Arts (language 
learning, visual art and painting appreciation, and culture and 
multiculturalism). The greatest use in science was attributed to the 
effectiveness of AR for visualizing abstract or complex concepts 
and, in general, things that cannot be seen in real world or without 
specialized equipment aid. Usage in language learning was 
justified for presenting contextual information, proving new 
experiences. Enhanced experience was also the reason for usage 
in painting appreciation. The less explored fields were Health and 
Welfare and Services and Others. Educational, which includes 
teacher training in all levels of education, as well as agriculture 
had no results. The main purposes of AR use were found to be 
explaining a topic and augment information. Usage in educational 
games and lab experiments were also present. [31] presented the 
following examples of the use of Augmented Paper Systems 
found in literature: environment for students to create and retell 
stories using augmented cards with barcodes as placeholders for 
drawings, audio and other media; augmented notebooks for 
creating and sharing content; mobile devices to access additional 
information in printed documents; and augmented table using 
paper elements to manage simulations in logistics vocational 
education. Uses reported included subjects like math, science and 
history, as well as specific tasks like storytelling, guitar playing 
and note-taking. Contexts of interaction varied from individual 
activities to ones that involve entire classes. [35] reported that 
computer sciences was the major domain covered in the reviewed 
studies (26.3%), possibly because some researchers were also 
teachers in computer sciences and had the skills to develop and 
apply them. Second, were Science, Medical and Comprehensive 
Fields (15.8% each). For [42] the main use was to provide 
feedbacks, followed by usage as an innovative interface and for 
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simulation. Other uses included: navigation; working regenerative 
concept; remote assessment and training; as meaningful 
information tool; to reduce resources; offer immersion in a 
scenario; and give participatory reality. Among applications there 
were as many as 15 subjects in the field of healthcare. Most 
papers were within the topic of surgery. [1] did not focus on fields 
and specific applications. 

Audiences 
[4] reports that AR has been mostly applied in compulsory and 
higher education settings. Early childhood, post-secondary non-
tertiary and short-tertiary education had little or no occurrence. 
The absence in the first case was theorized to be due to the 
technology not being ready for use with such young audience. 
Studies with master or equivalent level, and doctoral, were also 
not found.  [1] verified the following distribution: 51% K-12 
students; 29% University Students; 7% adults, including elderly; 
3% teachers and 1% kindergarden. [31] highlighted that 
augmented paper has been proposed for almost every educational 
level, including: pre-school and elementary school; secondary; 
vocational training; and university level. [35] concluded that 
online use of AR had university students (42,1%) as their main 
targeted audiences, followed by elementary (10,5%), secondary, 
basic education (10,5%), masters’ (10,5%), and Ph.D. students 
(5%). One supposition for the predominance of university 
students was the use of the technology for developing professional 
skills. [42] reported a varied of participants, including children, 
high school students, medical students and medical staff.  

Advantages and effectiveness 
[4] reported as the main advantages, in this order: increased 
learning, motivation, facilitating interaction and collaboration. In 
general, AR showed to be a promising technology in education. 
The increase in learning performance and motivation were 
assumed to be due to the type of interaction and graphical content 
presentation. [1] verified in relation to learners: improved 
learning, motivation and attitude. Pedagogically, it was reported 
satisfaction; engagement level; higher concentration on subjects; 
and help in collaborative learning for mobile AR. [31] report that 
advantages include immersive experience with visual, audio and 
other media, as well as ease of searching, sharing, duplicating, 
converting, archiving and retrieving content. Some advantages 
related to intrinsic properties of paper like intuitive use, ease of 
navigation through content and flexibility. The advantage of 
merging paper and AR was reported to enable complex interaction 
without excessive cognitive overload. The learning process can 
also be readily available for analysis through recording and 
tracking interactions with the systems. Another potential benefit 
was enhancing students visual and spatial abilities. Even though 
there were many advantages, the author underlines that few 
studies actually conducted reliable and statistically significant 
measure of learning effects. For [42], in general, learners accepted 
AR as a learning technology. Most papers (96%) claimed AR was 
useful for improving healthcare education. Among the reasons 
attributed to improved learning were “acquisition of skills and 
knowledge, understanding of spatial relationships and medical 
concepts, enhancing learning retention and performance on 
cognitive-psychomotor tasks, providing material in a convenient 
and timely manner that shortens the learning curve, giving 
subjective attractiveness, and simulating authentic experiences" 
[42, p.9]. [35] did not address this issue.  

Limitations, challenges and orientations for further research 

[4] identified as the main limitation difficulties in maintaining 
superimposed information, which may lead to student’s 
frustration. As the authors put it, this issue may be overcome with 
better tracking algorithms and technology improvements. The 
next two most relevant difficulties were associated with students 
paying too much attention to virtual information and the 
technology being intrusive. The latest was especially true in the 
case of Head-Mounted Displays (HMDs) that could interrupt the 
natural interactions with others. Other limitations included the 
fact that applications were designed for a specific knowledge field 
and that teachers could not create new learning content. [1] found 
the main issue to be usability. The system was hard for students to 
use which caused time loss (probably bad for classes with many 
students) and make it harder to understand the proposed theme. 
Another problem may be cognitive overload due to the amount of 
material and tasks complexity. Others related to technical issues, 
especially involving location tracking. [31] states that several 
studies report additional teacher effort in material preparation. 
The fact that materials tend to cover only a small part of the 
curriculum is also a factor that may affect adversely its adoption. 
Lack of a teacher-specific user interface with special capabilities, 
even when the teacher has a central role in conducting the 
activity, was a downside. [42] considered the major downsides of 
the studies to be: lack of learning theories to guide the design of 
AR; tendency to apply traditional learning strategies to AR; and 
the phase of the developed technologies applied, which were 
mostly prototypes. [35] did not address the topic.  

In their studies, the authors identified a serious of issues to be 
addressed in future researches. [4] sees the improvement of 
marker-less AR technology as an important challenge to be faced. 
For future research the main recommendations were: usability 
studies for AR applications in education; guidelines for designing 
AR-based educational settings; authoring tools for creating AR 
activities, usable by teachers; new methods for creating 3D 
content for AR learning environments; creating multisensory 
experiences with AR and explore their impact; further studying 
learning processes involved; addressing diversity and special 
needs in learning. [1] highlighted: more studies related to the 
development and usability of AR applications; creating design 
principles (empirically proven) for AR environment; additional 
research toward student satisfaction, motivation, interactions, and 
student engagement. [31] directions for future research included: 
design of novel systems with augmented paper; need of specific 
design guidelines and processes for the conceptualization and 
implementation of this kind of systems; augmented paper toolkits 
and user-created paper UIs. [42] saw identification of learning 
theories to better guide application of AR in healthcare education 
as an important issue. [35] did not address this issue. 

We’ve noticed none of the reviews highlighted the environment in 
which researches were conducted. Another important omission 
was the development tools used to create applications, as well as 
the development process, who was involved, among other issues 
related to the creation of AR experiences. The main learning 
theories used as a foundation for AR applications were also 
absent. 
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3.2 Step 2 results 
3.2.1 RQ3 
What are the experimental or development studies in the use of 
AR in biology or environmental sciences education in CAPES 
database and the subjects (ISCED-F 2013) targeted?  

For this step, the 51 independent searches in CAPES database 
returned a total of 356 results after refinement, including 
duplicates. From that number, only 5 were correspondences to the 
term blended reality, reinforcing the previously observed 
obsolescence of the term in scientific literature. Analysis of that 
total resulted in nine articles which described experimental or 
development studies addressing the use of AR in biological or 
environmental sciences education. The small amount of articles 
that matched our criteria reveals the necessity of further 
investigation in this specific detailed fields. The main subjects 
(ISCED-F 2013) addressed by these works were: Environmental 
Sciences [18,19,22]; Microbiology [20]; Molecular Biology [6]; 
Botany and Zoology [12]; Ecology [34]; and Biology [21]. 
Abstracts from two additional studies indicated they belonged to 
the detailed field of Biology and used AR for education, but we 
didn’t get access to the full article of one of them [27] and the 
other [32] was written in Indonesian, which the authors of the 
present article did not master. Table 3 presents the journals in 
which the selected studies were found. 

Their purposes were: comparing 3D physical objects and 2D 
teaching materials with AR [20]; testing the use of AR and 
probeware in field trips [22]; describing a method for the 
production of 3-D interactive images of protein structures that can 
be manipulated in real time through the use of augmented reality 
software [6]; developing an eco-discovery AR-based learning 
model (EDALM) which is implemented in an eco-discovery AR-
based learning system (EDALS) [19]; comparing size and weight 
factors in an educational game about the water cycle for an iPhone 
and a Tablet PC [15]; examining effectiveness of AR inquiry-
based learning activities for learning and motivation [12]; 
developing a virtual butterfly ecological system based on AR 
[34]; developing an AR system for learning while exercising and 
comparing with regular computer assisted instruction [18]; and 
creating a series of interactive visualizations of biologically 
inspired complex systems [21]. 

Table 3. Number of studies analyzed in Step 2 by journal. 
Biochemistry and Molecular Biology Education 1 

Computers & Education 3 

Educational Technology & Society 1 

IEEE Computer Society 1 

Interactive Learning Environments 1 

Journal of Computer Assisted Learning 1 

Virtual Reality 1 

3.2.2 RQ4 
What were the main AR system technologies used, development 
tools, applications, audiences, place of instruction, advantages, 
limitations, challenges and orientations for further research? 

 

AR system technologies used 
Most systems relied on computer vision for the AR experience, 
being marker-based AR more recurrent. Systems used for AR are 
presented as follows: 

• Marker-based AR [6,15,18,20] 
• Marker-less AR [21]  
• Location-based AR [19,22,34] 
• Location and marker-less AR [12] 

 
The equipment used varied according to each studies’ purposes. 
[20] used Virtual Reality HMDs with camera associated with 
tracking markers in pages of an augmented book. The HMDs were 
connected with cables to a computer. [22] used wireless-enabled 
mobile devices associated with water measurement tools. [6] used 
a computer and camera, like [18] who included a projector. [34] 
and [15] used iPhones and Tablet PCs taking advantage of 
accelerometer and touch screen. [12] used tablet PCs and their 
GPS, Camera, Digital Compass, three-axis gyro, accelerometer 
and AR display to create AR. [21] used projectors, computers, 
sand and RGB-D cameras. [19] used Tablet PCs, but did not 
disclose the system in details. 

Development tools and procedures 
Among the tools used to create AR experiences the most common 
was ARToolKit [6,15,20], not surprisingly since it’s one of the 
leading softwares on the market. FreshAiRTM development 
platform (no programming experience required) was also used 
[22]. [12] used JAVA in programming for website, Oracle for 
database and Xcode for iPad mini. Among resources used by [15] 
there were also: Xcode 4 IDE and the iPhone SDK 4.3 for games, 
Blender for 3D scene creation, OpenSceneGraph (OSG) toolkit, 
OSGplugin osgART 2.0 RC 3. [34] used 3DS Max for 3D models 
and Shiva 3D for animations. JDK, Android 1.5 SDK, Eclipse and 
Android Development Tool Plug-in software were also used. 

The process of creating the AR experience is seldom described, 
which may highlight the fact that little or no specific guidelines 
for science education with AR are followed. As pointed in Step 1, 
additional research in this topic is needed. [15] and [34] were the 
only examples with more detailed information on this issue. The 
first included in their development process: professionals in 
education to determine the subject preferences for educational 
computer games and literature study for principles guidance, then 
created 3D models in Blender and later imported them in other 
development program (SIO2 1.4 version, for iPhone, and 
OpenSceneGraph, for the Tablet PC). An external case to protect 
devices was also built. The second scanned pictures of butterflies 
and inserted them in a 3D model in 3DS Max. Later, the result 
was exported to Shiva 3D, a 3D animation software, where the 
flying motion was assigned. It relies on an API program based on 
a probabilistic model. The final product was published on Google 
Play for download.  

[21] used AR experience in installations for the general public, 
and thus, was less constrained with instruction on the way it is 
normally addressed in schools. One configuration used consisted 
of an array of RGB-D cameras mounted above a container with 
sand representing islands to determine the landscape’s 
topography, shaping the adaptive conditions of fictional species 
inhabiting it. Computer algorithms were used to mimic evolution 
of such species. 

Teaching or Learning Theories Used 
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Five of the articles analyzed supported the AR experiences in 
some kind of learning or cognitive theory/construct, being them: 
multiple resource theory [20]; inquiry based learning [12]; 
situated learning [22]; Kolb's experiential learning theory 
[15,19]; Gardner’s theory of Multiple Intelligences, M-learning 
and edutainment [15].   

Applications 
Applications included: augmented book to present models of six 
bacteria with different characteristics [20]; combining AR 
experience with use of environmental probeware during field trips 
to address ecosystem science learning goals [22]; navigation in 
outdoor areas to focus on specific places with educational 
purposes, integrating virtual information into the actual ecological 
environment and to strengthen the impact of exploratory learning 
[19]; creating educational game about the water cycle for an 
iPhone and a Tablet PC [15]; conducting inquiry-based learning 
activities [12]; simulating butterflies ecology, including breeding 
[34]; teaching ecosystems concepts while exercising [18] and 
inviting participants to become part of an ecosystem through 
responsive environments that utilize immersive or mixed-reality 
audio-visual displays [21]. 

Audiences 
Most of the intended audiences of the interventions were in the 
levels of primary or lower secondary education, including fourth-
graders [12] [34], fifth-graders [20]; sixth-graders [22] and 
seventh-graders [18,19]. [15] worked with children from 8 to 10 
years old attending summer school, while [21]’s audiences could 
include, as described by the authors, since a three-year old child 
until an 80-year-old scientist. The absence of post-secondary 
education audiences may be in part due to the exclusion of 
subjects that were classified in ISCED in other fields, as is the case 
for healthcare education. That way, some subjects that may be 
related to biology in a broader sense and are part of universities’ 
curriculum did not make part of our study. [6] did not specifically 
describe the intended audience. 

Place of instruction 
We found four works using AR mobile systems outdoors in 
fieldtrips to ponds and gardens [22] [19] [12] [34]. That finding 
makes sense since the main subjects were related to environment, 
ecology, botany and zoology, but also reflect the technology 
flexibility. That also is the case for installations described in [21]. 
[20], [18] and [15] used the systems in regular classrooms. [6] did 
not specify the location to deploy the developed 3D AR models. 

Advantages 
As described by authors, the main advantages in the use of AR 
systems were:  

• Practical and hands-on way to explore and learn [20] 
• Increase in interest/motivation [12,19,20,34] 
• Gains in student affective measures [22] 
• Increased learning [12,19,22,34] 
• Student-centered rather than teacher-directed interaction with 

subject and peers [22] 
• Stimulate positive emotions [19] 
• Facilitates exercise while learning [18] 
• Ease of use/adaptation to devices [15,34]  
• Increased confidence [12,18] 
• Realism of experience [34]  
• More time and space independence in comparison to some 

traditional environments [34] 

• Low maintenance cost [34] 

[15] highlights that screen size and weight of the different devices 
used (iPhone and Tablet PC) did not influence the children’s 
acquired knowledge, engagement, satisfaction, ease of use, or AR 
experience. 

As seen in the previous review studies in Step 1, increased 
learning seems to be prevalent in the results. The same can be said 
about interest and motivation. AR has been shown to be a 
valuable tool for teaching, but those results need to be seen with 
caution, since novelty is an issue. In all studies practices using AR 
were not ordinary and that fact may have driven part of the 
enthusiasm. More research is recommended on this topic. 

Limitations, Challenges and orientations for further research 
Some authors mentioned points in which the use of AR has come 
short. [20] concluded that although efficient, AR didn’t prove to 
be superior to 2D images or 3D physical objects. In [22]’s 
teachers’ surveys, there were no indication of strong conviction 
about effectiveness of AR. The authors also raise questions about 
the persistence of learning gains, which may also orient future 
investigations.  

Another factor to be considered is the price of equipment, that can 
be expensive [19]. This tends to be reduced as time goes by since 
an increase in hardware computational power relative to price has 
been the trend. The possibility to use equipment that students may 
already have, like smartphones, may also reduce costs. It is 
important to mention that in some cases the alternative to AR may 
be more expensive, like is the case for real-life butterfly gardens 
[34]. 

When considering the weight of equipment, although there was no 
big impact in learning, some 8-year-old children had a little 
trouble holding the Tablet PC since it was too big or too heavy for 
them [15]. Some needed help pointing the devices to the markers. 
That should be taken into consideration when designing for that 
audience. One option as pointed out by authors would be to 
include pauses to rest arm when in use.  In location-based AR, as 
verified in the previous reviews, GPS precision may still be an 
issue [12]. 

[18] highlight as important aspects to be concerned while 
developing AR systems: providing training to operate the 
technology to both students and teachers; having a good teaching 
proposal for all the teaching steps and equipment preparation and 
a good guide book for AR teaching directions as a way to reduce 
teacher’s resistance towards its adoption; and making AR flexible 
with complexity level selection. Timing of the activity must also 
be considered since AR experiences may take longer than regular 
instruction.  

[19] propose further research on: intermediary effect of different 
emotional capacities in a single environment; and using AR 
technology to combine sensing devices to enhance emotional 
competence. Research on emotional design is also needed to 
integrate affective and cognitive processes. [15] suggest that game 
could be improved adding multiplayer, adding competitive and 
collaborative functionalities. 

4. CONCLUSIONS 
In this study we searched and presented previous reviews in the 
state of the art of AR in education and found that no such work 
had been done in the detailed fields (ISCED-F 2013) of biology 
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and environmental sciences. We’ve also noticed that none of the 
reviews highlighted the environment in which researches were 
conducted, nor did they address development processes or tools 
used to create applications. The main learning theories used as a 
foundation for AR applications were also not addressed. We then 
conducted a systematic review of CAPES database for scientific 
articles on the use of AR in biology and environmental sciences 
education published since 2012. There were very few researches 
in those areas. Their main featured characteristics where 
presented, including technologies used, development tools, 
applications, audiences, place of instruction, advantages, 
limitations, challenges and orientations for further research. AR 
systems and equipment have been used in applications with arrays 
combining computer vision, sensors and GPS. In general, there 
was little or no description of the development process which 
indicates that to be a potential area of investigation. We support 
previous suggestions for the creation of specific guidelines for 
that purpose. There are experiences using this type of technology 
inside the classrooms as well as outdoors, especially in 
environmental sciences. Most studies focused on children on 
primary or lower secondary education. AR has showed to be a 
practical and hands-on way to explore and learn, stimulate 
positive emotions, increase interest, motivation, confidence and 
learning. It is also a possibility for students to interact with 
subjects and peers in a student-centered rather than teacher-
directed base. Limitations include equipment price, high 
preparation time and weight of equipment (especially for smaller 
children). Costs, on the other hand, may be reduced for some 
situations where traditional methods involve expensive materials 
and maintenance. Overall, research has been gaining momentum 
but preliminary results must be taken with caution considering 
sample size. Identified topics of interest for further research 
include: usability, application development procedures and 
guidelines, effects of continuous and consistent use on learning, 
and location and synching technology refinement.  
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ABSTRACT 
This paper presents the results of the initial phase of the 
accessibility tests made in the SOLAR, a Virtual Learning 
Environment (VLE). This VLE supports the academic e-learning 
activities of nine undergraduate courses of the Federal University 
of Ceará, in Brazil. The evaluation included two phases. The first 
stage was VLE automatic analysis with the aid of accessibility 
software validators. We aimed at indicating nonconformities 
based on the universal design accessibility recommendations 
(problematized and standardised by W3C and WCAG 2.0). The 
second phase was a manual accessibility analysis, which included 
face-to-face tests with users who have visual impairments. With 
this article, we intend to present the results and the initial 
discussions about the accessibility assessment we discovered, as 
well as to report the corrections implemented by the developers 
team of the UFC Virtual Institute to promote the suggested 
accessibility adaptations. 

RESUMO 
Este artigo apresenta os resultados da fase inicial de testes de 
acessibilidade feitos no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
SOLAR, o qual apoia as atividades acadêmicas de nove cursos 
semipresenciais da Universidade Federal do Ceará. A avaliação 
efetuada contou com uma fase de análise automática feita com o 
auxílio de softwares direcionados para indicar inconformidades 
com os princípios de acessibilidade e de desenho universal 
problematizados e normatizados pelo W3C e WCAG 2.0. E 
contou também com uma fase de análise manual de 
acessibilidade, fazendo testes presenciais com usuários que 
possuem deficiência visual. Com este artigo, pretendemos 
apresentar os resultados e as discussões iniciais sobre a avaliação 
de acessibilidade efetuada, bem como relatar as correções 
implementadas pela equipe de desenvolvedores do Instituto 
Virtual do UFC para promover as adaptações de acessibilidade 
sugeridas e assim contribuir para que o ambiente passe a atender 
às normas legais de inclusão sociodigital. 

Termos Gerais 
Documentation, Design, Experimentation, Human Factors, 
Verification. 

Keywords 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Acessibilidade, Avaliação, 
SOLAR. 

1. INTRODUÇÃO 
Os mais recentes avanços nas tecnologias da informação e 
comunicação possibilitaram a construção e o desenvolvimento de 
ambientes virtuais de aprendizagem mais diversificados e 
flexíveis. Ambientes adaptativos, por exemplo, atendem 
necessidades antes negligenciadas em questões de aprendizado 
pelos estudantes que encontram barreiras ou limitações de acesso 
a esses ambientes ou a seus conteúdos [1]. 

No último censo brasileiro de 2010, 44,07 milhões de pessoas 
declararam ao IBGE que têm algum tipo de deficiência. A 
deficiência visual foi a que mais apareceu entre as respostas dos 
entrevistados e chegou a 35,7 milhões de pessoas. Pelo estudo, 
18,8% dos entrevistados afirmaram ter dificuldade para enxergar, 
mesmo com óculos ou lentes de contato [2]. Detalhando melhor o 
censo de 2010, dos 44,07 milhões de pessoas que se declararam 
com deficiência, mais da metade (23,7 milhões) estavam fora do 
mercado de trabalho. Em relação ao total da população 
desocupada ou não economicamente ativa (75,6 milhões), a 
população com deficiência representava 31,3% desse total. 

Em situações que apontam a importância do acesso à educação e 
do alcance de melhores níveis de qualificação profissional da 
população, a inclusão é evidente e cada vez mais inegável para as 
empresas. Entretanto, nesse caminho, pessoas com deficiência 
encontram dificuldades em ter acesso à escolaridade, assim 
comprometendo o seu ingresso no mercado de trabalho. 

As tecnologias virtuais de acesso à conteúdo educacional, em 
especial os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), podem 
ser um recurso importante para permitir a inclusão sociodigital de 
pessoas com deficiência e, assim, viabilizar o acesso desse 
público aos meios produtivos e de incremento profissional. São 
ferramentas que possuem o potencial de facilitar o exercício de 
autonomia dessas pessoas em contextos de aquisição de 
conhecimento e acesso à informação [3]. 

Com o aumento dos tipos de recursos digitais disponíveis para o 
aprendizado em AVAs, tais como fóruns, chats, atividades de 
colaboração, questionários e materiais complementares em 
formatos digitais, com extensões em .pdf, .doc e outras, percebe-
se uma necessidade crescente de analisar esses recursos à partir 
de uma abordagem que favoreça a adequação de usabilidade e 
acessibilidade desses conteúdos educacionais. Para que esses 
ambientes possam se tornar úteis e efetivos para o aprendizado de 
pessoas com deficiência, deve-se conceber seu uso sendo 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 281 - 289. Santiago de Chile.
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auxiliado por Tecnologias Assistivas (TAs), que são recursos que 
viabilizam o acesso desses usuários aos ambientes digitais. 
Temos, por exemplo, os softwares leitores de telas e recursos de 
ampliação e contraste de telas que auxiliam pessoas com 
deficiência visual. No caso das pessoas com surdez, as soluções 
de legendagem e softwares com avatares que traduzem a 
linguagem de sinais podem também permitir o acesso mais 
amigável a um AVA. 

Porém, para que as tecnologias atualmente disponíveis cumpram 
seu papel e disponibilizem o acesso satisfatório aos conteúdos 
virtuais de sites ou sistemas web como os AVAs, os conteúdos 
devem ser produzidos seguindo padrões de acessibilidade já 
fortemente adotados e difundidos na comunidade digital. Nesse 
sentido, deve-se considerar também a necessidade de priorizar a 
implementação de acessibilidade de um sistema desde sua 
concepção inicial, a fim de que, em um estágio mais avançado de 
desenvolvimento, não seja necessário despender grandes gastos e 
operar grandes retrabalhos visando sua adaptação. 

Este artigo descreve um estudo de caso que tem por objetivo fazer 
a avaliação e adaptação de acessibilidade no AVA SOLAR, que é 
o ambiente virtual de aprendizagem utilizado nas atividades 
acadêmicas da UAB (Universidade Aberta do Brasil) na 
Universidade Federal do Ceará. O objetivo do artigo é expor o 
processo de avaliação aplicado, ferramentas e métodos utilizados 
e também delinear as modificações realizadas no SOLAR para 
prover a acessibilidade. Com os resultados do estudo de caso, 
espera-se fornecer a outros pesquisadores e instituições que lidam 
com AVAs, indícios de como proceder nas ações de melhorias de 
acessibilidade de seus conteúdos de e-learning e em seus 
ambientes de aprendizagem. 

No contexto desta pesquisa, foca-se no uso do SOLAR por 
estudantes cegos ou com baixa visão. Um processo iterativo foi 
aplicado e é composto de duas fases, a primeira realizada com 
ferramentas de checagem automática dos códigos do sistema e a 
segunda fase composta de avaliações manuais aplicadas com dois 
usuários com baixa visão. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 
2, após a introdução, traz definições sobre os padrões de 
acessibilidade e os tipos de avaliações de acessibilidade mais 
difundidos. Em seguida, a Seção 3 apresenta considerações a 
respeito da acessibilidade em AVAs. A Seção 4 apresenta o 
estudo de caso proposto no AVA SOLAR e as avaliações iniciais 
efetuadas. As Seções 5 e 6 tratam, respectivamente, da descrição 
do AVA SOLAR e das discussões relacionadas aos resultados da 
avaliação de acessibilidade do sistema. E, por fim, a Seção 7 
relata as conclusões e trabalhos futuros. 

 

2. AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 
NA WEB 
2.1 Padrões de Acessibilidade 
Existem muitas documentações contendo orientações e diretrizes 
que auxiliam o desenvolvedor web a criar páginas virtuais com 
interfaces amigáveis e de boa usabilidade. Porém, observa-se que 
as interfaces desenvolvidas, em sua maioria, são voltadas para o 
usuário geral e não leva em conta possíveis limitações, como as 
dos usuários que possuem algum tipo de deficiência [4]. 

Considerando essa realidade, muitas comunidades de 
desenvolvedores e a própria indústria de desenvolvimento de 

conteúdo web passou a contribuir com a criação de diretrizes 
formais que, em seguida, se estabeleceram como padrões de 
desenvolvimento para conteúdos acessíveis na Internet. Esses 
padrões foram oficialmente produzidos pela WAI (Web 
Accessibility Initiative – Iniciativa de Acessibilidade na Web), 
que é parte do W3C (World Wide Web Consortium). Sendo este 
último a principal organização de padronização da web. 

Para o W3C (trecho adaptado), “A acessibilidade na web significa 
que pessoas com deficiência podem usar a web. Mais 
especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas 
com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e 
contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras 
pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança 
devido ao envelhecimento” [5]. 

Como resultado dos esforços do grupo para a Iniciativa de 
Acessibilidade na Web (WAI), em maio de 1999, foi criado um 
documento internacional contendo orientações para 
implementação de conteúdo acessível na web, denominado 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). O WCAG está 
em sua versão 2.0, lançada em 2008 [6]. 

O WCAG 2.0 possui diversas diretrizes distribuídas em quatro 
princípios, a saber: Perceptível, Operável, Compreensível e 
Robusto. As principais diretrizes tratam de: 

● Alternativas em Texto: Fornecer alternativas textuais 
para qualquer conteúdo não textual, para que possa ser 
transformado em outras formas de acordo com as 
necessidades dos usuários, tais como impressão com 
tamanho de fontes maiores, Braille, fala, símbolos ou 
linguagem mais simples; 

● Fazer com que toda funcionalidade fique disponível a 
partir de um teclado; 

● Fornecer maneiras de ajudar os usuários a navegar, 
localizar conteúdos e determinar onde se encontram; 

● Tornar o conteúdo de texto legível e compreensível; 
● Fazer com que as páginas web apareçam e funcionem 

de modo previsível. 

O Brasil possui regulamentação que exige a adoção de regras de 
acessibilidade na concepção da informação disponibilizada na 
internet pela administração pública. Dentre os trabalhos 
desenvolvidos no Brasil, no sentido de promover um padrão, 
temos o Modelo Brasileiro de Acessibilidade em Governo 
Eletrônico (e-MAG), publicado em 2005, encontrando-se 
atualmente na versão 3.1. O e-MAG apresenta um conjunto de 
recomendações para padronizar e facilitar o processo de acesso 
aos sites do Governo Brasileiro, mantendo a conformidade com 
os padrões internacionais, porém adequando às necessidades 
brasileiras. Foi criado para guiar profissionais que fazem 
publicação de informações ou serviços nas páginas de sítios ou 
portais governamentais brasileiros, mas suas diretrizes se aplicam 
à implementação de acessibilidade em todos os tipos de portais, 
sendo possível tornar os conteúdos web acessíveis ao maior 
público possível [7]. 

É importante destacar, porém, que essas diretrizes e convenções 
estipuladas sobre a criação e/ou manutenção de código acessível 
nas páginas e documentos da web não garantem que a produção 
deles seja padronizada e de fato contemplem os requisitos 
necessários para garantir um bom nível de acessibilidade. Por 
conta disso, surge a preocupação com os resultados apresentados 
através de testes direcionados para esse fim. 
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Em 2011, o governo brasileiro publicou os
estudo que levantou um diagnóstico de q
acessibilidade mais frequentes nas páginas e 
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Tabela 1 contém o resumo dos 10 erros m
relação à acessibilidade nos portais avalia
federal [8]. 

O problema mais encontrado nas página
encontrado em 95% dos ambientes virtuais
apresentação de links que não continham d
objetivas e/ou não identificavam o destino ao q

Em 93%, dos ambientes que fizeram part
camadas lógicas não estavam organizadas cor
para respeitar os padrões de desenvolviment
lógicas deverão ser separadas de acordo com
qual elas foram desenvolvidas. Assim, para a c
devem ser utilizadas as linguagens de marcaç
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Todos os erros relatados acima também são o
em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, poi
a lógica de implementação de um portal we
pela característica de serem sistemas web mais

 

Tabela 1. Os 10 erros mais frequentes em relação
portais governamentais brasilei

(Fonte: o autor) 

2.2 Avaliando padrões de aces
Um site acessível é aquele que garante a
compreensão ao maior número possível de usu
de deficiência, limitação ou tecnologia utilizad
formas de se avaliar a acessibilidade de um sit
a Figura 1, as avaliações de acessibilidade e
web podem tanto envolver validadores

ou os resultados de um 
 de quais os erros de 
inas e sítios eletrônicos à 
 mantido pelo governo. A 
rros mais frequentes em 
avaliados pelo governo 

páginas governamentais, 
irtuais analisados, foi a 
ham descrições curtas e 

no ao qual se remetiam. 

 parte da pesquisa, as 
as corretamente. Ou seja, 
imento web, as camadas 
o com o objetivo para o 
ara a camada de conteúdo 

arcação, como HTML e 
ção visual do conteúdo, 

m qualquer uma de suas 
ca o comportamento dos 
javascript e modelos de 

dos pela pesquisa foram: 
contraste, encontrado em 
queta (descrição) correta 
s páginas (86%); falta de 

(82%); títulos sem ordem 
ilitar a navegação (78%); 
vel (77%); e tabelas 

. 

 são objetos de avaliação 
m, pois estes seguem toda 
tal web, diferenciando-se 

mais complexos. 

 

elação à acessibilidade em 
rasileiros.  

acessibilidade 
nte acesso, utilização e 
de usuários, independente 
tilizada. Existem diversas 

 um site. Conforme ilustra 
dade em sites e sistemas 
adores automáticos, já 

disponíveis para a comuni
avaliações manuais, efetuada
conformidade, construídos à p
de padrões e diretrizes. Po
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acessibilidade. Somente um 
página está realmente aces
usabilidade e não, simplesm
correto. 

Uma avaliação efetiva req
conhecimento sobre as difer
acessibilidade enfrentadas p
técnicas ou recomendações de
que a avaliação seja realizad
conjunto com usuários reais, o
                                                  
1https://www.governoeletronico.g
Checklist-acessibilidade-DV.pdf
2 https://validator.w3.org/ 
3 https://webaim.org/ 
4 http://www.acessibilidade.gov.p
5 http://asesweb.governoeletronic

omunidade de desenvolvedores, como 
etuadas com o auxílio de checklists de 
os à partir do conjunto de documentações 

Pode ser citado como exemplo o 
 Manual para Deficientes Visuais 

 brasileiro com base no e-MAG1. 

todologias compostas por processos que 
arreiras de acessibilidade nas páginas e 
sim, corrigi-las, tornando o conteúdo e a 
el. As avaliações de acessibilidade podem 
orém não há uma metodologia universal 
uir, são descritas as características de 
e manuais [10]. 

es automáticas de 

 automática, são realizadas verificações 
validam o código HTML e CSS com 

 do W3C e, também, ferramentas que 
tomática específica de acessibilidade. 

álido, ou seja, que segue os padrões de 
já tem grandes chances de ter um bom 
 A validação do código de acordo com os 
ealizada utilizando o validador automático 

xemplos de avaliadores automáticos de 
AIM3, AccessMonitor4, e o brasileiro 
imulador de Acessibilidade em Sítios). 

 página a ser avaliada, os validadores de 
um relatório detalhado dos problemas 
m ser utilizados também 

para os principais navegadores como 
gle Chrome e Internet Explorer, que 
 automática da acessibilidade, como os 

ility para Chrome 
Evaluation Toolbar para Firefox 
Developer Tools para Chrome 
 Chrome 
ility Toolbar para Internet Explorer 

es manuais de acessibilidade 

 uma etapa essencial nas avaliações de 
e um usuário real poderá dizer se uma 
 acessível, compreensível e com boa 
plesmente, com o código tecnicamente 

a requer que o desenvolvedor tenha 
s diferentes tecnologias, as barreiras de 
das por pessoas com deficiência e as 
ões de acessibilidade. Assim, é necessário 
ealizada pelos desenvolvedores Web em 
reais, ou seja, pessoas com diferentes tipos 
                            
nico.gov.br/documentos-e-arquivos/eMAG-

V.pdf 

.gov.pt/accessmonitor/ 
tronico.gov.br/ases/ 



284

de deficiência e utilizando diferentes tipos de tecnologia. Quanto 
maior e mais diversificado o número de usuários reais 
participando da avaliação de acessibilidade, mais eficaz e robusto 
será o resultado.   

São alguns exemplos de pontos que devem ser verificados na 
avaliação manual de acessibilidade [10]:  

● Código semântico: verificar se os elementos são 
utilizados de acordo com o seu real propósito, como por 
exemplo, descrições de links, uso de cabeçalhos, 
emprego de tabelas, formulários, dentre outros; 

● Equivalentes textuais: verificar se foram fornecidas 
descrições para todas as informações visuais que 
transmitem conteúdo e se essas descrições são 
adequadas, como, por exemplo, alternativas para 
imagens, descrições detalhadas para imagens 
complexas, inserção de imagens decorativas através de 
folhas de estilo, dentre outras; 

● Alternativas para conteúdo multimídia: verificar se 
existem alternativas para o acesso da pessoa com 
deficiência ao conteúdo disponível em áudio e vídeo, 
como, por exemplo, transcrições textuais, legendas, 
audiodescrição e alternativa em língua de sinais; 

● Emprego das cores: verificar o emprego da relação das 
cores nas páginas, como, por exemplo, se a cor é 
utilizada como único recurso para transmitir 
informação, se a relação de contraste é adequada, se 
existe a opção de alto contraste, dentre outros; 

● Tabelas: avaliar o emprego das tabelas para 
disponibilizar conteúdos, como, por exemplo, se há 
tabelas que foram utilizadas para fins de diagramação, 
uso semântico dos elementos da tabela (cabeçalhos, 
linhas, células, etc.), se os cabeçalhos estão associados 
às células de dados, dentre outros; 

● Documentos para download: verificar se os arquivos 
para download disponíveis no site (e.g., PDFs) estão em 
formatos acessíveis; 

● Formulários: verificar se os campos estão associados 
às etiquetas, se existem dicas de preenchimento para os 
campos (data, telefone, endereço, etc.), se há a 
identificação correta de campos de preenchimento 
obrigatório, se a navegação pelo teclado ocorre de 
maneira lógica, dentre outros. 

 

 
Figura 1.   Instrumentos envolvidos na avaliação de 

acessibilidade de sítios e sistemas web. (Fonte: o autor) 
 

3. ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES 
VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 
 
Já existem trabalhos e pesquisas com foco na melhoria da 
acessibilidade de Ambientes Virtuais de Aprendizagem [11]. 
Percebe-se que essas soluções resolvem basicamente problemas 
parciais, voltando-se para uma deficiência específica ou sem 
considerar a necessidade de interação do usuário com o sistema, 
tanto no sentido de acesso do conteúdo como na postagem de 
conteúdo autoral por parte do aluno. Em ambientes voltados para 
aprendizagem, isso se torna ainda mais crítico, pois o aprendiz 
deve participar ativamente construindo seus próprios 
conhecimentos, ou seja, o aprendiz deve ser incluído 
intelectualmente e não atuar apenas como receptor de informação 
[12]. 
 
O processo de ensino-aprendizagem realizado por meio de AVAs 
deve prever, portanto, sua acessibilidade e usabilidade por 
pessoas com deficiência. É nesse contexto que este trabalho 
pretende contribuir, com o foco inicial em usuários com 
deficiência visual, analisando e explorando pontos pertinentes às 
necessidades de adaptação de acessibilidade para esse público no 
AVA SOLAR, descrito na Seção 5. 

3.1 Uso de AVA’s por pessoas cegas ou 
com baixa visão 
Como já mencionado, as TAs viabilizam a interação entre pessoas 
com deficiência e os ambientes virtuais disponibilizados pela 
internet, não somente os AVAs, mas também portais de acesso 
geral e sistemas web. No caso das TAs desenvolvidas para cegos 
ou pessoas com baixa visão, destacam-se os leitores de telas, que 
são softwares que sonorizam automaticamente os conteúdos 
textuais contidos nas telas de computadores, tablets ou 
smartphones e também as ferramentas de ampliação de telas 
disponíveis nos sistemas operacionais e navegadores web. Dentre 
os leitores de telas mais comuns temos o NVDA6 e Chromevox7 
(para o navegador chrome) 

No que se refere ao uso de AVAs, foram encontrados estudos 
relacionados a dois aspectos: 1) a utilização de AVAs regulares, 
tais como Moodle8 e Teleduc9, com apoio de tecnologias 
assistivas, como leitores ou ampliadores de tela [13]; 2) o 
desenvolvimento de AVAs específicos para pessoas com 
deficiência, incluídos aí os cegos e pessoas com baixa visão [14]. 

O principal problema constatado nas observações da relação entre 
AVAs e TAs refere-se à dificuldade de os estudantes 
compreenderem o que o leitor de tela descreve. Isso se deve ao 
fato de os ambientes virtuais de aprendizagem apresentarem um 
grande número de informações na tela, o que dificulta a 
navegação com apoio de um leitor de tela. Alguns estudos 
apontam diversas características necessárias para o 
desenvolvimento de AVAs para cegos [15]: 

1. Elementos não-textuais: todo elemento visual deve ser 
acompanhado de um comentário textual que o descreva. 

2.  Links: permitir que sejam suficientemente descritivos, com 
textos que tenham sentido. 

                                                                    
6 http://www.nvda.pt/pt-pt/downloads 
7 https://chrome.google.com/webstore/detail/chromevox 
8 https://moodle.org/?lang=pt_br 
9 http://www.teleduc.org.br/ 
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3. Mapas de imagem: incluir uma lista dos textos que 
correspondem a cada link (geralmente abaixo da imagem) ou 
agregar uma página separada (somente de texto) que traduza 
todos os links que compõem a imagem. 

4. Tabelas: o ideal é evitá-las ou utilizá-las de modo o mais 
simples possível com descrição adicional. 

5. Frames: é importante que os frames tenham título para que o 
usuário saiba de que se trata. 

6. Formulários: prever uma alternativa de capturá-los e preenchê-
los offline, para posterior envio. 

7. Cores de fundo: a tela deve ter um alto contraste entre as cores 
de frente e de fundo. 

8. Opções de ampliação: a página deve ter a possibilidade de 
aumentar o tamanho do que está exposto (fontes e imagens). 

9. Formatos não comuns: quando se utilizam arquivos em 
formatos não convencionais, deve-se incluir textos alternativos ou 
uma página que contenha a informação original no formato só 
texto. 

10. Compatibilidade com vários navegadores. 

11. Opção multilinguística: possibilidade de acesso a um tradutor 
online. 

12. Uso de maiúsculas. 

13. Estilo uniforme: atentar para a uniformidade de critério dentro 
do sítio, permitindo que o usuário saiba como guiar-se. 

14. Uso do teclado ao invés do mouse. 

15. Provedor inacessível: prever a possibilidade de a página da 
web estar hospedada em servidores gratuitos, que utilizam 
banners com anúncios publicitários ou avisos na página. 

16. Redação: texto claro garante melhor compreensão. 

17. Folhas de estilo em cascata: as folhas de estilo abreviam 
documentos, já que isolam fragmentos do formato de diversas 
páginas em um arquivo único que poderá ser aplicado em várias 
páginas. 

4. O ESTUDO DE CASO 
O foco desta pesquisa foi a análise inicial de acessibilidade do 
AVA SOLAR, voltada para usuários com deficiência visual. O 
SOLAR é o Ambiente Virtual de Aprendizagem que dá suporte às 
atividades acadêmicas desenvolvidas na Universidade Federal do 
Ceará, em especial nos cursos semipresenciais da UFC, geridos 
pelo Instituto UFC Virtual. 

Até o início da escrita deste artigo, foram contempladas duas 
fases de testes. A primeira fase contemplou as avaliações 
automáticas das 3 seções principais do sistema, a saber: seção de 
disciplinas (conteúdos), seção de atividades (fórum, portfólio e 
acompanhamento) e seção de interação (chat e fórum).  

A segunda fase contemplou a avaliação manual de acessibilidade 
com dois usuários com deficiência visual (baixa visão). Os 
produtos dessas duas fases geraram documentações com as 
especificações dos itens em não conformidade com os padrões de 
acessibilidade. E, a partir dos testes realizados diretamente com 
os usuários, foram sugeridas correções e melhorias, conforme 
ilustra a Figura 2, em um modelo iterativo das atividades. A 
equipe de desenvolvimento de sistemas responsável pela 

manutenção do AVA SOLAR absorveu a documentação e 
prossegue implementando as adaptações necessárias. 

 
Figura 2. Iteração dos testes e implementação de melhorias no 

estudo de caso do AVA SOLAR. (Fonte: o autor) 

4.1              Avaliação automática de 
acessibilidade 
4.1.1         Usuários 

● 5 usuários: 2 analistas e 3 programadores.  

4.1.2         Materiais 
● Ambiente de testes: http://solarteste.virtual.ufc.br 
● Navegador Google Chrome v. 61.0.3163.100  
● Validador de padrões W3C 
● Extensão AXE para Chrome (64bits) 
● Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios 

(ASES) 

4.1.3         Procedimentos 
Primeiramente, a equipe dividiu a demanda de páginas a testar 
entre os 5 usuários e aplicou o validador de padrões W3C nas 
telas  referentes à página inicial, à lista das disciplinas e de aulas. 
Em seguida, foi aplicado à página de atividades (fórum, portfólio 
e acompanhamento), chat e agenda. Procedimento semelhante foi 
adotado ao aplicar a extensão AXE no navegador Google 
Chrome, conforme é mostrado na Figura 3. 

 
Figura 3.  Tela com exemplo de resultado da extensão de 

validação automática AXE no navegador chrome apontando 
erros nos elementos de alto contraste. (Fonte: o autor.) 

Já para o caso de aplicar a validação através do ASES, os códigos 
das páginas em separado foram submetidos na página da 
ferramenta pela opção de “Validação por upload de arquivos”. 
Todos os dados foram compilados em planilhas, conforme 
relatado na Subseção 4.1, e os erros em repetição descartados.  

4.2              Avaliação manual de acessibilidade 
4.2.1         Usuários 
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● 2 usuários com deficiência visual (Baixa Visão), 
possuindo experiência de utilização em ambientes 
virtuais. 

● 3 avaliadores (Um analista e dois bolsistas de iniciação 
científica da área de computação e sistemas e mídias 
digitais), sendo o analista mais experiente com 
avaliação de acessibidade 

4.2.2         Materiais 
● Ambiente de testes: http://solarteste.virtual.ufc.br 
● Navegador Google Chrome v. 61.0.3163.100  
● Checklist manual de acessibilidade10  
● Questionário guiado por tarefas para avaliação dos 

conteúdos das aulas11 
● Leitor de Telas NVDA v. 2015.3 

1.2.3         Procedimentos 
As avaliações manuais com os usuários foram feitas em dois 
momentos distintos com o intervalo de cerca de duas semanas 
entre as avaliações. No primeiro teste manual, com duração de até 
45 minutos para cada usuário, foram avaliadas as mesmas telas 
submetidas aos validadores automáticos, sendo que, desta vez, 
buscando avaliar a qualidade da navegação dos usuários. Em 
seguida, os usuários preencheram o checklist manual de 
acessibilidade com o auxílio dos aplicadores. 
No segundo teste, os usuários também dispuseram de até 45 
minutos para avaliar a qualidade de navegação das aulas 
disponibilizadas em formato .pdf. O procedimento compreendeu 
desde a atividade do download da aula em arquivo até a leitura do 
documento através do leitor de telas NVDA e, eventualmente, o 
uso da lupa ou zoom disponíveis no sistema operacional. 
 

5. AMBIENTE VIRTUAL SOLAR 
 
O SOLAR 2.0 é sua versão mais recente deste AVA, operando 
desde o segundo período de 2014. O sistema foi projetado a partir 
de pesquisas realizadas na área de design de interfaces, 
usabilidade e acessibilidade. O software ainda tem a possibilidade 
de personalização e integração com ferramentas da Web 2.0 
como, por exemplo: Mensagens Instantâneas e Google Analitics. 
Ferramentas como o Webfórum têm suporte à linguagem 
simbólica matemática, permitindo uma melhor interação das 
disciplinas da área de ciências exatas. Além disso, pode ser 
acessado de diferentes mídias e dispositivos, como é o caso de 
smartphones e tablets. 

O ambiente SOLAR demanda atualmente avaliações contínuas e 
adaptações para absorver de forma efetiva novas tecnologias, 
incluindo adaptações para operar como um ambiente acessível e 
que ofereça condições de inclusão sociodigital. Desta forma, 
priorizou-se ações que o certifiquem como AVA acessível, ação 
para a qual este estudo pretende contribuir diretamente  
 
5.1 Características gerais do AVA SOLAR 
 
A arquitetura do AVA SOLAR se baseia no modelo 
cliente/servidor. Do lado servidor, a solução de compõe de um 
servidor web CentOS com uso de NGINX e Unicorn para a 
                                                                    
10 https://tinyurl.com/y9cwltx8 
11 https://tinyurl.com/ycnhmy8s 

aplicação e Banco de Dados PostgreSQL. E, do lado cliente, 
basicamente as operações de acesso pelos navegadores web. A 
Figura 4 traz um esboço da arquitetura do AVA SOLAR [16]. 
 

 
Figura 4.  Arquitetura AVA SOLAR [16]. 

 

O AVA SOLAR possui os seguintes módulos: 
 

● Core de Integração de Módulos: parte fundamental da 
arquitetura do sistema que será responsável pela 
comunicação entre os módulos componentes do AVA e 
o processo de integração destes. A criação de uma 
plataforma modular permite que novas funcionalidades 
sejam incorporadas através de novos módulos, ou 
atualização de existentes; 

 
● Gerência de Usuários e Controle de Acesso: módulo 

responsável pelo cadastro de usuário, controle de 
senhas, criptografia de informações, controle de acesso 
do usuário, controle de permissões por perfil, dentre 
outras funcionalidades; 

 
● Integrador do AVA com Sistema Acadêmico: 

módulo responsável pela integração entre o sistema de 
controle acadêmico utilizado pela Universidade Federal 
do Ceará e o AVA Solar 2.0; 

 
● Espaço Pessoal do Interagente: módulo de controle do 

espaço individual de cada usuário, que deverá conter 
suas atividades, agenda, comunicação com amigos e 
acesso a disciplinas/cursos que está realizando; 

 
● Avaliação e Acompanhamento: módulo responsável 

pelo acompanhamento das atividades e interações dos 
participantes de uma disciplina ou curso, bem como do 
processo de Avaliação dos cursistas; 

 
● Ferramentas de Comunicação: criação das 

ferramentas de Webfórum, Chat, Mensagens 
Instantâneas, Avisos, E-mail, Webconference; 

 
● Ferramentas de Conteúdo: ferramentas que 

possibilitem Publicação de Aulas (desenvolvidas 
externamente ao ambiente), Cadastro de Materiais 
Didáticos e Importação de Aulas; 

 
● Ferramentas Administrativas: módulo responsável 

pela geração de Relatórios do Sistema e dos 
interagentes, Criação de Perfis etc.; 
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● Ferramentas de Curso: módulo responsável pela 
Criação e Estruturação de Cursos; Alocação de Alunos, 
Criação de Turmas, etc.; 

 
Mais informações referentes ao AVA SOLAR podem ser 
encontradas em http://www.solar.virtual.ufc.br/tutorials_login. 
 

6. DISCUSSÕES  E RESULTADOS 
6.1 Avaliações automáticas 
Os resultados das avaliações automáticas a partir do validador do 
W3C, da extensão AXE para Chrome e do avaliador ASES, 
trouxeram, como resultados, uma maioria considerável de erros 
críticos e sérios considerando os padrões web e as diretrizes do e-
Mag 3.1. Foram feitas amostragens dos testes executados por 
telas, contendo a identificação da tela, os elementos de código 
envolvidos, as regras afetadas, o impacto, a referência da norma 
no WCAG 2.0 e as descrições e sugestões gerais.  

O seguinte link (https://tinyurl.com/y8yntsbb) contém um extrato 
de testes para uma disciplina, com a validação automática da tela 
inicial, aulas, material de apoio, fórum, portfólio, 
acompanhamento e chat. Segundo essa amostra, cerca de 90,7% 
dos erros eram classificados como críticos e 9,3% dos erros como 
sérios. 
 

6.2 Avaliações manuais 
6.2.1 Resultados da navegação geral nas telas 
analisadas 

Os dois usuários com baixa visão utilizaram o leitor de telas 
NVDA para fazer as avaliações manuais. Quando a utilização da 
navegação com o leitor de telas era tornada inviável pelos 
conflitos de informações presentes, os usuários se valiam do 
recurso de aumentar a fonte no navegador em até 500%. 

Foram encontradas diversas inconsistências nos elementos de 
navegabilidade, principalmente nas descrições de elementos 
como links, campos de texto, imagens e botões. Os dois usuários 
classificaram as dificuldades de navegabilidade como sendo 
relacionadas principalmente aos seguintes problemas: 

A sequência de navegação do formulário de login tornou a 
ambientação com a tela principal do sistema confusa, 
principalmente porque a descrição de algumas figuras se 
confundiu com a descrição dos campos do formulário. Foi 
sugerida a mudança na descrição do formulário e mudanças no 
atributo “ALT” de descrição das imagens que se referiam ao 
“Acesso à Informação” e ao logotipo do governo “Brasil”. Foi 
sugerido “tornar mais clara” a descrição das caixas de entrada de 
login e senha quando o foco do cursor apontá-las, facilitando o 
retorno sonoro do leitor de telas. 

A barra de acessibilidade no topo do sistema não estava 
corretamente configurada. Possuía somente os itens de atalhos (1 
para Conteúdo, 2 para Menu e 3 para Busca) e Alto contraste. 
Faltavam os atalhos Aumentar fonte; Diminuir fonte; Fonte 
normal; Deveria possuir um link de "Acessibilidade" ou similar 
contendo todos os recursos de acessibilidade presentes do 
sistema. 

Os menus deveriam estar em forma de lista ou itens. Nesse caso, 
o menu relacionado ao “Conteúdo” apresentava subitens ocultos 
não descritos corretamente. Deveria ser dado ao usuário a 
orientação correta acerca dos mesmos, e com atalhos para mostrar 
ou ocultar subitens. 

Em relação à tela principal com as informações das disciplinas, o 
elemento relacionado à agenda não está acessível, pois foi criado 
em formato de tabela e os campos não são descritos corretamente 
fazendo com que o usuário se perca ao navegar na mesma. 
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Não foi fornecido um mapa do site para a indicação de páginas 
internas que não estão presentes no menu. O mapa do site deve 
ser disponibilizado em forma de lista de links, podendo conter 
quantos níveis forem necessários. Através do mapa do site, o 
usuário pode compreender melhor como o site é estruturado, além 
de poder ter acesso rápido a uma determinada página dentro do 
site. O link para o mapa do site deve ser disponibilizado próximo 
ao topo ou no menu principal, de maneira que o acesso a este link 
ocorra de forma rápida e facilitada. 

6.2.2 Resultados da navegação nos conteúdos das 
aulas 

Em relação aos problemas diretamente relacionados à navegação 
nas aulas, os usuários relataram que um dos pontos mais urgentes 
seria o acesso por atalhos no teclado à matriz de disciplinas 
disponibilizadas. E, também, na apresentação da aula, remeter o 
foco diretamente para a navegação via teclado quando é aberta a 
janela modal que dá acesso ao conteúdo. Ainda quanto à 
experiência de uso dessa janela modal, seria mais confortável 
para eles que fosse permitido o redimensionamento da janela sem 
perda de funcionalidade, o que pode ser descrito como um design 
responsivo desse elemento. 

Alguns conteúdos em áudio e vídeo, rolagens e animações na aula 
de ambientação com o sistema não estavam corretamente 
descritos. Foi relatado que alguns desses elementos eram 
executados automaticamente sem o retorno adequado para o 
usuário. Nesses casos, ao usuário deve ser repassado o controle 
sobre esses elementos. Além disso, o usuário deve ser capaz de 
fechar, pausar, parar e reiniciar esses conteúdos. Alguns vídeos 
executados também não forneciam audiodescrição ou transcrição 
textual que pudesse ser ampliada. 

As grades de apresentação das aulas não estavam organizados de 
forma simples. Alguns links de acesso às aulas não estavam 
descritos ou estavam com informações repetidas. 

O campo "Buscar" nas "Disciplinas ativas" não estava 
programado corretamente, os resultados não eram indicados 
corretamente. Quando o usuário insere um termo, o foco deve ser 
remetido para o início do resultado da pesquisa. No início do 
resultado, primeiramente, deve ser informado o resultado da 
busca como, por exemplo, “Foram encontrados 5 resultados para 
sua pesquisa” ou “O item pesquisado não foi encontrado”. 

Ainda sobre os testes de acessibilidade com o conteúdo das aulas 
foram aplicados testes manuais com os usuários para que estes 
pudessem ler os conteúdos dos arquivos das aulas em extensão 
.pdf. Os dois usuários tiveram dificuldades de navegar até o botão 
de impressão somente com o leitor de telas. Mesmo assim, 
utilizando o recurso de ampliação da tela conseguiram fazer o 
download dos arquivos. 

A leitura dos arquivos com o leitor de telas ficou comprometida, 
pois os mesmos não foram construídos com a disposição da 
formatação dos parágrafos e das seções em formato acessível. As 
marcações que auxiliam o usuário na navegação desse tipo de 
documento não estavam disponíveis. 

6.3 Melhorias realizadas no sistema 
Uma das melhorias importantes já realizadas no sistema foi a 
implementação da barra de acessibilidade, que traz agora os 
atalhos devidamente identificados e lidos corretamente pelo leitor 
de telas, conforme a Figura 5.  

 
Figura 5. Barra de acessibilidade acessível 

Outro resultado prévio já importante é que as porcentagens das 
principais páginas como a Home, a de acesso às aulas e material 
de apoio tiveram um aumento na porcentagem de acessibilidade 
pelo validador ASES, subindo de cerca de 77,6% de 
acessibilidade para 94,3% de conteúdos e elementos de 
navegação acessíveis. Houve ainda um feedback informal 
remetido por alguns professores, que utilizam o AVA, à equipe de 
desenvolvimento sobre as melhorias realizadas. São pontos que 
serão melhor explorados na continuação desse estudo de caso.  

7. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
 
Com esse estudo de caso, foi possível constatar que boa parte dos 
problemas relacionados à implementação de acessibilidade em 
portais web e sistemas nasce da falta de iniciativa das instituições 
de fazer da acessibilidade um projeto permanente e, em alguns 
casos, do desconhecimento ou resistência inicial por parte dos 
desenvolvedores ao imaginar que as diretrizes que tornam o 
conteúdo acessível possam impactar no desempenho ou dificultar 
a produtividade na programação do portal ou sistema web. 
Porém, não é isso que ocorre na prática. A adoção da 
acessibilidade na confecção das páginas e aplicações para Internet 
não se caracteriza como limitação, ao contrário, as regras de 
acessibilidade tornam os documentos mais flexíveis, abrangentes, 
rápidos e fáceis de utilizar. 
 
No entanto, o que é realmente necessário é que as instituições se 
comprometam a enfrentar os desafios da mudança, buscando 
novas práticas que exigem competências e habilidades que não 
eram exigidas até pouco tempo atrás. Nesse sentido, como 
proposta para trabalhos futuros, é deixado à universidade o legado 
de como seus sistemas podem ser adequados aos padrões de 
acessibilidade. Isso possibilita que, não só a aplicação SOLAR, 
como as demais aplicações utilizadas, possam, através de reuso 
dos componentes desenvolvidos no projeto e novas 
implementações baseadas neste estudo, adequar-se às legislações 
vigentes e promover um bom nível de acessibilidade em seus 
sistemas. 
 
Além de promover capacitações e formação continuada, seria de 
enorme importância que as instituições investissem na criação de 
documentação própria para a promoção de acessibilidade virtual, 
como manuais que norteiem a criação de documentos digitais 
acessíveis, disponibilização de conteúdo acessível na EAD e 
práticas acessíveis, enfatizando desde a acessibilidade atitudinal 
até a garantia da acessibilidade em todas as etapas do processo, 
desde a divulgação de cursos até as avaliações pedagógicas. Pode 
auxiliar, nesse sentido, a criação de núcleos de pesquisa em 
acessibilidade, com equipe multidisciplinar, incluindo 
profissionais com deficiência que possam testar e dar 
credibilidade ao trabalho desenvolvido. 
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ABSTRACT 
Nowadays, many people have Internet access, which changes the 
ways of relationship and communication. Digital technologies emerged 
as a new paradigm, which changes many aspects of routine. This  
way,  it is important to look for new ways of performing tasks in  
order to achieve the objectives. Task monitoring and performance 
evaluation could be great allies in achieving positive results. In or- 
der to keep people engaged and committed to their own income, 
we propose a gamified system that uses the Learning Vector Model 
for performance evaluation and follow-up of tasks. The system 
can be applied in entities and companies with the purpose of so- 
cializing, motivating or promoting the interaction of users. It was 
verified through field research, that our system helped with the im- 
provement of the performance of the evaluated team and motivated 
the professionals. The evaluation using the Learning Vector Model 
helped in the monitoring and the progress of the evaluated ones. 
They also could interact more with the work team. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Computer-assisted instruc- 
tion (CAI); H.5 [Information interfaces and presentation]: Group 
and Organization Interfaces 

General Terms 
Documentation, experimentation, human factors 

Keywords 
Performance evaluation, task monitoring, gamification, Learning 
Vectors Model 

1. INTRODUCTION 
With the advancement of technology and the changing habits of 

population, society is becoming increasingly complex. Nowadays, 
many people have Internet access, which changes the ways of re- 
lationship and communication. Digital technologies emerged as a 
new space of communication, sociability, organization and also a 
new market for information and knowledge [7]. Thereby, many 
possibilities arise for adopting resources and strategies for this new 
socio-cultural scenario. However, due this large number of possi- 
bilities, more complicated become the ways of task monitoring and 
performance evaluation, mainly in the areas of business and educa- 
tion. 

In any context, human performance depends on various factors 
and varies depending on the person and the situation. This could 
be influenced also by factors of the environment where the person 
is inserted. This explains why even the best employees or students 
may not deliver good results. When the quality of services is lack- 
ing or the average class grade is unsatisfactory, it is usually because 
people are not performing as expected, and this can occur for a va- 
riety of reasons, for example: value of rewards, individual effort 
and the perception of the individual place [4]. 

Performance evaluation and task monitoring could be great allies 
to empower, motivate and reward employees or students. Through 
this practice, it is possible to focus peoples’ activities properly, 
align individual goals with the organizational ones, joining perfor- 
mance at work with the medium-term objectives and strategies of 
the corporation and to maximize the potential of individuals and the 
team to benefit the organization. The evaluation allows the identi- 
fication of potentialities and make a career progression, and also, 
alert those who are not doing well. It is feasible to provide in- 
formations to evaluators about their progress and identification of 
strengths and weaknesses. 

The adoption of a system for constant monitoring and evaluation 
could help with the class follow-up. With these mechanism, it is 
possible to provide a formative evaluation. The term "formative" 
means that the information will be collected during the education 
process [5]. Evaluation, in turn, aims to "delineate, obtain and pro- 
vide information for making educational decisions" [12, p. 338]. 
The main idea of a formative evaluation is to check results pro- 
gressively, in order to adjust learning activities to improve student 
attainment. 

This way, we propose a gamified system for activity monitoring 
and performance evaluation. Gamification is a technique to stream- 
line the learning process or training, and make tedious or repetitive 
tasks more enjoyable [13]. Consists in the use of game elements 
in varied contexts, for purposes that are not exclusive of entertain- 
ment. Through this practice, it is possible to improve performance, 
promote socialization, and generate a sense of achievement. When 
properly used, gamification is an ally that gives positive returns by 
keeping focus, and at the same time, entertainment. We choose this 
technique to motivate and engage the users of the system. 

The evaluation will be through the Learning Vectors Model (LV). 
The LV Model is a methodology which uses geometric representa- 
tions of the performance, which makes possible the classification 
qualitatively and quantitatively [10]. It was originally created to 
help teachers, tutors and students of distance education. It allows 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 290 - 297. Santiago de Chile.
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semi-automatic evaluation. The evaluated ones have continuous 
feedback and grades are given from an association between one 
horizontal and one vertical component representing the positive and 
negative contributions of the interactions between the class. This 
model have been chosen for being a dynamic tool, since it allows 
the semi-automatic evaluation. 

 
2. RELATED WORK 

Some works in the area of Educational Computing have been 
studied to solve problems related to performance evaluation and 
follow-up of tasks. Here we list the ones which used the Learning 
Vectors Model and gamification in order to obtain different objec- 
tives. 

2.1 Work based on the LV Model 
The LV Model focuses on the interaction of the teaching group 

with the virtual learning environment. It was created to support 
and encourage formative evaluation and automate the qualitative / 
quantitative follow-up of students. The research based on the LV 
Model has used this methodology to monitor and evaluate students 
in virtual learning environments. Here we list two works which 
used the LV Model with different approaches and objectives. 

Sales et al [11] addresses possible impacts which could influence 
online avoidance. It was compared two methodologies: spread- 
sheet and the LV Model. For the monitoring of activities, it has 
been established that one class would be evaluated by digital spread- 
sheet, available only at the end of the course. The other class would 
be evaluated by the LV Model. It was noticed that, with the con- 
stant monitoring of the activities through the LV Model, it is pos- 
sible to infer changes in the avoidance rate. The changes in the 
evaluation methodology, of summation for formative, contributed 
to lower student dropout rates. 

The work seen in Gonçalves et al [6] presents an application of 
the methodology known as Instruction by Peers, associated with 
the non-linear evaluation of the LV Model, to the Forum "Ques- 
tions and Answers" of the Virtual Learning Environment Moodle. 
The authors justify their choice of the LV Model saying that it facil- 
itates pedagogical interventions and motivate those involved. The 
result is a computational mechanism based on a nonlinear forma- 
tive assessment model, implemented in a long distance course with 
wide acceptance. 

2.2 Work based on gamification 
Gamification is used in different areas to influence behaviors and 

practical results.  There are a fair variety of games with differ-  
ent purposes, not only entertainment, as Serious Games or Digital 
Game Based Learning (DBGL). Works which uses these methodol- 
ogy applies gamification with different objectives, mainly in order 
to motivate the users. Here we list the ones faced to the education 
field. 

In Carvalho et al [3], the development of a game centered on 
mythical characters of Brazilian folklore is discussed. Although 
the authors do not use the term "gamification", they talk about the 
use of game elements with learning purposes. They introduce Fol- 
clÃs¸rica, a 2D single player puzzle game that places the student in 
contact with different Brazilian myths. In their research, they asked 
students about the Brazilian folklore and realized that they know 
more about foreign myths, as Thor, Odin or Anubis. The authors 
also made questions about the game and collected suggestions for 
improvement. 

The work seen in Villalba et al [14] describes the application  
of the game Yumi Yumi with five-year-old children to assesses the 
effects regarding gender equality. It has been used the Engineer- 

ing Methodology Educational Software (MEiSE), which divides 
the process into two steps: definition of requirements and iteration 
plan. The Yumi Yumi game is about a male cat who has to cook to 
conquer a female cat. This game was developed with the objective 
of encourage girls and boys to meet Peruvian food and make them 
both interested in domestic services. 

Pedreira et al [9] talks about a systematic mapping of the field of 
gamification in software engineering. The authors established four 
criteria according to the existing literature: the area of the soft- 
ware process, the game elements that will be used, type of research 
method and the type of forum in which they were published. As a 
result, the authors found 29 primary studies, most focusing on soft- 
ware development, but also other support areas. They conclude the 
work saying that gamification in the area of software engineering 
tools is also an important challenge that needs attention. 

2.3 Comparison 
As seen in the previous subsections, the LV Model and gami- 

fication has been used in educational computing with purposes of 
formative evaluation and motivation, but have never been used to- 
gether. Also, they were not used for task monitoring and perfor- 
mance evaluation. In order to make a fair comparison, we set four 
criteria that differentiate our work from the related ones: (1) if the 
work makes use of the LV Model, (2) if the work used gamification, 
(3) if the objective was evaluate the performance and (4) if the work 
makes task monitoring. Table 1 shows the comparison between our 
work and the related ones. 

Table 1: Related work and comparison 
 

Reference 1 2 3 4 
Sales et al [11] √  √  

Gonçalves et al [6] √  √  

Carvalho et al [3]  √   

Villalba et al [14]  √   

Pedreira et al [9]  √  √ 

Our proposal √ √ √ √ 

 
As seen in Table 1, the LV Model is addressed in an educational 

context, and has showed itself as an alternative way for qualita- 
tive and quantitative evaluation. The works analyzed in this sec- 
tion which uses the LV Model is faced to evaluation. The gamified 
systems have learning purposes. but do not meet performance eval- 
uation, neither task monitoring. Our system is the only gamified 
faced to performance evaluation and task monitoring that uses the 
LV Model. 

3. BACKGROUND 
This section discusses the theoretical basis used in this work. 

The concepts about the LV Model for a non-linear formative evalu- 
ation are discussed. Also, we present some settings related to gam- 
ification and the use of game elements in a non-game context. 

3.1 Learning Vectors Model 
The Learning Vectors Model is a qualitative-quantitative method- 

ology of non-linear evaluation, that allows constant monitoring for 
the evaluated ones. LV Model focuses on the interaction of the 
group in the virtual learning environment, mainly in the use of dis- 
tance activities. The LV Model is based in dynamic systems and 
uses vectors and numerical equations in a two-dimensional way, 
determined by projections on the Cartesian axis. These values rep- 
resent the bipolarity between the qualitative and quantitative di- 
mensions [10]. Visually, the vector is indicated by an arrow that 
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rotates counterclockwise and allows users to ch
ing is going. Figure 1 shows the vectors of the 

Figure 1: Graphic representation of the vect
[10, p. 88] 
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Characteristics presented in games comprise a set of indissocia- 
ble elements, not always explicitly structured. They consist of a 
collection of elements found in most games, but not necessarily  
at all. There are the classification of the elements according to 
Werbach & Hunter [15], in which the authors list three kinds of 
elements: dynamics, mechanics and components. Figure 2 shows 
the organization of the game elements according to the degree of 
abstraction, arranged in decreasing order. 

 

 
Figure 2: Classification of game elements 

Source: adapted from [15, p. 82] 
 

Dynamic elements represent the highest level of abstraction and 
consist of themes in which the game develops, e.g. the narrative, 
the relationship between the players and the progression. The me- 
chanics are related to the orientation of the players’ actions, as the 
evaluation, feedback, challenges, rewards and acquisition of re- 
sources. The components are at the most concrete level and de- 
scribe specific applications viewed and used in the game interface, 
as ranking, scores, missions, time, unlockable content, among oth- 
ers. These elements can take various combinations, that is, an ele- 
ment can be both dynamic and mechanical. Combining game ele- 
ments effectively is the main task of a gamified project. 

Games aim to achieve four motivating axes: competition, learn- 
ing, escape from reality and social interaction [13]. One of the 
elements for building good mechanics is the correct definition of 
a reward system. The prize at the end of a completed task is the 
main reason that leads players to continue in a game until the end. 
Another element that keeps the participant engaged in achieving 
the objectives is feedback, so the player keeps aware of his perfor- 
mance and in what stage he is. Also, gives a sensation of progress. 
Small rewards throughout the process are also important to stay 
focused. 

Gamification has been recognized as a pedagogical practice that 
can qualify the teaching and learning processes. This is an emerg- 
ing phenomenon which arises from the popularity of digital games 
in the cyberculture. Its capacity to motivate actions, solve prob- 
lems, learning in various areas of knowledge could be a great allied 
in the processes of collaboration and cooperation, as well as to de- 
velop other skills relevant to the context of cyberculture [8]. 

 
4. DESIGN AND DEVELOPMENT OF THE 

SYSTEM 
The idea of a system for performance evaluation and task moni- 

toring came out from the intention of put two methodologies with 

similar objectives together, helping the control and evaluation of 
students or employees. Through this system, it is possible to man- 
age activities, as well as the evaluation of those involved at the end 
of the process. The system gives support to the monitoring of the 
users’ scores, helping managers with the follow-up of members and 
their evolution. It may also recognize those who are not making 
progress, or have regressed, and thus be able to verify the causes of 
these. 

We used the Learning Vectors Model associated with gamifica- 
tion to encourage people to achieve the yield of high performance 
teams. The LV Model helps the constant monitoring and classi- 
fication, providing a formative assessment. We aim to assist in  
the interactions between those involved in various tasks, to pro- 
vide follow-up to evaluators and evaluated ones. At the end of the 
interaction and evaluation processes, it is expected that our system 
could improve the performance and motivation of the team. 

4.1 Learning Vectors adapted to the system 
The idea is to calculate scores and levels with the formulas of the 

LV Model. The result obtained in the system is made by the Learn- 
ing Vectors Model adapted to our objectives. As the LV Model, we 
aim a non-linear evaluation. The scores will be given by the same 
formulas of the LV Model to calculate the positivity and negativity, 
and the values for LVX , which indicates the positivity, are used for 
the punctuation. For better understanding, the points will be called 
P . It is possible to observe the relations of the equations to the val- 
ues obtained in Equation 4. The value of P initially is zero and then 
the actual P count plus the value obtained by the calculation of the 
previous value of P. 

 
P = Pi + (10 × cos[(−12α + I)]) (4) 

Scores are obtained by calculating LVX , while total points are 
the sum of all scores obtained. The ranking depends on the scores, 
but consists only of the sum in the week, since it is updated weekly. 
This can also help in accomplishing more tasks, since more tasks 
results in more evaluations and, consequently, higher scores. Higher 
punctuation gives more chances of joining the first positions of the 
ranking. It is possible to access the average of those evaluated at 
the time of reporting, as well as the history of scores, what could 
be considered as a formative assessment. 

The β Factor is the indicative of whether or not to level up. As in 
LV Model, the β Factor is calculated by dividing positivity by neg- 
ativity. At the beginning, passing the phase is easier, but with each 
level reached, the difficulty increases. The levels are numerically 
divided, for example, level 1, 2, 3, ..., n. There is no limit number. 
To increase the level, the score obtained must always be the dou- 
ble of the previous one. The calculation of the number needed to 
reach levels depends on other variables, as unlock badges and keep 
reasonable valuations. The following algorithm shows the logic be- 
hind the calculation of levels, with cl = current level, nl = next level 
(all integer numbers), and a boolean lu = level up. 

if nl (cl 2) then 
nl (cl cl) 
lu true 

end if 
The variable lu begin as false and change to true if the value of 

nl is achieved, so the user advances to a higher level. The value  
of nl is determined by multiplying the current level by twice these 
value, e.g. if the value of cl is 2, the value of nl is 2 2, it means 
that the person has to obtain at least a 4 in the next evaluation, 
determined by the β Factor. The nl value receive the double of cl 
if the user level up and it serves as the new new parameter to be 
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reached. At the beginning of the game, the first evaluation of the 
β Factor is stored as the first value of cl, and then, the user has to 
obtain always the double of the ancient value. For example, if the 
first evaluation of the user is 1, the second one has to be 2 to level 
up, the next has to be 4, and so on. 

The LV Model was chosen as a mechanism to support dynamic 
evaluations and to provide a constant feedback to those involved in 
an educational process, as well as to verify negativity and positivity. 
We aim to unite valuation with gamification and encourage users to 
adopt positions that improve their performance, but in a fun way. 
Through these resources, it is assumed that, if the user had in hand 
the mechanisms necessary to know their own performance, those 
evaluated will identify factors that hinder and those that improve 
performance and take measures to modify or maintain the progress 
of the task resolutions. 

4.2 Game elements of the system 
Gamification is used in our system to keep people focused and 

engaged in a given task. These concepts could help with various 
tasks. These could also clarify the perception of the employer about 
their own role within the environment. The most common elements 
in systems that use gamification are scores, badges and ranking. 
According to [15], these are used more commonly for being pow- 
erful, practical and relevant to get desired results. This way, these 
elements have been chosen to be the main motivating points of our 
system. Following the classification of game elements according 
to the degree of abstraction, the game elements selected can be di- 
vided can be seen in Table 3. 

Table 3: Kinds of game elements of the system 
 

Type Element 
Dynamics Progress bar, chat, alerts 
Mechanics feedback, rewards 
Components badges, levels, scores, ranking 

 
The elements used in our system are related to types of behavior 

motivators. Dynamic elements represent interactions between play- 
ers. Chats and alerts are proposed in order to encourage the team 
to have more connectivity and socialization. Another dynamic ele- 
ment is the progress bar of the tasks, providing follow-up and also 
showing the progression in the accomplishment of the missions. 
Mechanic elements are those related to player orientation. The me- 
chanics are composed by feedback and rewards. These mechanisms 
are associated with the component elements, with achievements, 
levels, points and ranking. Conquests are visual representations of 
some achievement achieved in the gamification process. They help 
to set goals, mark achievements, serve as signs of progression and 
may indicate status. 

The levels are related to the evaluations: more completed assign- 
ments generate more good grades to the users, and the more they 
gain levels, which becomes increasingly difficult as the progress. 
The score is another component of the system and is connected to 
levels and to the ranking. The points will be given by the evaluators 
through the LV Model and serve as a parameter for the placement 
in the ranking, for level up and to provide a basis for unlock the 
achievements. Figure 3 shows the badges of the system. 

These elements are important to positively influence the perfor- 
mance of the users and lead them to adopt positions similar to those 
of high-performance teams. The aim is to encourage healthy com- 

 

 
 

Figure 3: Badges of the system 
 

that the use of the system improves the understanding that the em- 
ployees have of their importance within the organization and that 
improve their yields from the feedbacks of the evaluators. 

 
5. EVALUATION AND PRELIMINARY RE- 

SULTS 
To ground our assertion, we developed a web system and adapted 

our proposal to the corporate area called Process Planning and In- 
stitutional Evaluation (PIPA). We choose to make the test with man- 
agers and employees to verify if it could be used in a learning envi- 
ronment but in the context of business environment, where there is 
more charge. Corporate strategies should contribute to the achieve- 
ment of the objectives of companies, and, consequently, guarantee 
their sustainability. Our objective is to keep the employees engaged 
and committed to their own income, also to give support to man- 
agers to monitor the performance of the members of the team. 

5.1 Aspects of implementation 
The development of PIPA was planned with several studies of 

which technologies to use and what the final appearance would 
look. Firstly, technical details were considered, such as the lan- 
guage that would be used, the extensions and libraries that would 
help the system functionalities and which ones would better fit the 
proposal. The system was built using the PHP programming lan- 
guage, the script language JavaScript, HTML markup language and 
the CSS styling language. PHP was initially chosen because it was 
the same language used for programming the LV Model. In addi- 
tion, MySQL database was used and some libraries, as Bootstrap1, 
to make the application responsive, and RGraph2, to generate dy- 
namic charts. 

petition among users and constant assessment of tasks, thus helping    
supervisors gain control over the activities of the company, as well 
as employees will follow up on how they are doing. It is expected 

1http://getbootstrap.com/ 
2http://www.rgraph.net/ 
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The architecture of the program follows the model known as 
three-tiered application (3-Tier), architectural style in which the 
system is organized into three main layers [1]. The layers used  
for the architecture of PIPA are the user interface, the presenta- 
tion screens that will make the interaction with people; the busi- 
ness layer, with the logic of the application; and the database layer, 
which will store score information, personal data, and employee 
appraisal history. 

There are three user profiles: administrator, manager and user. 
The users can be enrolled in activities by managers and administra- 
tors, and can access the notes assigned to them, update the status 
of tasks and send files and comments. Managers are responsible 
for registering activities, recruiting users for them and doing the 
evaluation at the end. They will have access to the scores of the 
users. The administrator is the profile that will handle the system. 
The manager can do what a manager does, but it is also possible to 
register people and classify them into any of these categories. 

The design of PIPA was inspired by the minimalist design, which 
has the least graphic resources and texts. It does not mean that it 
has little content, but rather broadens the essence of what is really 
important, to the point of making everything else expendable be- 
fore the focus of creation [2]. The reason for choosing minimalist 
themes is to focus the attention of the users on the content, that is, 
tasks, and to divert the focus of graphic elements. The home page 
of the system can be seen in Figure 4. This screen contains the main 
information about the user, as his evaluation through the vectors of 
the LV Model, the ranking, the badges and the the pending tasks. 

 

 
Figure 4: Page of the user of the system 

 
As seen in Figure 4, there are the representation of the current 

evaluation through the vectors of the LV Model. The ranking only 
shows the first three places. This is to avoid unhealthy competition 
and possible constraints of people who are not well placed. The 
position of the user is only shown to him and to his superior, if  
the person is not among the top three. The container in the middle 
shows the badges of the user and the one positioned to the right 
shows the tasks which are in progress. 

The page of projects shows the tasks of the person is registered 
as a member of a team or individually. This screen shows the num- 
ber, unique code of each registered task, name, type, priority and 
whether it is completed or not. This information is previously reg- 
istered by the manager who opened the task in the system. The 
types are related to the sectors to which it is related, such as ad- 
ministrative or financial. Figure 5 shows the page of the user. Only 
the people involved in this tasks could monitoring the progress of 
these. The manager and the administrator are the only ones which 
access of the tasks in the system. 

In the projects tab, it is possible to have an overview of every- 
thing what is being produced in the company, not only the pro- 
cesses assigned to the user. This page is important for monitoring 

 

 
 

Figure 5: Page of the user’s projects 
 

the projects of the colleagues. Authors are the people who regis- 
tered the activity in the system, it means, users with a manager or 
administrator profile. ’Assigned’ is related to the person who is 
intended the task. Figure 

 

Figure 6: Page of general projects 
 

The system has been made available to the general community, 
especially to the target audience of developers and people who want 
to use PIPA to manage their activities in the company. The repos- 
itory used to store the code, as well as a version controller, was 
GitHub3, and can be accessed in this link: https://github.com/Cacais/PIPA. 

5.2 Methodology 
For the field research, we choose a company of representation of 

seals and enclosures for the mineral water and beverages segment. 
It consists of a microenterprise with 7 employees, a receptionist, 
an accountant, two proprietary partners and three representatives 
working externally, located in PassarÃl’ neighborhood of the city of 
Fortaleza, CearÃa .̨ The test period was a little more than a month 
in the first quarter of 2017. A week before the start of the tests, a 
meeting was held with the owners and employees for explanations 
of how to use the system, and then began to use it. In this context, 
the system could be an ally to control the activities of everyone who 
works in person, but especially those who work outside. 

We scheduled a day for installation of the program and expla- 
nation of how to use it for all employees. On that day, employees 
who work externally were also present, and it was possible to teach 
everyone. A local server was used inside the company and was ex- 
plained individually as access, register tasks, evaluate and monitor 
their performance through the system. They all collaborated and 
seemed excited to use it. After the training, the contacts were left 
in case any of the employees had any questions or to solve technical 
problems. 

The system was used for a month, more precisely thirty-six days. 
At the end of the process, another meeting was scheduled for de- 
livery of software evaluation forms and feedback. Two forms were 

 
  

3https://github.com/ 
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50% 

 
50% 

applied: one for self-evaluation and another for supervisors to eval- 
uate the employee’s income. The questionnaires had objectives and 
subjective questions. It was made clear to the participants that the 
procedure would be anonymous, with the sole purpose of raising 
data for an academic research, and that colleagues would not have 
access to the answers. At the end of this period, the forms were 
collected. 

The forms contained questions about the adequacy of the soft- 
ware to the environment, employee satisfaction and performance 
improvement. Thus, the evaluation models were divided into two 
parts: one for self-evaluation, aimed at employees in general, in- 
cluding the owners; and one for employee evaluation. The purpose 
of this would be to analyze whether employees perceived changes 
in their income and whether the bosses noticed it. All answered the 
self-assessment questionnaires, while only the owners answered 
the evaluation of the results of their collaborators. 

5.3 Preliminary Results 
The results of the questionnaire are organized together with the 

questions to which they refer. In general, the system improved em- 
ployee performance. When asked about this, they said they were 
able to pay more attention of how the tasks were going and that the 
employees were more focused. As for the ease of evaluation, they 
felt a bit of difficulty at first, but with little time have been able to 
evaluate. The results can be checked as follow. 

5.3.1 Questionnaire of the evaluators 
1. Did the employees obtain improvement in income through 

PIPA? 

4. Did you use to evaluate employees beforehand by any other 
method? 

 
 
 
 

No 
 
 
 
 

As it could be observed, the acceptance of the system was good 
and there are not problems of adaptation of users with the system. 
There was no difficult in making the evaluations through PIPA, ac- 
cording to the answers to the second question. The managers did 
not use to evaluate the employees before (question 4) and they said 
that the monitoring of tasks helped the company. 

5.3.2 Self-assessment questionnaire 
1. In a general way, how do you evaluate your experience with 

PIPA software? 
 

Reasonable 
 

Great 

 
 
 

Yes 
 

2. In your opinion, do your performance improved with PIPA? 
 

2. The level of difficulty of evaluating employees by PIPA was: 

Easy 

 

Yes 

 
Not sure 

 
 
 
 

Reasonable 
 

3. Did the monitoring of the activity of the employees by PIPA 
helped the company? 

 
3. Do you think your interaction with others improved using 

PIPA? 
 
 
 
 

Yes 
 
 

Yes 
 

4. Was the evaluation by PIPA a positive, negative or neutral 
factor? 

100% 

100% 

100% 

14.3% 

14.3% 
 
71.6% 

Good 

90% 
10% 

100% 
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Good 

 
83.3% 

 
16.7% 

Neutral 

 
The objective of the self-assessment questionnaire was to verify 

in the customer’s view whether it meets the desirable characteris- 
tics for a system. According to the responses of those involved, 
the system improved the communication between the members of 
the team. In general, the users liked the experience. As for perfor- 
mance, the software remained stable and there were no technical 
problems throughout the experiment. The suggestions for improve- 
ment were: 

• Put a repository for digital files (.doc, .pdf) 

• Improve navigation. It’s a little confusing 

• Could be created an application to access the mobile system 

• Maybe put more pictures 

• The system could issue reports 

The questions were elaborated to verify the length of the work 
objectives. From the responses of the users, it was possible to con- 
clude that the system was able to motivate and interact among the 
members of the company. It is important to say that there was not a 
lot of people in this preliminary tests, but it was possible to verify 
the acceptance of the system in a real context. Furthermore, the 
comments and suggestions to improve our system consist of valu- 
able contributions for further implementations. 

6. CONCLUSION AND FUTURE WORK 
With the changes in the habits of the population and the influ- 

ence of cyberculture in many aspects of the routine, it is important 
to look for new ways of performing tasks in order to achieve the 
objectives. It is not different with the task monitoring and per- 
formance evaluation. Our proposal is to apply the LV Model and 
gamification in order to improve results in a learning environment, 
helping with the class follow-up. With these mechanism, it is pos- 
sible to provide a formative evaluation. 

Testing process was very helpful in uncovering the strengths and 
weaknesses of the system as well as collecting suggestions for im- 
provements. The objectives we had at the beginning were verified 
and it can be concluded that, for this preliminary evaluation, the 
system was carried out in a profitable way, fulfilling the established 
goals. According to the answers of the questionnaires applied, it  
is presumed that the one planned in the beginning was fulfilled. In 
the future, we want to test our system in a school to analyze how 
students and teachers will behave and how will the acceptance. 

Our system encourages the improvement of performance, which 
will be stimulated through gaming elements to have more produc- 
tivity, since mechanisms will be added for constant checking of 
evaluations and feedback. It is also intended to improve the moni- 
toring of what is being produced in the company, in order to iden- 
tify armful factors, and thus be able to take preventive measures. 
This way, both evaluators and evaluators gain in the process. In fu- 
ture works, it is hoped to improve the visual aspect of PIPA, making 
it more attractive and intuitive to the public and improving the user 
experience in using it. It is also one of the future objectives to use 
Fuzzy Logic for the LV Model. 
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ABSTRACT 
We can find a multitude of strategies for evaluating students in 
class. However, many of them are not possible to be carried out in 
practice due to the number of students in classroom. The strategy 
we find very useful to enforce learning among students is the 
blind peer evaluations. One drawback is the difficulty of deciding 
on fair and accurate assessment for the marks, which should also 
take into account the lecturer judgment evaluation. Therefore, we 
propose in this work some strategies to deal with this problem by 
using the Moodle as an interface between the lecturer and our 
proposed system. In order to create a rich representation of many 
possible real-case situations in class, we discuss them via 
simulations. The results have three folds. Firstly, we want to show 
how we are capable of identifying responsible students more 
accurately. Secondly, using our methods, we show whose students 
need closer assistance because they are not able to recognize the 
right answer, among some others, for the given activity. And 
finally, for those students of which evaluations are nearby to those 
also performed by the lecturer, a reward grade should be given. 

CCS CONCEPTS  
•Information systems → Content analysis and feature 

selection; Information extraction; •Applied computing → 

Collaborative learning;  

KEYWORDS 
Self-review; Peer review; Programming code assessment 

 

1. INTRODUCTION 
Programming is becoming a steadily popular discipline in many 
unconventional areas other than computer science [16, 18, 10, 5]. 
Nevertheless, our teaching practices are still out-of-date. Many of 
us are still sheet-of-paper based way of students’ assessment on 
programming skill. Moreover, the only feedback a student receive 
from any previous practice is their own marked source code 
solutions. Usually, the student does not get to know what their 
colleagues thought about the same problem and how theirs 
solutions could be compared to among them. 

On the one hand, we believe the students would benefit most if 
they could discuss in pairs, in class, their own solutions [14]. On 
the other hand, the effort to give the right feedback at the right 
time to all students while their learning process in class is a tough 
task to be achieved without some sort of help from modern 
intelligent processing mining for educational system [19]. 
Besides, there are some initiatives in the literature [20] to 
overcome this problem. The use of peer-assessment can bring up 
the students discussion within class, where a set of codes 
solutions can be transparently criticized and their features 
evaluated accordingly to what is designed for that course, or class. 
In our proposed approach for this work, we claim that the 
lecturer/teacher/instructor has a key role to play when it comes to 
decide on the final fair marks [24], when reviewers fail to reach a 
consensus, or the students are practicing unfair grading. This why 
in our approach the lecturer’s judgment is an important part of our 
students’ peer-assessments model. 
Instead of giving the students the responsibility of their own 
individual evaluation, as it is done in some self-evaluation 
approaches [13], our approach introduces the idea that each 
student must evaluate some source-code solutions of other 
students in class. Thereby each student will have the opportunity 
to assess what and how their classmates expressed themselves 
with regard to the same activity solution. It is important to say that 
the source-code solutions are anonymously shown to them. 
Therefore, each students does not know which programming 
source code their colleagues have submitted. 
In order to deal with all the grades given by each student in class 
to their assigned set of source codes to be evaluated, we built a 
system which together with the Moodle1, a very popular learning 
management system (LMS), manages all the necessary red-tape 
work. Our system fetches all the submitted source-code solutions 
submitted by the students of a class from a given Moodle to our 
computer server. We format these solutions into a nice readable 
table of responses to be presented back to the students only the 
programming source-code solutions, without students’ 
identifications, on another activity created by the lecturer on the 
Moodle (see Table 1 in Section 4). Having this new activity 
online, the students now enter their grades for the assigned 
source-code solutions of their classmates. The rest of calculations 
are done internally by our system and both the grades for the first 
and the second activities are sent back to the Moodle. 
Our system is so far configured to provide the user with two types 
of evaluations. The first is that when the student’s grades ranking 
are similar to that given by the lecturer. This shows that the 
student is able to assess the importance of some answers over 
others as quite well as the importance also expressed by the 

                                                                 
1 http://www.moodle.org 
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instructor. In this case the exact values given to grade the assigned 
source codes are not so much the goal. 
Another type of evaluation is that when the student is asked to 
guess the correct values for grades given by someone experienced 
such as the lecturer. In this case the student receives greater 
grades as much as their own grades are closer to that given by the 
lecturer. In our opinion, this type of evaluation is harder than the 
previous one. 
The literature show that peer assessments are also good strategies 
to improve student motivation, stimulates students to reflect, 
discuss, and collaborate in their learning process [2, 24]. We 
show in our experiments how to visualize that some students were 
able to grasp quite well the overall lecturer criteria of evaluation, 
whereas some others are those who need greater help on the 
subject.  
This work is structed as follows. We discuss, in Section 1, we 
discuss among some literature works some similarities with the 
current work conducted in this paper. The architecture of our 
system is discussed in Section 3, which is responsible to extract 
the data from the learning management system, process it and 
send it back to the user interface. In Section 4, we describe how 
our simulation experiments were performed and the results 
yielded, and the conclusions are presented in Section 5. 

2. SOME RELATED WORKS 
Evaluations play important role both on the students learning 
process and for the lecturer’s improvement of their teaching’s 
strategies. As many more different forms of evaluations the better, 
as the students can perform better in some than other types. This 
way, by observing the students on their multidimensional form of 
learning, the lecturer can isolate the key variables which could be 
hindered the students learning process [11]. 
In other words, the evaluations serve to the two sides of the 
process: to the learner and also to the lecturer. For the former to 
correct their learning procedures in order to achieve increasingly 
better results. For the later, to rearrange its strategies in order to 
improve their capacity of precisely helping the learner in their 
individual needs. Therefore, the scientific progress in class can 
only come by the continuous refinement of the route of 
pedagogical strategy [17]. 
One of the problems the lecturers are facing these days is to keep 
pace with the great number of students in class that the 
educational environment is impinging, especially in the e-learning 
environments [3]. Thereby some strategies to reduce the lecturer 
effort, without neglecting the quality, have been proposed in the 
literature. We discuss in this section only two types of these 
strategies, for the sake of brevity. The a) self-assessments [12] and 
b) {blind, or not} peer-assessments [6], whereas we consider to be 
traditional that approaches where the assessment is done only by 
the lecturers themselves. Furthermore, in this work we are 
considering both the self and peer assessment, based on given 
grades, used in conjunction with the lecturer grades assessment as 
the baseline [1] for the final results. 
In this work we will discuss three sorts of assessments: the self, 
the peer and a mutual strategy. The latter is a sort of a 
combination of both previous type of assessment strategies.  
Although it is an important tool of evaluation, some lecturers may 
resort to the self-evaluation strategy as a way of diminishing their 
workload. On the contrary, this is a great opportunity for 

acquiring the cognitive state-of-mind of the students. In this 
strategy [7, 26] the students are asked to look into their own 
activities and, based on the course prior accorded criteria, engage 
in their own learning, learner responsibility, metacognitive skills 
and a dialogical, collaborative model of teaching and learning. In 
other words, this is a powerful way to bring up the student 
awareness of their active role in the learning process. According 
to [1], self-assessment should include two main elements: a) 
making decisions about the standards of performance expected 
and then making b) judgments about the quality of the 
performance in relation to these standards.  The main problem, 
besides involve students in both of these aspects, is how to 
introduce this practice without blowing up the workload the 
lecturer/instructors which are already doing many other day-to-
day duties [1]. 
One issue to tackle as a result of any self-evaluation strategy is 
that pointed out by the authors in [23, 8]. Their works showed 
that the students’ perception of themselves is not as accurate as 
their actual performance. In the light of these studies, thus, we 
need to find a way to balance this strategy with some other 
approaches to produce the learning desired improvement intent 
for these students. The authors in [12] claim that when  

Correctly implemented, student self- assessment 
can promote intrinsic motivation, internally 
controlled effort, a mastery goal orientation, and 
more meaningful learning.  

In their work, the authors pointed out a schematic to explain the 
meaning of self-assessment where three aspects are depicted: a) 
self-judgment [25]; b) learning targets and instructional 
correctives; c) self-monitoring.  All these aspects are the 
important engine to improve the students’ learning.  
The peer assessment has another cognitive approach. Rather than 
trying to be critical with their own work, in a peer-assessment 
strategy they are now impelled to look into not only their own 
respectively activities, but their classmates’ activities as well. This 
can be done by a variety of means.  
Peer learning is actually part of our development from the earliest 
years of life and the centrality of the lecturer makes us lose sight 
of this. We need to transform our educational environment into a 
place where one can see the birth of critical thinkers, who can 
evaluate the pros and cons of different ideas, or point of views, 
and etc. [22]. 
Differently of what we are interested in this work, some authors 
[24] dealt with the problem of arbitrating the conflicts among of 
group assessment, in what they called the non-consensus, i.e. 
when two or more students do not agree with a reasonable 
evaluation of a particular activity. They say that non-consensus is 
a common challenge in this type of approach that makes the 
reliability of peer assessment a primary concern in practices. 
Their proposed solution is based on the use of review deviation 
and radicalness to identify non-consensus in peer assessment. 
One of the suggested strategy by the authors was to award that 
student who gives a score close to the mean value of its review 
group scores, whereas should be penalized who gives a score far 
away from the group’s mean value. 
The addition of the lecturer as an active actor in our proposed 
approach either in the self and the peer assessment, we are capable 
of giving more stability to the grade results [20]. Most of the 
previous authors pointed out some problems to blindly accept 
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both self and peer assessment [6] as the final grade. According to 
this hypothesis, in our proposed approach, we will always use the 
lecturer assessments to guide the final results. In this work we will 
consider two strategies: a) the actual grade value similarity 
between the student and the lecturer at each activity and b) the 
ranking grade between the student and the lecturer at each 
activity.  Nonetheless, it is possible to consider many other ways 
of combining the lecturer given grades with the students’, for 
instance, the mean of students’ grades can also be considered 
when evaluating the student individual assessment [24]. Note that, 
by grading each other activities a great deal of metacognitive 
skills is worked out by the students. 
In order to implement both of these discussed strategies, we apply 
the Pearson and Spearman correlation [4, Cap. 4]. The first when 
we want that the student learn to give the right value to the 
activity, whereas the second when we are satisfied enough with 
the order of the grade given by the student when compared to the 
order given by the lecturer. 

3. THE SYSTEM ARCHITECTURE 
 

 
Figure 1: System architecture for LMS data extraction. 

Data mining tools are nearly part of our everyday lives. Embedded 
in many modern systems to help to acquire knowledge about the 
user to provide this user with better experience. In education area 
this still quite an exception, although some developments can be 
found in the literature and few others are actually applied in 
traditional classrooms [19,9,15]. A great opportunity is rising with 
the increase use of learning management system and the 
popularization of open and Mass Online Courses – MOOC’s, 
where a huge amount of data is produced which can review old 
needs now possible to be quickly discovered by new 
methodologies [21]. 
Research in Educational Data Mining (EDM) [19] seeks to count 
for the data demands which come from LMSs either when in 
online learning, or in classroom. In order to meet the day-to-day 
production of data and to provide the suitable support to the 
instructors of the modules it is necessary to design some 
intelligent systems that act specifically to acquire enough 
information from data so that it can be able to act very similar to 
what would be done by the specialist of that class. Therefore, to 
this end, we extract the data from the learning platforms and take 
them to our local servers. This is done by the system module 
called Tutor Support Systems (TSS), ensuring that this 
transference meets some security requirements. 
As an example of the amount of data produced by LMSs, we 
depict here the statistics yielded by the Moodle. According to its 

official website 2 there are 72 thousand systems registered in 232 
countries around the world. Currently with 95 million users, 
Moodle is a great example of academic productivity for teaching 
professionals who individually easily assess all students. 
Therefore, by extracting the data from a system as such we can 
process it with modern data mining algorithm and turn back richer 
knowledge to the lecturer of a course provider of the data. 
In order to orchestrate our proposed approach, a Data Transfer 
System (DTS) interacts directly with the LMS platform database 
to fetch the data uploaded by students. Using the LMS web 
service, the DTS connects clients and servers generating results on 
demand. Working with these tasks, the required TSS generates 
and sends report to all participants. The feedback is given by 
system using an upload method of DTS. Like download, upload 
function uses transference services to insert data directly on 
learning platform. For this application cycle, a developed TSS can 
become a tailored service which can be activated by the lecturer as 
wish during the configuration of course assignments. The 
architecture is presented in Figure 1 in order to keep services in 
high availability for all LMS. 
In the next section, we show some of the results of our strategy 
applied to some of our datasets and show that our approach is 
actually able to resolve the problem in the self- and peer-
assessment approaches of being fairness and accurate. 
 

4. EXPERIMENTS AND RESULTS 
In order to turn clearer the use of our proposed framework, in this 
section we describe: a) how students perform the combined peer 
assessment activities within our LMS interface; b) some of the 
cognitive classes we have already identified, and c) what would be 
some possible actions toward reaching out the students in their 
specific need.  As we said in Section 1, we are going to focus here 
in only two out of many other ways of assessing the grades given 
by the students when self, or peer evaluating. 
In our approach one needs to consider two basic steps. In the first 
step, the lecturer assigns an activity where all the students will 
hand out their answers via our LMS. At the end of this first step, 
we will have all the student’s activity answers in our system and 
the lecturer can now assign their grades, we are considering 
possible values from 0 to 100. But before reviewing the grades to 
the students, the lecturer opens another activity. This is the second 
step of our methodology. Now the students will be asked to give 
their own grades for their classmates’ answers including her own 
answer. The activities to be assigned to the students in this second 
step is chosen automatically by our framework software from 
those already submitted by the students in the first step, so the 
lecturer does not need to worry about it. Each activity will have its 
unique ID (See Table 1). Therefore, the students will analyze 
their anonymous classmate’s answers and, then, assign a grade to 
each of them. For instance, consider the example shown in Listing 
1. The Listings from (1) to (3) are some arbitrary chosen answers 
for a worked activity in one of our classes. The description of this 
activity is as the following: 

The Activity Statement 

                                                                 
2 https://moodle.net/stats/ 
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Write a program to get the number of P points 
from three teams in a football league, according to 
the following mathematical expression: 

 
In this expression,  is the number of positive 

goals,  is the number of goals taken,  is the 
number of wins away from home,  is the number 
of wins at home and  is the number of draws. In 
the end, the program must show, according to the 
number of points obtained by a team, the champion 
and the runner-up of the championship. 

 

Listing 1: (ID=544-8855) A Not Good Code Example 
#include<stdio.h> 
 
main() 
{ 
        int x,P,Gp,Gn,Vf,Vc,E,aux; 
        printf(" digite na ordem o numero\n"); 
        scanf("%d",&x); 
        while(x<=3 && x>=1) 
        { 
        printf(" digite na ordem o numero de gols positivos, 
negativos, 
                 vitorias fora de casa, dentro de casa, e empates do 10  
                 times na ordem começando pelo primeiro\n"); 
        scanf("%d%d%d%d%d",&Gp,&Gn,&Vf,&Vc,&E); 
        P=5*Gp-Gn+3*Vf+2*Vc+E; 
        scanf("%d",&P); 
        x++; 
        aux=P; 
        if(P>aux) 
        printf("%d\n",P); 
        } 
} 
 

This code was submitted by one of the students as the answer for 
one of our activities. However, this code was submitted by one of 
the students as the answer for one of our activities. The main 
reason the lecturer marked as zero (0.0) for this code was because 
it did not express the objective, evidencing that the student did not 
understand the problem statement. Besides, this code does not 
compile. We thus aspect the students should have the cognitive 
feeling, if not the same, a similar sense of value when asked to 
give their grades for this answer 
 

Listing 2: (ID=169-8700) A Better Code Example 
#include<stdio.h> 
 
main() 
{ 
 
        int i, c, v, GP, GN, VF, VC, E, pontos, campeao=0, 
viceCampeao=0 ; 
        for(i=1;i<=3;i++) 
        { 
                printf("Digite o numero de gols positivos, o numero de 
gols  

                        negativos, o numero de vitorias fora de casa, o  
                        numero de vitorias em casa, e o numero de 
empates do  
                        time %d: ", i); 
                scanf("%d %d %d %d %d", &GP, &GN, &VF, &VC, 
&E); 
                pontos=(5*GP- GN +3*VF +2*VC +E); 
 
                if(pontos>campeao) 
                { 
                        campeao=pontos; 
                        c=i; 
                } 
                else if(pontos>viceCampeao) 
                { 
                        viceCampeao=pontos; 
                        v=i; 
                } 
        } 
        printf("O campeao é o time %d com %d pontos,e o vice-
campeao é o time %d 
                com %d pontos ", c, campeao, v, viceCampeao); 
} 
 
The code presented in Listing 2 is another example. This is a 
better code than that shown in 1. An important aspect valued by 
the lecturer in her assessment on this answer was that this student 
showed a higher cognitive level of understanding when used a 
decision instruction to choose the runner-up of the championship. 
This was an important characteristic to bring the grade to the 
maximum of the total grade. 
 

Listing 3: (ID=175-8500) The Best Code Example 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
        int GP,GN,VF,VC,E,P,valc=0,valv=0,timec,timev,ntime=0; 
        do 
        { 
        printf("entre com o numero de gols positivos e gols 
negativos  
                respectivamente \n"); 
        scanf("%d%d",&GP,&GN); 
        printf("entre com o numero de vitorias fora de casa e numero 
de  
                vitorias dentro de casa respectivamente \n"); 
        scanf("%d%d",&VF,&VC); 
        printf("entre com o numero de empates \n"); 
        scanf("%d",&E); 
        P=5*GP - GN + 3*VF + 2*VC + E; 
 
        ntime++; 
        if(P>valc || P> valv) 
        { 
                if(P>valc && P>valv) 
                { 
                timev= timec; 
                valv= valc; 
                timec= ntime; 
                valc= P; 
                } 
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                if(P> valv && P< valc) 
                { 
                timev= ntime; 
                valv= P; 
                } 
        } 
        }while(ntime<3); 
        printf("O time campeao e %d com %d pontos \n",timec,valc); 
        printf("o time vicecampeao e %d com %d pontos 
\n",timev,valv); 
} 
 
Finally, in Listing 3, differently of that previous code, this code 
was sucessfuly compiled and yielded some results, but not yet the 
correct one. However, the student showed a reasonable cognitive 
level of understanding the content discussed in class about the 
elements surrounded this activity even though she used the logical 
expressions in a confused way. This student was awarded with a 
maximum grade. 
In the second step, we constructed a report with all the students 
responses, as shown in Listings 1–3. The anonymous ID of the 
respondent is placed within the code listing. After having 
examined the list of codes in the report, students are then asked to 
give grade to each of the answer in the list of codes. We specified 
a protocol for entering the grade values in to our LMS, as follows. 
Each line written by the student is initiated by a "#" hash symbol, 
followed by the ID of the respondent, as shown in Table 1. A 
semicolon is used to separate the ID and the given grade. For 
instance, four lines of a student peer assessment evaluation is 
depicted in Table 1: 
 

Table 1: The grades given by a student into the LMS 
A Student 

ID Grade 
#169-8700; 50.5 
#172-8498; 45.00 
#175-8500; 100 

  
#544-8855; 0 

In the first column we can see all the IDs (#169-8700, #172-8498, 
#175-8500, , and #544-8855) of the selected answers assigned 
for a student to grade. In the second column, after the semicolon 
separation character, is placed the respectively grade values for 
the answers, for instance, the student decided to grade a slight 
superior of the medium value, , for the #169-8700 answer, 
whereas graded a maximum value for the #175-8500 answer. 
The grades entering by the students are then automatically paired 
with that assigned by the lecturer, in the first step, and the 
specified correlation formula for that activity is automatically 
calculated to be transformed into a new grade to each respective 
student for the peer assessments. 
One possible configuration is to set the activity to transform into 
grade the value resulted from the Pearson correlation between the 
student grades and the grades given by the lecturer for the same 
answers. The greater the correlation with the lecturer grades, the 
greater the grade this student will be assigned. Another possibility 

is, alternatively, to set the Spearman correlation for the activity, 
in this case the student is asked to correctly rank the grades among 
the answers. We also provide the user with the possibility of 
specifying an expression to combine some correlation formulas to 
produce the final grade for the student’s activity. 
Figure 2 shows the correlation results of all students grades 
together with the lecturer grades L, called here as the baseline. 

The values shown in Figure 2 is a result of a simulation to help us 
to discuss some categories of grading assessments and see how 
they are visually presented in tools such as that heat map depicted 
in the figure. In the experiments we have four types of students: a) 

 – those who act more like randomly assigning grades to their 
classmates’ activities; b)  – those who are very close to that 
grades also assigned by the lecturer; c)  – those who are very 
close to that grades also assigned by the lecturer, but not as close 
as the  group of students; d)  – those who are close to that 
grades also assigned by the lecturer, but farther than the  group 
of students, given that 

 
 and  are integer values to express the quantities in each 

category of students. 
Thereby on the bottom side of the Figure 2 there are all the labels 
starting from the right side with the L label, the lecturer baseline 
grading, and ending with  at the left side of the figure. Moving 
up one line, we find again the correspondent L label at the right 
side of the figure. The cell at the first line, combined with the first 
column at the left side, we can see that the correlation with L 
between itself could not be different but 1.  
Based on the Figure 2 it is quite simple to spot those students who 
are not aligned with the criterion the lecturer is applying to assign 
grades to the activities. Although these students may assign quite 
very similar grades as those also assigned by the lecturer, we 
claim that these students are not fully understanding whatsoever 
the course content, or the lecturer criterion of judging the activity 
assessment. 
On the other hand, among those students of the category , who 
are not much aligned to the lecturer way of grading as much as the 

-individuals are, we can see that they are very alike. Their color 
in the figure is quite similar to that very light blue also showed for 
the correlation between L and L. This is at the left column on the 
top of the figure. Note that the correlation among categories such 
as , ,  and  are darken then L and , this is placed at 
the second quadrant of the figure, at the bottom right side of the 
figure. This is to show that they are clearly different among them 
and, what is more important, we can easily spot them. 
In the light of this, we may say that the lecturer should pay a great 
deal of attention to those  group of students, whereas  group 
are clearly as good as the lecturer. Although the  class of 
students also need some care and attention, the necessary action 
for the correction of the course is simpler than that necessary for 
the  group of students. 
The tool showed in Figure 2 can even tackle, what is considered 
by some, one of the common problem when dealing with mutual 
assessment on online LMS, which is the possibility of the students 
to copy somebody else’s evaluation. This can be detected by the 
high level of correlation between pairs of students grading [14]. 
Hence, the lecturer can now act in order to clarify those situations 
where pair of students have a high correlation between them on 
one or more activities. 
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Based on the heat map of Figure 2, we can now easily grade the 
students on their correlation achievements. One approach is to 
assign the correlation straightforward as the grade, adjusting only 
the correlation value to the range of the LMS grade interval. For 
those who did not respond, or are uncorrelated to the lecturer, 
grading them to zero is a possible approach. 
 

 
Figure 2: The correlation between the students and the 
baseline grades 
 
To sum up, in addition to helping the lecturers to motivate even 
more the students in their own learning process, we can extract 
from this tool the information when the students are actually 
learning or need more attention to the topic discussed in class on 
the subject regards to the evaluated activity.  

5. CONCLUSIONS 
Everybody who teaches has to spend lots of time on inspecting 
and assessing the activities carried out by each student in order to 
show their learning progress [24]. In this paper we discussed two 
strategies for weighting students’ grades given by themselves to 
their respectively classmates’ programming source codes. Our 
methods are also good strategies to assess the student’s cognition 
when some of the answers – programming source codes, 
developed by their colleagues in class are presented back to each 
one of them. By our proposed method, each student has to assess 
its own programming code, and also give grades to some selected 
programming source codes submitted by their classmates. These 

selected source codes are chosen accordingly to each student in 
order to stimulate their evaluation cognition. 
In addition, our experiments showed that the implemented tool 
eased the performance of the automatic mutual assessment, which 
otherwise this process would be nearly impracticable. Therefore, 
these tools are ready to use and help lecturers to mediate the 
students to a better learning. The approach proposed in this work 
open up the possibility to build a set of reports where we can 
point out the lack of cognition expressed by some students on 
certain topics of the learning process. 
We believe that student self-assessment, defined as a dynamic 
process in which students self-monitor, self-evaluate, and identify 
correctives to learn, is a critical skill that enhances student 
motivation and achievement. Therefore, this should be more used 
in classes. We believe our proposed framework provide the 
community with a good tool for turning peer-assessment strategies 
a more popular practice in our learning process. 
In future work, we are planning to consider to include a cleverer 
way to select source codes for a particular student. A way in 
which one could exploit the current cognitive status of the student 
and then help this student to improve their learning experience. 
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ABSTRACT 
The paper investigated the use of Design Thinking (DT) in hybrid 
teaching-learning situations (classroom and virtual) and observed 
that it can improve the development of critical thinking and 
collaborative creativity. Combined with the Challenge Based 
Learning (CBL) and used with the support of Virtual Learning 
Environments (VLE), the DT can produce a memorable learning 
experience and contribute to the development of the 21st century 
skills. The article proposed the creation of a hybrid model (DT + 
CBL + VLE), which was validated through a postgraduate 
discipline. 

RESUMO 
O trabalho fez uma investigação sobre o uso do Design Thinking 
(DT) em situações de ensino-aprendizagem híbridas (presencial e 
virtual) e observou que ele pode melhorar o desenvolvimento do 
pensamento crítico e da cocriatividade. Aliado ao método de 
aprendizagem por desafio (CBL) e utilizado com o apoio de 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), o DT pode produzir 
uma experiência de aprendizagem memorável e contribuir para o 
desenvolvimento das competências para o século XXI. O artigo 
propôs a criação de um modelo híbrido (DT+CBL+AVA), que foi 
validado através de uma disciplina de pós graduação.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer Uses in Educacion]: Collaborative learning 

General Terms 
Design, Learning, Skills. 

Keywords 
Design Thinking, Challenge Based Learning, Competências para 
o século XXI, Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
Olhando para a nossa atual realidade, podemos observar que as 
“novas escolas” estão buscando metodologias mais centradas na 
experiência do aprendiz, dando continuidade ao pensamento de 
educadores como Paulo Freire, Carl Roges e Albert Bandura, que 
desenvolveram suas teorias focando em quem aprende. Como 
exemplo, podemos citar a “Escola ELEVA” no Rio de Janeiro, 
que tem como objetivo preparar o seu estudante para o mundo, 
construindo currículos mais focados nas necessidades e desejos 
dos aprendizes do que em conteúdos rígidos e padronizados. 

Para a sociedade do século XXI, mais vale o desenvolvimento de 
habilidades e competências para um mundo em constante 
transformação, flexível e variável, do que a padronização e a 
eficiência ainda vinculadas ao modelo fordista ou ao que costuma-
se chamar de McDonaldização dos serviços [1]. 

Os desafios do século XXI requerem competências 
socioemocionais que só podem ser alcançadas através de uma 
formação que olhe para o aprendiz como um ser humano integral, 
onde cognição e emoção estão amplamente relacionados, por isso 

“(...) explica Anita Abed, consultora da Unesco: O conhecimento 
em si deve ser amplamente significativo e prazeroso, algo da 
ordem socioemocional” [2]. 

Segundo o POVIR [3], que escutou adolescentes e jovens de todas 
as regiões brasileiras, mais da metade deles afirmaram que 
práticas e atividades socioemocionais, bem como  educação “mão 
na massa”, não podem faltar na “escola dos sonhos”. 

Os resultados da pesquisa revelam não só a realidade da escola, 
mas principalmente as aspirações dos aprendizes e aponta para 
uma tendência do mercado de trabalho, que exige além do 
conhecimento técnico, habilidades sociais. 

A pesquisa de Harvard realizada pelo pesquisador David Deming, 
publicada em maio de 2017, também mostra que “Empregos com 
salários melhores cada vez mais exigem habilidades sociais”, pois 
“a interação social se mostrou - ao menos até o momento - difícil 
de ser automatizada.” [4]. 

Conhecimentos e habilidades puramente técnicos podem 
facilmente serem automatizados, diferente das habilidade que 
exigem um alto grau de interação social. Os dados analisados pelo 
pesquisador de Harvard revelam que a empatia, a flexibilidade e a 
cooperação são habilidades indispensáveis para o atual mercado 
de trabalho. 

É por isso que cada vez mais, tanto aprendizes e instituições de 
ensino quanto empreendedores e start-ups se valem de 
metodologias e/ou processos capazes de capturar os desejos e 
necessidades das pessoas.  

Há uma radical mudança de foco, tanto para aprendizagem quanto 
para resolução de problemas reais. Estamos vivenciando um novo 
paradigma socioeconômico, com processos centrados no ser 
humano e não mais em problemas ou tecnologias. Artefatos, 
eficiência e padronização perdem importância, respectivamente 
para histórias e narrativas, experiência e variação. 

O resultado é o crescente surgimento de metodologias, processos 
e artefatos centrados nas pessoas, que têm como objetivo 
proporcionar meios cocriativos e inovadores para apreensão e uso 
do conhecimento. Como por exemplo, podemos citar o já 
conhecido PBL (Problem Based Learning) e o CBL (Challenge 
Based Learning) da Apple, bem como o método Construir-Medir-
Aprender e o uso do Design Thinking (DT) como processo e 
tecnologia tanto para o ensino-aprendizagem quanto para o 
empreendedorismo. 

Os processos e métodos supracitados são colaborativos, criativos 
e fomentam a inovação através da resolução de problemas, o que 
corrobora com o desenvolvimento das competências 
socioemocionais tão desejadas para Educação e para Sociedade do 
século XXI. 

Então, o desafio proposto foi pensar um modelo de ensino-
aprendizagem baseado na interação humanos-artefatos e calcado 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 305 - 316. Santiago de Chile.
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no tripé: tecnologia, aprendiz e método de en
onde o Ambiente Virtual de Aprendizagem (A
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processo social, esse também envolveu conflitos e negociação na 
definição do problema/desafio, bem como nas soluções propostas 
pelos grupos. 

Os estudantes foram divididos em 3 classes, uma delas utilizou o 
DT aliado ao CRL, a segunda apenas pela CRL e a última utilizou 
o processo tradicional de ensino. O resultado foi que o grupo que 
utilizou o DT obteve uma nota média (71,22) significativamente 
superior aos outros grupos: 50,07 (CRL) e 40,46. A conclusão foi 
de que o uso do DT em ambientes de aprendizagem online pode 
melhorar a performance das habilidade de computação dos 
estudantes. 

Watson (2015) [7], realizou a pesquisa “Design Thinking for 
Life”. Ele afirma que o DT é uma ferramenta metacognitiva que 
pode ajudar os estudantes a desenvolver um nível mais profundo 
de criatividade e pensamento crítico, colocando essas 
competências a serviço da sociedade. Ele afirma isso, partindo da 
observação dos estudantes do seu curso e com base na teoria de 
Zande (2007), que corrobora com o exposto acima [8].  

Ele elaborou um curso de Design Thinking para seus alunos e 
introduziu temas que inspiraram designers, artistas e inventores, 
mostrando-lhes vídeos do TED Talk, como por exemplo: “How to 
Build Your Creative Confidence (Kelley, 2012)”. 

Para construir a metodologia do curso, ele utilizou o próprio DT 
como ferramenta para entender as necessidades de seus 
estudantes. Todos eles associaram o DT a competência criativa. 
Ainda segundo o autor, a criatividade é umas das mais 
importantes competências tanto para o mundo dos negócios, 
quanto para a aprendizagem. 

A conclusão foi de que o DT não é apenas um processo para 
resolução de problemas, mas uma ferramenta para “dar sentido a 
ambiguidade dos problemas, para empatia, para pensar de forma 
criativa, comunicar ideias, colaborar e fazer as pessoas rirem” [7]. 

Noel e Liu (2016) [9] analisam o impacto da utilização da 
“educação de design” no ensino fundamental (primary school) e 
propõem um novo paradigma de educação baseado no design.  

Eles afirmam que uma educação de design é uma ‘boa educação’, 
porque trabalha com aprendizagem baseada em problemas, 
criatividade centrada no ser humano e com interações através de 
protótipos e testes. 

Os autores mostram que o DT não é apenas uma metodologia de 
apoio para as demandas de ensino tradicionais. Ela vai além do 
apoio na aprendizagem de conteúdo e colabora para o 
desenvolvimento de competências para o século XXI nas crianças, 
tais como: empatia, colaboração e criatividade. 

Benson e Dresdow (2015) [10] analisaram o uso do DT em um 
curso de graduação de tomada de decisão. O resultado foi que os 
estudantes desenvolveram competências de pensamento crítico, 
criatividade e inovação. Eles alertam que o professor precisa fazer 
parte do processo, envolvendo os estudantes no brainstorming, nas 
definições de conteúdo e até mesmo na decisão do que deve ser 
feito, desde o início do projeto. 

O interessante é que os estudantes utilizaram e adaptaram de 
forma colaborativa um LMS de código aberto, para compartilhar 
documentos e imagens. Além disso, o ambiente de aprendizagem 
baseado no DT permitiu que os estudantes aprendessem não 
somente com os seus sucessos, mas também com as falhas. 

O resultado foi que o DT amentou nos estudantes as capacidades 
de pensamento analítico e de tomada de decisões através de uma 
visão mais holística. 

Nielsen e Stovang (2015) [11] propuseram um modelo de ensino, 
com uma abordagem orientada ao design para uma educação 
empreendedora (DesUni), com interfaces entre DT, Educação e 
Empreendedorismo. O foco foi o professor e o desenvolvimento 
de um modelo de ensino adaptativo com um formato de avaliação 
mais flexível. 

Marin et. al. (2013) [12] utilizaram o método CBL e iPads para 
maximizar o aprendizado de língua inglesa para estudantes de 
desenvolvimento de produtos, assim como, para melhorar as suas 
competências para o século XXI. O curso foi projetado com base 
no DT, transformando o papel do professor-pesquisador em 
observador e guia da aprendizagem, permitindo que os estudantes 
assumissem e orientassem a sua própria experiência de 
aprendizagem. 

Zilli (2015) [13] observou a pertinência do uso do DT em 
instituições do ensino básico e sua relação com o uso das novas 
tecnologias em sala de aula. Após interpretação dos dados 
qualitativos coletados, chegou a conclusão de que essa 
metodologia é capaz de motivar os estudantes no desenvolvimento 
das competências de cocriatividade e de orientação da sua própria 
experiência de aprendizagem, tendo o professor como mediador 
do processo. 

Wrigley e Straker (2015) [14] desenvolveram um modelo/recurso 
para Programas multidisciplinares de Design Thinking em 
Universidades. Eles criaram um modelo pedagógico para o DT, 
adaptando a Escada de Design Dinamarquês, criada pelo Danish 
Design Centre. O modelo/escada criado pode ser utilizado para 
estruturar os cursos de DT, indicando objetivos, conteúdos, 
atividades, competências e processos de avaliação. 

Ohly et. al. (2017) [15] avaliaram um curso universitário que foi 
desenvolvido com base nos princípios do Design Thinking para 
melhorar a autoeficácia criativa dos estudantes. O resultado 
mostra que não houve melhoria significativa dessa competência 
ao longo do tempo. O aumento da autoeficácia criativa dependeu 
mais da relação de satisfação com o curso e com a equipe do que 
da atividade coletiva de trabalhar em equipe. 

Pradhan (2015) [16] avaliou o uso do DT em sala de aula para 
ajudar os estudantes de graduação a preparar e entender sobe 
gerenciamento e sistemas de informação. A experiência de 
trabalhar em projetos concebidos por eles mesmos, utilizando suas 
habilidades meta-cognitivas, ajudou-os a obter melhores 
resultados. O estudo de caso realizado discutiu a metodologia, as 
ferramentas e o ambiente utilizado nas aulas. 

Para o estudo realizado, o autor utilizou duas ferramentas virtuais 
de gerenciamento de ideias criadas por ele, a saber: innoworks e 
innospace. O resultado da aprendizagem foi medido com base no 
feedback dos estudantes realizado através de um “survey” e das 
interações positivas durante as aulas. 

Após a leitura dos documentos selecionados, parece que o Design 
Thinking é uma metodologia e uma abordagem importante tanto 
para aprendizagem educacional, quanto para aprendizagem em um 
sentido mais amplo e socioeconômico. 

Os artigos selecionados utilizam o DT como abordagem centrada 
no ser humano, assim como uma metodologia para o ensino-
aprendizagem, porém, nenhum deles propôs a elaboração de uma 
metodologia baseada no DT para ser utilizada tanto no campo 
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educacional formal, quanto no âmbito socioeconômico. A 
proposta que mais de aproximou do exposto acima foi a do 
modelo DesUni [11], mas apesar de não se limitar a formação de 
empreendedores, foi elaborada com base no ensino para o 
empreendedorismo.  

Outro aspecto foi que nenhum deles se preocupou com a 
utilização dos artefatos tangíveis do DT implementados em 
AVAs, para espaços de ensino-aprendizagem híbridos com 
interações presenciais e virtuais (online). 

E por fim, mas não menos importante, reparamos que nenhum 
deles combinou o DT com métodos de aprendizagem que utilizam 
resolução de problemas. 

Por esse motivo, resolvemos direcionar a nossa pesquisa para 
criação e experimentação de uma metodologia de DT em 
situações de ensino-aprendizagem híbridas (presencial + virtual) 
com a participação direta de aprendizes e facilitadores da 
aprendizagem tanto na estruturação da disciplina, quanto na 
formulação dos desafios. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
3.1 Teorias de Aprendizagem 
Para Piaget, o “erro” é uma técnica de aprendizagem, pois “há 
uma lógica no erro” [17]. De fato se olharmos para o nosso 
processo de apreensão do conhecimento, veremos que muitas 
vezes falhamos ao tentarmos resolver problemas cotidianos, 
principalmente aqueles que se apresentam como novidade. 

Segundo Piaget, o mundo nos leva a ter experiências diferentes, 
quando nos deparamos com situações novas, que nos causam um 
desequilíbrio, resultado do que ele chama de “conflito cognitivo” 
[18]. Se aceitamos o desafio e vamos em frente, aprendemos e 
produzimos conhecimento novo, se desistimos, também 
desistimos da aprendizagem [17]. 

Sem a pretensão de avaliar o papel do erro no construtivismo 
piagetiano, o que nos interessa aqui é o papel que o erro pode ter 
na construção de conhecimento novo. Pois, falhar ou errar está em 
contradição com tudo que nos foi ensinado desde o princípio da 
nossa formação. 

A criança tenta e falha várias vezes, sua curiosidade a motiva a 
continuar tentando sem se importar com a quantidade de vezes 
que falhou. Porém, nos ensinam que para alcançarmos o sucesso 
acadêmico ou profissional temos que falhar pouco ou evitar o 
erro.  

Aos poucos vamos perdendo nossa curiosidade e o desejo de 
experimentar novas ideias. Até que não haja mais espaço para 
experimentação nem nas instituições de ensino tampouco no 
mercado de trabalho. Na verdade, quanto menos errarmos e mais 
rápido entregarmos nossas tarefas, melhores somos. 

No DT, falhar faz parte do processo de aprendizagem sobre a 
necessidade da pessoa. E quanto antes você aprender sobre isso, 
melhor será a solução para esse problema/necessidade. O que 
significa que “Se você falhar, falhe com inteligência. Se você tiver 
que falhar, falhe cedo e tente aprender com isso.” [19]. É o que 
Eric Ries (2012) chama de “aprendizagem validada” [20].  

De acordo com a publicação “Educação Mão na Massa” do 
PORVIR (2017) “O erro também pode ser uma oportunidade para 
novas descobertas” [21]. Uma vez que os aprendizes enfrentem 
um desafio novo, eles terão que testar hipóteses que poderão ser 
confirmadas ou não, o que os conduzirá a novas descobertas e 

novas tentativas, tendo o professor com mediador desse processo 
de aprendizagem através do tentar, falhar, aprender com a falha e 
tentar novamente. 

Aprendizagem através do erro, requer que o professor preste mais 
atenção no processo do que simplesmente na avaliação do 
resultado final. 

Vigotski [22] afirma que as habilidades cognitivas são o resultado 
da interação social e que elas não são inatas na pessoa, se 
desenvolvendo a medida que sua experiência pessoal cresce na 
interação com o ambiente histórico-cultural na qual se encontra 
inserida. Por isso, para ele a aprendizagem se dá na interação 
social, onde o ser humano ressignifica internamente o resultado 
das interações que ocorrem na sua história pessoal. 

Linguagem e pensamento estão densamente interconectados no 
desenvolvimento intelectual do indivíduo. O que dizemos e como 
dizemos está diretamente relacionado a maneira como 
construímos o pensamento e tomamos consciência da ação. De 
acordo com ele, “(...) uma palavra é um microcosmo da 
consciência humana” [22]. 

Para Vigotski, a pessoa elabora sentidos e significados, usando a 
linguagem como mediação e somente dessa maneira é que ela é 
capaz de conhecer e aprender sobre qualquer coisa. 

Penso que aqui temos outro ponto de contato importante com a 
metodologia do DT, pois nela a aprendizagem é sempre 
colaborativa (social) e uma via de mão dupla, resultado das 
interações/colaborações intra-equipe e da equipe com o contexto 
histórico-social da pessoa para a qual estamos gerando soluções 
relevantes. E nesse caso, a maneira como comunicamos 
(linguagem) essa solução pode afetar profundamente o seu 
entendimento e o desenvolvimento das tarefas. 

Interações e processos colaborativos também são características 
intrínsecas de AVAs e do modelo de aprendizagem CBL. 

Outro educador importante para nossa pesquisa é Paulo Freire, 
principalmente seus conceitos de “aprender a aprender” e da 
“autonomia do educando”. Eles trazem o foco do processo de 
apreensão do conhecimento para quem aprende e, com isso, o 
aprendiz é visto como sujeito da sua própria aprendizagem. 
Segundo Freire, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” [23]. 

A autonomia deve estimular no aprendiz uma visão crítica da 
realidade e desenvolver nele a capacidade de se auto-avaliar. Por 
isso o professor deve estimular a criatividade imaginativa e 
principalmente a curiosidade investigativa dos seus alunos. 
Capacidades extremamente valiosos na metodologia do DT como 
veremos mais a frente. 

O professor deve ser um educador desafiador que estimule o 
“gosto da rebeldia” em seus alunos, ajudando-os na construção e 
reconstrução dos saberes apreendidos. 

A autonomia é conditio sine qua non à prática educativa ética e a 
possibilidade de desenvolver no aprendiz a competência de 
aprender a aprender. O professor deve ter empatia para com seus 
educandos, procurando observar e respeitar sua curiosidade 
investigativa, sua linguagem e até mesmo a sua rebeldia 
transgressora, sem se eximir de ensinar e de impor limites à 
liberdade do aprendiz quando assim se fizer necessário [23]. 

A autoeficácia em um contexto de ensino-aprendizagem está 
relacionada a motivação do aprendiz [24]. De acordo com a 
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pesquisa de Albert Bandura, “nossos sistemas de crença afetam 
nossas ações, metas e percepções” [25]. Isto significa que pessoas 
mais autoconfiantes, são também mas criativas pois não têm 
receio algum de fracassar, o medo não as paralisa e elas geram 
novas soluções para serem experimentadas. 

A oportunidade de aprender com cada novo experimento facilita a 
experiência de aprendizagem e fomenta a criatividade, pois 
segundo Kelley (2014) [25], a criatividade é “uma capacidade 
humana natural que todo nós temos”. Todos temos um potencial 
criativo que é impulsionado pela imaginação e pela curiosidade. 

Robinson (2015), defende uma abordagem baseada na criatividade 
para Educação [26], porque ele acredita que criatividade e 
alfabetização possuem a mesma importância em uma 
aprendizagem por descoberta, que valoriza expressões pessoais e 
métodos de trabalhos não verbais e não matemáticos. 

Em sociedades saudáveis, a economia depende de pessoas com 
competências de adaptabilidade e criatividade para crescer e gerar 
empregos. Esse foi o resultado da pesquisa conduzida pela IBM 
em 2008, da qual participaram mais de 1.500 líderes de 
organizações em 80 países [26].  

Por isso, é importante que o modelo de ensino-aprendizagem 
considere a possibilidade de uma abordagem menos padronizada, 
que mata a criatividade e a inovação e opte por uma maior 
flexibilidade, que fomente o desenvolvimento da “confiança 
criativa” [25], competência tão requerida pela sociedade do século 
XXI. 

O conceito de “Confiança Criativa” ou “Creative Confidence” foi 
desenvolvido pelo engenheiro e professor da Universidade de 
Stanford David Kelley e seu irmão Tom Kelley, ambos 
fundadores da empresa IDEO. O conceito tem como base a 
autoeficácia de Albert Bandura, além sua afirmação de que todo 
nós somos naturalmente criativos. Só precisamos de 
oportunidades para explorar o nosso potencial criativo [25]. 

Stickdorn e Schneider (2014) disseram ainda que “(...) a 
criatividade não é um dom, e sim o processo de ouvir e estar 
preparado para articular as ideias que estão 'fluindo' dentro da 
mente de uma pessoa.” [1]. Se levada a radicalidade, essa frase é 
uma quebra de paradigma importante, pois rompe com o “mito da 
criatividade”, que diz que somente artistas, arquitetos e designers 
são pessoas criativas [25]. 

Isso significa que se criarmos as condições necessárias, a 
criatividade é algo que pode ser aprendido. 

A ideia de um modelo de ensino focado nas pessoas não é nova. O 
educador e psicólogo Carl Rogers (1902-1987) propôs em 1969 
uma aprendizagem centrada na pessoa, no seu livro “liberdade 
para aprender”, onde afirma que “o objetivo da educação deve ser 
o de facilitar o progresso e a aprendizagem” [27] e por isso o 
professor deve ser chamado de facilitador da aprendizagem.  

Para ele, a aprendizagem não depende nem das qualidades 
intelectuais ou pedagógicas do professor tampouco dos recursos 
(tecnológicos ou não) que ele pode utilizar, mas sim da relação 
pessoal que se constrói entre facilitador da aprendizagem 
(professor) e aprendiz (estudante) [27]. 

3.2 Design Thinking 
O que é Design Thinking? E qual a sua importância para o ensino-
aprendizagem? 

Segundo a definição de Mootee (2013): “Design Thinking é a 
busca pelo equilíbrio mágico entre negócios e arte; estrutura e 
caos; intuição e lógica; conceito e execução; brincadeiras e 
formalidades; e controle e capacitação.” [28]. 

Dependendo da linha de pesquisa que se adote, o DT pode ser 
considerado uma metodologia, um método, um processo ou uma 
abordagem. Para o nosso trabalho vou adotar a linha que 
identifica o DT como uma metodologia e uma abordagem 
centradas no ser humano [1] [28] [29] [30]. 

Podemos definir o DT de várias maneiras, desde que o foco seja 
sempre o ser humano. Podemos dizer que ele é um caminho 
sistemático para inovação centrado na experiência do usuário; que 
é uma ação cocriativa para inovação com foco no ser humano; 
uma abordagem para inovação, sistêmica, interdisciplinar, 
centrada na pessoa, participativa, adaptável, multimodal e 
sustentável; ou ainda que é uma abordagem para se entender 
problemas complexos, colocando o ser humano no centro do 
desenvolvimento do projeto de maneira empática, gerando 
resultados mais factíveis, viáveis e desejáveis. 

Por que o DT é um processo importante para resolução de 
problemas? 

Quando estamos diante de um desafio/problema, temos a 
tendência de começar a pensar em possíveis soluções baseadas em 
nossas próprias experiências, nas informações e no conhecimento 
que possuímos sobre a questão. Normalmente, temos várias 
ideias, possivelmente ótimas, mas segundo nosso ponto de vista. 
Porém, essas ideias na maioria das vezes não são para resolução 
dos problemas de quem está pensando as soluções, mas sim para 
outras pessoas. Por isso, elas tem grandes chances de falhar total 
ou parcialmente. 

Ao aplicarmos o DT, não pensamos possíveis soluções de 
imediato, mas partimos para uma abordagem centrada nas 
pessoas, para tentarmos descobrir o que é problema e o que não é 
problema através do ponto de vista da necessidade delas. Assim, 
nos certificamos de estar produzindo soluções úteis e relevantes 
para essas pessoas e não para nós mesmos. 

Quando sabemos onde estamos e para onde pretendemos ir, é 
possível desenhar um roteiro e segui-lo para se alcançar o 
resultado esperado e conhecido previamente, mas quando estamos 
diante de desafios/problemas complexos e resultados 
desconhecidos, precisamos experimentar o maior número possível 
de soluções.  

Ao interagir com as pessoas através de entrevistas qualitativas e 
semiestruturadas, somos capazes de aprender mais sobre suas 
necessidades e identificarmos a diferença entre o que elas dizem 
ser o problema e qual é o problema/desafio. 

Com o desafio definido (ou redefinido), podemos pensar ideias de 
possíveis soluções que possam atender as necessidades da pessoa, 
através de um brainstorming criativo que gere quantidade e 
variabilidade de soluções. As melhores ideias devem ser 
apresentadas para que recebam feedback da pessoa ou grupo de 
pessoas. 

O passo seguinte é prototipar um modelo simples da nossa ideia 
mais viável. Apesar de simples ele precisa ser funcional, para 
poder ser testados diretamente com as pessoas para as quais 
estamos projetando a solução. O teste tem por objetivo validar a 
proposta de solução e coletar o feedback dessas pessoas, para 
podemos refinar o nosso protótipo ou mesmo, se necessário for, 
pivotar e começar novamente, redefinindo o desafio/problema. 
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avançarem para uma próxima etapa, o que estimula a 
aprendizagem e prepara-os para as etapas subsequentes. A seguir, 
apresentaremos cada etapa do modelo. 

Big Idea ou brainstorming é constituída por várias ideias 
fornecidas por estudantes e professores sobre assuntos da vida 
real, como por exemplo: sustentabilidade, mudanças climáticas, 
saúde pública, economia, cultura, segurança, educação entre 
outras. Todas as ideias devem ser consideradas, não deve haver 
julgamentos e todos devem participar [34]. 

Questão Essencial define o que é importante saber sobre a Big 
Idea, seu contexto e escopo. Normalmente começa com a seleção 
de muitas perguntas até o que é relevante ficar sintetizado em 
apenas uma pergunta [34]. 

Proposta de Desafio é a pergunta essencial transformada em uma 
proposta de ação. Nessa etapa, a mediação do professor é 
essencial para que o desafio seja algo real e significativo para os 
estudantes, além de factível e viável tecnologicamente, não 
permitindo desafios muito amplos ou vagos, nem muito limitados.  

Desafio estabelecido, os estudantes devem ser divididos em 
equipes com quatro ou cinco integrantes, que devem trabalhar de 
forma colaborativa, utilizando as TD disponíveis para a 
comunicação e compartilhamento de documentos [34]. Esta etapa 
está subdividida em: 

• Questões Norteadoras são perguntas que vão ajudar os 
estudantes a aprender mais sobre o desafio e os ajudarão a 
definir a validade das soluções que proporão. É uma fase 
crucial e crítica para o desenvolvimento do método, por isso o 
professor-mediador deve garantir que eles consigam construir 
uma lista extensa de perguntas orientadoras [34].  

• Atividades de Orientação são ações concretas que tragam o 
conhecimento necessário para os aprendizes responderem as 
perguntas orientadoras, como por exemplo: entrevistas com 
especialistas, pesquisas, simulações, entre outras [34]. 

• Recursos disponíveis que podem ajudar nas atividades de 
orientação, como por exemplo: especialistas, sites, vídeos, 
aplicativos, wikis, entre outros [34]. 

Identificando a Solução e Preparando a Implementação é a 
etapa em que os estudantes precisam escolher uma entre as várias 
soluções que surgiram como resultado das etapas anteriores e 
prototipa-la. Ao longo do desenvolvimento do protótipo, os 
estudantes devem iniciar o planejamento para implementação 
[34]. 

Avaliação e Validação é a etapa onde o protótipo é 
implementado e disponibilizado para ser testado. Os estudantes 
devem medir os resultados através da observação e/ou de 
entrevistas, para depois refletirem sobre o que está funcionando e 
o que precisa ser melhorado. É importante determinar um período 
limitado para os testes e utilizar os recursos tecnológicos 
disponíveis para armazenar e compartilhar os resultados com a 
equipe [34]. Esta etapa está subdividida em:  

• Publicação de Resultados e Publicação das Reflexões. Este 
é o ponto culminante do desafio, onde os estudantes publicam 
um “vídeo da solução com duração entre três e cinco minutos, 
que deve incluir a descrição do desafio, a validação da 
aprendizagem, a solução e os resultados”. A ideia é 
compartilha todo processo com o mundo, através de 
comunidades online de aprendizagem [34]. 

Uma aprendizagem baseada em desafios pode possibilitar uma 
aprendizagem significativa para o aprendiz, pois os resultados 
podem impactar diretamente a sua vida, além de desenvolver as 
competências de pensamento crítico e cocriatividade. 

3.4 Competências para o Século XXI 
As competências requeridas para o século XXI foram o resultado 
do Relatório para UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI (1993-1996), organizado por 
Jacques Delors (presidente da comissão) [2]. 

O objetivo do relatório é fornecer insumos para se pensar e 
construir um futuro comum e pacífico para todos, tendo a 
educação como fator-chave no desenvolvimento de pessoas e 
comunidades. A educação deve permitir que todos “façam 
frutificar seus talentos e suas potencialidades criativas” e 
prossegue afirmando que a criatividade e a inovação são 
indispensáveis na construção de uma sociedade cognitiva capaz de 
produzir conhecimento novo [35]. 

A fim de permitir que esse processo beneficie também as 
economias em desenvolvimento, a Comissão sugere que a 
educação seja mais flexível e sensível as demandas sociais e 
econômicas, locais e globais. O que é um grande desafio em um 
mundo em constante transformação [35]. 

A ideia de que a educação consiga desenvolver competências que 
levem o ser humano a respeitar todas as culturas, levando-os a 
viver em uma cultura de paz, passa necessariamente por três 
atitudes fundamentais: aprender a conhecer (aprender ao longo da 
vida); aprender a fazer (resolução de problemas reais); e aprender 
a ser (capacidade de autonomia, discernimento e responsabilidade 
pelo bem comum) [35]. 

Além disso, “a combinação do ensino clássico com as abordagens 
exteriores à escola” fomenta o desenvolvimento de outras 
dimensões educacionais fundamentais para uma convivência 
pacífica no século XXI, a saber: “ética e cultural, científica e 
tecnológica, além de econômica e social” [35]. 

A experiência educacional precisa necessariamente ser uma 
experiência social, para estimular e motivar uma atitude mais 
colaborativa e cooperativa por parte de todos. Ela precisa envolver 
a comunidade local e tirar o professor do isolamento na 
responsabilidade preparar o estudante para o mundo 
contemporâneo. Essa deve ser uma responsabilidade 
compartilhada por toda a comunidade local, especialmente pelos 
familiares e funcionários da escola [35]. 

Preparar pessoas para os desafios sociais e econômicos em um 
mundo globalizado e interconectado por diferentes tecnologias 
deve ser o principal papel da educação. Porque os trabalhadores 
do futuro precisarão saber lidar com a diversidade de culturas e 
recursos tecnológicos a sua disposição. Logo, a chave para 
sobrevivência econômica no século XXI é uma educação que 
produza o conhecimento necessário para que os cidadãos 
desenvolvam essas competências [36]. 

Trilling e Fadel (2009), em seu livro “Competências para o século 
XXI: aprendendo através da vida em nosso tempo”, comentaram 
que a resposta de quatrocentos executivos de RH de grandes 
corporações, para a pergunta: “Os formandos de escolas 
secundárias estão realmente preparados para o mercado de 
trabalho?”, foi: “Na realidade não” [36].  

A pesquisa americana que realizou esse questionamento [37], 
constatou que faltam algumas competências básicas para esses 
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estudantes, bem como para os estudantes de escolas técnicas e de 
Universidades. As competências que precisam ser melhor 
desenvolvidas são: pensamento crítico e resolução de problemas; 
comunicação oral e escrita; trabalho colaborativo em equipe; lidar 
com a diversidade na equipe; selecionar e utilizar tecnologia da 
informação; liderança; criatividade e inovação; aprendizagem 
auto-orientada (aprender com os próprios erros); ética profissional 
e no trabalho; responsabilidade social e ética [36] [37]. 

Para facilitar o entendimento acerca dessas competências, a 
pesquisa realizada pelo National Research Council (2012) 
agrupou as competências do século XXI em três grandes 
domínios, a saber [38]:  

• Competências Cognitivas: processos e estratégias 
cognitivas, conhecimento e criatividade. 

• Competências Intrapessoais: abertura intelectual, ética do 
trabalho/consciência, auto-avaliação positiva. 

• Competências Interpessoais: trabalho em equipe e 
colaboração, liderança. 

Desenvolver nos aprendizes as competências para o século XXI 
parece ser uma tarefa complexa, assim como necessária não 
apenas para o desenvolvimento econômico, mas também para a 
promoção da cultura de paz.  

O DT e o CBL se implementados em conjunto e adaptados a 
realidade local dos aprendizes podem ajudar no desenvolvimento 
dessas competências e contribuir para a construção de um modelo 
de ensino-aprendizagem centrado nas pessoas. 

4. METODOLOGIA  
Com base nas referencias encontradas sobre DT, CBL e 
Competências do século XXI, observou-se a necessidade de se 
pensar um modelo que integre essas metodologias, métodos e 
abordagem com a utilização de um AVA em uma disciplina 
híbrida, a fim de se realizar um estudo de caso preliminar. 

Com o intuito de investigar e validar a suposição e proposição de 
um modelo com as característica supracitadas, aplicamos o 
modelo na disciplina de inteligência coletiva dos cursos de 
mestrado e doutorado do PPGI/UFRJ (2017). 

A abordagem e metodologia utilizada para as aulas foi o DT 
adaptado para utilizar o CBL para definição do desafio, além de 
fomentar o desenvolvimento da confiança criativa nos aprendizes. 

4.1 Tipo de Pesquisa  
A investigação proposta apresenta características definidas por 
uma pesquisa exploratória de estudo de caso, um método 
qualitativo, que tem característica de profundidade e detalhamento 
necessários para observar a aplicação do modelo [39]. A 
investigação empírica foi realizada no local onde ocorrem as aulas 
e teve o objetivo de coletar dados preliminares para a pesquisa. 

4.2 Seleção dos Sujeitos 
Os aprendizes foram selecionados porque estavam matriculados 
em uma disciplina de pós graduação com característica 
multidisciplinar, ambiente propício para validar um modelo que 
pretende atender qualquer situação de ensino-aprendizagem, 
formal ou não, composta por diversidade de saberes e pessoas. No 
total, 23 (vinte e três) aprendizes participaram do estudo de caso e 
nenhum deles foi identificado, garantindo anonimato. 

4.3 Coleta e Análise de Dados 
A coleta foi realizada através de “observação participante” e de 
“entrevista e questionário” [39]. Apesar de correr o risco dos 
participantes mudarem suas atitudes durante a observação, por 
questões éticas, decidimos informa-los que haveria coleta de 
dados para fins de pesquisa. Apostamos que a mudança de atitude 
não ocorreria porque garantimos o anonimato na coleta de dados. 

Os dados foram interpretados de acordo com uma abordagem 
qualitativa, porém, algumas informações foram quantificadas a 
fim de tornar os resultados mais evidentes. 

4.4 Limitações 
Como mencionado acima, a presença de observadores no 
ambiente onde o fenômeno ocorreu, pode ter contribuído para a 
mudança de comportamento de alguns dos aprendizes observados 
[39], ainda que isso não tenha sido claramente identificado em 
nossa observação. 

Outra limitação está relacionada ao uso de dados qualitativos, que 
por terem uma característica mais aberta, ficam sujeitos a 
interpretação dos pesquisadores [39]. Porém, em se tratando da 
utilização de ferramentas para fomentar e motivar o 
desenvolvimento da competência de criatividade e do pensamento 
crítico e visual através da resolução de problemas, dados apenas 
quantitativos poderiam não ser relevantes para pesquisa. 

5. ESTUDO DE CASO 
Nesta seção será apresentado o estudo de caso realizado, 
apresentando as suas etapas, artefatos e dinâmica utilizadas. 

5.1 Definição do Modelo  
O modelo foi definido considerando a metodologia do DT e sua 
característica iterativa, criativa, colaborativa e centrada no ser 
humano, valendo-se do método de ensino-aprendizagem baseado 
em desafio, aliado a técnicas de ensino expositivo e “mão na 
massa” (ou “aprender fazendo”). 

Dois pontos são fundamentais para o modelo. O primeiro é a 
questão da interação humanos-artefatos e o segundo é o foco no 
aprendiz. 

A arquitetura do modelo representada na Figura 3 mostra como a 
metodologia funciona e como as interações ocorrem. As setas 
indicam a via de mão dupla, entre os stakeholders (professores, 
estudantes e sociedade), métodos e tecnologias digitais utilizadas 
nas atividades e nos processos de validação e avaliação da 
aprendizagem. 

O professor (mentor ou mediador) foi chamado de “Facilitador da 
Aprendizagem” como assim o definiu Carl Rogers [27] e o 
estudante (aluno, usuário ou empreendedor) foi chamado de 
“Aprendiz”. 
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Figura 3. Modelo de Ensino-Aprendizagem B
Humanos-Artefatos 

5.2 Implementação 
O DT não foi apenas utilizado como metodolo
inteligência coletiva, mas também foi apresen
para os aprendizes. 

As aulas tiveram duração de três horas e meia
sala que possibilitava a reconfiguração das m
disposição física das equipes e o mo
implementado conforme as etapas descritas a s

O facilitador da aprendizagem foi responsá
plano de aula aberto, que foi modificado ao l
com os aprendizes. De acordo com as 
aprendizes, conteúdos e artefatos foram alterad

Os insumos para escolha do desafio foram f
em um desafio real e os artefatos tangíveis 
frase desafio adaptada, mapa de stakehol
afinidades, matriz de feedback adaptada, 
adaptado, template de persona adaptado, moo
usuário adaptado e template para o ponto de vi

O facilitador ainda ajudou na definição de crit
e informações compartilhadas no AVA, forn
com conteúdo base, indicou sites e vídeos, 
aprendizes individual e coletivamente. A aval
apenas no resultado final (apresentação da sol
na observação da participação de cada aprendi
apresentação dos artefatos tangíveis, disponibi

Os aprendizes utilizaram o CBL para definir
uma “frase desafio”, para a resolução de um p
as três equipes optaram por trabalhar o mesmo
técnicas de pesquisa empática e semiestrut
entrevistou dois usuários extremos e alguns us

O CBL foi utilizado para definição de um
relevante para todos os aprendizes e para suas 
a desenvolver a competência de pensamento 
uma vez que foi utilizado para resolução de um

O Design Thinking foi utilizado como metod
etapas do Duplo Diamante: 1. Empatizar (E
2. Definir Ponto de Vista; 3. Idear; 4. Prot
metodologia do DT também foi ensinada, incl

 
gem Baseado na Interação 

todologia para gestação de 
resentado como conteúdo 

 meia, ocorreram em uma 
s mesas, facilitando a 

 modelo proposto foi 
itas a seguir. 

ponsável por elaborar um 
o ao longo das interações 
m as necessidades dos 
alterados.  

ram fornecidos com base 
íveis selecionados foram: 
akeholders, diagrama de 
tada, mapa de empatia 

o, moodboard, jornada do 
o de vista. 

critérios para pesquisas 
, forneceu apresentações 

ídeos, além de avaliar os 
 avaliação não baseou-se 

 da solução), mas também 
prendiz na sua equipe e na 
ponibilizados no AVA. 

efinir o desafio e escolher 
 um problema real. Todas 
esmo desafio. Utilizando 

iestruturada, cada equipe 
uns usuários esporádicos.  

de um desafio que fosse 
a suas pesquisas, ajudando 

ento crítico no aprendiz, 
 de um problema real. 

metodologia, seguindo as 
Entender e Observar); 

. Prototipar; 5. Testar. A 
a, incluído os conceitos de 

abordagem centrada no ser 
abdutivo, cocriatividade e inovaç

O AVA foi utilizado para arma
vídeos, o resultado parcial e 
comunicação e interação entre 
facilitador. O resultado final de c
disponibilizado para acesso por

A aprendizagem se deu por 
recebiam o feedback do facilitad
“mão na massa”. Ao postar suas
AVA, eles tiveram a oportunid
receber avaliação dos pares e 
soluções. 

Na primeira aula, o objetivo era 
aprendizes. Antes da apresentaçã
foi proposto o “Desafio da C
Stanford d.School), uma ativida
aprendiz por todas as etapas d
introduzi-lo a uma abordagem
prototipar uma carteira perfeita 
outro aprendiz (problema real).

Os resultados de todos os apre
desenvolveram ideias criativas e
ser humano, utilizando a tecno
Somente 3 (três) dos 23 (vin
conhecimento básico de DT, os
das duas abordagens. 

Na segunda aula, o objetivo f
importância do desenvolvimento
e trabalhar as etapas entender e
foram divididos em três eq
integrantes de áreas de con
diversidade de faixa-etária e gêne

Foi estipulado um sistema de 
foram capazes de definir o desa
além de construírem coletivame
diagrama de afinidades com ba
realizaram. Todos os artefatos fo

Os “papéis” do sistema de 
definidos de acordo com a fun
saber: organizador/a, document
moderador/a e time keeper. 

O organizador/a foi responsável
da equipe. O documentador/a
todas as ações (em papel e/ou
responsável pela integração da 
cuidador/a zelou por um amb
deixando faltar nada que fosse
das atividades. O moderador/a
intangíveis. O time keeper cu
fossem executadas dentro do perí

Na terceira aula, o objetivo foi si
reunidos até o momento, definir
“ponto de vista” do usuário. Pa
foram utilizados os artefatos: 
empatia, persona, moodboard e j
preenchidos, foram também com

ser humano, pensamento visual e 
inovação. 

armazenar os conteúdos, links de sites e 
ial e os artefatos, assim como para 
entre os aprendizes e também com o 
al de cada grupo foi postado no AVA e 
o por qualquer pessoa. 

 por experimentação. Os aprendizes 
cilitador durante e depois das atividades 
ar suas reflexões e o resultado final no 
ortunidade de aprender coletivamente, 

e validar suas ideias e possíveis 

o era apresentar o DT e o CBL para os 
sentação da definição do DT e do CBL 
 da Carteira” (The Wallet Project – 
atividade “mão na massa” que guia o 
pas da metodologia do DT, além de 

dagem de aprendizagem por desafio: 
rfeita com base na necessidade de um 

 

s aprendizes foram excelentes. Todos 
tivas e produziram soluções focadas no 
 tecnologia e os recursos disponíveis. 
 (vinte e três) aprendizes possuíam 
T, os outros não conheciam nenhuma 

tivo foi definir o desafio, mostrar a 
mento das competências do século XXI 
nder e observar do DT. Os aprendizes 
ês equipes multidisciplinares, com 
e conhecimento distintas, além de 
 e gênero.  

a de liderança compartilhada e eles 
o desafio, criando uma “frase desafio”, 
tivamente o mapa de stakeholders e o 
m base nas entrevistas empáticas que 
tos foram disponibilizados no AVA. 

 de liderança compartilhada foram 
 a função desempenhada na equipe, a 
umentador/a, integrador/a, cuidador/a, 

nsável por planejar e organizar as ações 
dor/a foi responsável por documentar 
l e/ou no AVA). O integrador/a foi 
o da equipe, das ideias e soluções. O 
 ambiente empático na equipe, não 
sse essencial para o desenvolvimento 

dor/a coordenou e gerenciou os ativos 
cuidou para que todas as tarefas 

do período de tempo previsto para elas. 

 foi sintetizar as informações e insights 
definir (ou redefinir) o problema sob o 
io. Para obter os resultados desejados, 
fatos: matriz de feedback, mapa de 
ard e jornada do usuário, que depois de 

 compartilhados no AVA. 
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Figura 4. Artefatos em sala de 

Na quarta aula, o objetivo foi fazer uma int
idear ou ideação, apresentando os conceit
(geração de ideias), inovação (execução de
criativa e pensamentos abdutivo, assim como
prototipar do Duplo Diamante e o “princípio
nas metodologias ágeis.  

Os resultados foram a gestação de várias ide
foram classificadas de acordo com suas viabil
colaborativas e diferenciação/inovação, al
construção e planejamento do protótipo, q
compartilhadas no AVA. 

Na quinta e última aula, o objetivo foi reuni
utilizados para uma visualização holística do 
as ferramentas Business Model Canvas, sc
outras que poderiam colaborar com o 
apresentação do protótipo.  

Protótipos de baixa e média fidelidade foram
soluções foram testadas e avaliadas entre as
por pares), receberam feedback e foram m
serem utilizadas na elaboração do protótipo d
cada equipe (produto ou serviço).  

O método ágil utilizado para a criação dos pro
mínimo viável (PMV ou MVP em inglê
product) foi o construir-medir-aprender (ou
Measure, Learn) [20]. 

Os MVPs foram apresentados, bem como
alcança-los, em formato de encenação. Cad
minutos para apresentar o seu produto ou so
receber novo feedback de todos. 

Como o problema apresentado era real, 
apresentadas também foram encaminhas para
governamental para a qual foram pensadas.  

Os vídeos foram postados no YouTube e links

• Vídeo da Equipe 1 – https://youtu.be/8bLg

• Vídeo da Equipe 2 – https://youtu.be/QfLk

• Vídeo da Equipe 3 – https://youtu.be/iXKU

5.3 Avaliação 
A nota final (NF) do aprendiz foi atribu
observação da sua participação na equipe 
desenvolvidos e postados no AVA (A), na ava

 
ala de aula. 

ma introdução a etapa de 
onceitos de criatividade 
ão de ideias), confiança 
 como apresentar a etapa 
ncípio da falha” no DT e 

ideias de solução que 
 viabilidades, capacidades 
o, além do início da 
ipo, que também foram 

i reunir todos os artefatos 
ca do trabalho, apresentar 
as, scrum, kanban, entre 
 o desenvolvimento e 

 foram desenvolvidos, as 
tre as equipes (avaliação 
am melhoradas antes de 
tipo de alta fidelidade de 

os protótipos e do produto 
inglês: minimum viable 

(ou em inglês: Build, 

como, as reflexões para 
Cada equipe teve seis 

 ou solução, para no final 

real, todas as soluções 
s para a organização não 

 

links inseridos no AVA: 

e/8bLgvjlpoec  

e/QfLkAFO7OKw  

e/iXKU65bjdBY  

 atribuída com base na 
quipe (P), nos artefatos 
na avaliação do MVP feita 

pelos pares (AP) e na avaliação
(AF) com relação ao uso do cont
nas aulas.  

Onde “P” recebeu valores de 0 
ativamente), “A” e “AP” valore
10 (focado na pessoa) e “AF” 
(usou amplamente), sendo que e
resultou na média aritmética apre

• NF = P + A + AP + (A

6. ANÁLISE DOS RES
Os resultados apresentados foram
do facilitador, de avaliações ora
aulas e da avalição realizada ao f
uma matriz de feedback adaptada

6.1 Observação  
Muitos dos aprendizes não pen
capazes de colaborar de maneir
construíram protótipos criativos
Porém, três deles (13%) verbali
compreender como poderiam 
ensino-aprendizagem ou mesmo 
para as suas dissertações, atra
semiestruturadas. 

6.2 Check-out  
A avaliação no final de cada a
Nela, o aprendiz que desejasse p
verbal da aula, dando seu feedba
que gostei; 2. O que não gostei; 3

Todos que fizeram essa avaliaçã
aula, aprovaram o uso dos a
reclamaram do uso das tec
compartilhar resultados e reflexõ

6.3 Matriz de Feedback
Com base no artefato matr
questionário de avaliação quali
aprendizes, principalmente em re
o conteúdo e o facilitador. 

Figura 5. Matriz de

Dos vinte e três aprendizes que 
preencheram a matriz de feedb

aliação do facilitador da aprendizagem 
o conteúdo e metodologia apresentados 

 de 0 (não participou) à 10 (participou 
valores entre 0 (focado no problema) e 
“AF” valores entre 0 (não usou) e 10 
 que este último teve peso dois. O que 
a apresentada na fórmula abaixo: 

 + (AF * 2) / 5 

S RESULTADOS  
 foram coletados através da observação 
es orais realizadas ao final de todas as 
da ao final do curso com a utilização de 
aptada para coletar dados qualitativos. 

o pensavam ser criativos, mas foram 
aneira criativa com a equipe e todos 

iativos no desafio da carteira (100%). 
erbalizaram terem tido dificuldade em 

riam utilizar o DT em situações de 
esmo para ajuda-los na coleta de dados 

s, através de entrevistas empáticas e 

ada aula foi chamada de “check-out”. 
asse poderia fazer uma rápida avaliação 
feedback através de três questões: 1. O 
stei; 3. O que pode melhorar. 

valiação, em média três aprendizes por 
dos artefatos e a metodologia, mas 
s tecnologias digitais apenas para 
eflexões ou para comunicação. 

dback (questionário) 
matriz de feedback, elaborei um 

litativo, para coletar o feedback dos 
 em relação a metodologia do DT/CBL, 

 
triz de Feedback adaptada. 

que participaram do curso, dezenove 
 feedback da avaliação. As respostas 
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foram digitadas e alimentadas em um planilh
gerar o gráfico apresentado na Figura 6. 

Interessante perceber que apesar de todos o
aprovado a metodologia, alguns indicaram
melhoria, o que seria impossível de captura
com perguntas fechadas ou condicionadas. 

Dentre as melhorias sugeridas, duas podem ap
aprimorar do modelo proposto:  

a. Maior integração entre as equipes (feita po

b. Pensar em como deixar o material desen
maneira visual e holística (feita por três ap

Figura 6. Resultados da Avalia

Em questões/dúvidas e ideias/sugestões, três
dificuldades pensar a metodologia aplicada
projetos, principalmente os relacionados ao d
software e com “campos mais teóricos d
gostariam de ter acesso a exemplos da utiliz
desenvolvimento de produtos digitais em empr

7. TRABALHOS FUTUROS 
Como primeira proposta para trabalhos futuro
melhoria “a.”, fornecida pelos aprendizes na 
pensar uma maneira de promover uma ma
aprendizes de equipes diferentes. 

A segunda proposta para trabalhos futuros, ser
dos artefatos tangíveis no AVA, permitind
compartilhados e atualizados virtualmente, as
visualização de todos eles dentro das etapas 
DT, permitindo uma visão holística da refle
contemplaria a sugestão de melhoria apontada 

E por fim, a avaliação por pares precisa ser
implementada, bem como, a participação 
estruturação do curso, através do método
relacionar o DT com suas pesquisas foi uma
apareceu na avaliação e que não foi contempla

8. CONCLUSÕES 
De acordo com os resultados apresentados pel
matriz de feedback, parece que realmente é
Design Thinking com metodologia e abordag
humano para uma disciplina, ao mesmo temp
apresentada como conteúdo. Caso contrário 
teria aprovação de 100% dos aprendizes. 

0
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lanilha, onde foi possível 

dos os aprendizes terem 
icaram possibilidades de 
apturar em uma pesquisa 

em apontar caminhos para 

eita por dois aprendizes).  

 desenvolvido exposto de 
três aprendizes). 

 
 Avaliação. 

três aprendizes tiveram 
licada a seus trabalhos/ 
s ao desenvolvimento de 
icos de pesquisa”. Eles 
 utilização do DT para o 
 empresas de software. 

futuros, fica a sugestão de 
na matriz de feedback: 

a maior interação entre 

ros, seria a implementação 
mitindo que possam ser 

, assim como facilitar a 
etapas da metodologia do 
 reflexão-solução. O que 
ntada em “b.”. 

isa ser melhor pensada e 
ação dos aprendizes na 
étodo CBL, visto que 

i uma ideia/sugestão que 
templada. 

os pela observação e pela 
ente é possível utilizar o 
bordagem centrada no ser 
 tempo que ela também é 
trário a metodologia não 

A integração do DT com o CBL
medir-aprender parece ter func
aprendizes conseguiram definir o
Duplo Diamante para resolução d
MVP. 

A cocriatividade foi fomentada
em equipe e do pensamento vi
desenvolvimento dos artefatos
Porém, seria necessário realizar
sem a utilização dessas ferramen
a nossa observação.  

A experiência de aprendizagem 
que todos conseguiram trabal
criativa, para gerar ideias 
personalização precisa ser melh
adaptabilidade a realidade da pes
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RESUMO 
O desenvolvimento de um Ambiente Imersivo 
busca disponibilizar aplicações que facilitem a 
aquisição de conhecimento, tornando mais 
prazeroso o processo de aprendizagem, através de 
um interagir virtual, facilitado pela percepção e 
realismo presentes nesses ambientes imersivos. 
Considerando o grande crescimento na utilização 
de Ambientes Imersivos no campo educacional, 
disponibilizando as mais variadas aplicações, este 
artigo foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa 
sobre Ambiente Imersivos da Universidade 
Federal do Pampa - Unipampa e tem por objetivo 
o desenvolvimento do “mundo” da Unipampa, 
apresentando o processo de modelagem como 
proposta futura de utilização deste ambiente com 
fins pedagógicos, substituindo o tradicional 
Ambiente Virtual de Aprendizagem. O “mundo” 
está sendo modelado utilizando a ferramenta 
Autodesk 3ds Max e posteriormente importado 
para o Servidor de Mundos Virtuais OpenSim e 
encontra-se em fase de testes, onde o mesmo será 
utilizado para concretizar a busca por um modelo 
de ambiente que proporcione mais autonomia aos 
estudantes. 

 

Palavras-chave 

Ambiente imersivo, mundo virtual, Unipampa.  

 

ABSTRACT 
The development of an Immersive Environment 
seeks to provide applications that facilitate the 

acquisition of knowledge, making the learning 
process more enjoyable through a virtual 
interaction facilitated by the perception and 
realism present in these immersive environments. 
Considering the great growth in the use of 
Immersive Environments in the educational field, 
providing the most varied applications, this 
article was developed by the research group on 
Immersive Environment of the Federal 
University of Pampa - Unipampa and aims to 
develop the "world" of Unipampa, Presenting the 
modeling process as a future proposal to use this 
environment for pedagogical purposes, replacing 
the traditional Virtual Learning Environment. 
The "world" was modeled using the Autodesk 
3ds Max tool and later imported into the 
OpenSim Virtual Worlds Server and is in the test 
phase, where it will be used to accomplish the 
search for an environment model that provides 
more autonomy to the Students. 

 
Keywords 
Immersive environment, virtual world, 
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1 INTRODUÇÃO 
A Realidade Virtual apareceu com os 
simuladores de voo da Força Aérea dos Estados 
Unidos, construídos após a 2ª Guerra Mundial. 
Em seguida surgiu na indústria de 
entretenimento. Em 1962, Morton Heilig 
patenteou o Sensorama, O termo Realidade 
virtual (RV) surgiu nos anos 80 quando Jaron 
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Lamier sentiu a necessidade de um termo para 
diferenciar simulações tradicionais dos mundos 
digitais que ele tentava criar, apresenta [4]. 

De acordo com [1], dentro dos ambientes virtuais 
o usuário tem a possibilidade de visualizar, 
manipular e explorar os dados em tempo real, 
usando seus sentidos e os movimentos naturais 
do corpo. A grande vantagem desse tipo de 
interface é que o conhecimento intuitivo do 
usuário a respeito do mundo físico pode ser 
transferido para manipular o mundo virtual. 

Este artigo tem por objetivo apresentar a 
modelagem, o desenvolvimento e uma proposta 
de aplicação de um ambiente imersivo 
possibilitando o ensino e a comunicação, através 
de um espaço que reproduza um ambiente 
próximo do mundo real, minimizando a distância 
dos tradicionais ambientes virtuais que 
geralmente são estáticos e impossibilitam uma 
interação mais concreta. Também é objetivo a 
apresentação das ferramentas selecionadas para 
esta modelagem. 

Além dessa introdução, esta pesquisa divide-se 
em: Na seção 2 é apresentada aspectos teóricos 
sobre Ambientes Imersivos e algumas 
Plataformas que possibilitam o Desenvolvimento 
de Mundos Virtuais. Na seção 3 vislumbra - se a 
metodologia de desenvolvimento utilizada. A 
seção 4 apresenta as considerações finais deste 
trabalho. E por último, as referências 
bibliográficas que suportaram as pesquisas 
realizadas. 

 

2 TEORIA 
Para auxiliar a fundamentar e conceituar este 
trabalho, é fundamental que se entenda os 
aspectos importantes relacionados ao tema. 
Assim, as seções a seguir abordam uma análise 
conceitual sobre Ambientes Imersivos e também 
uma contextualização sobre plataformas para 
desenvolvimento de mundos virtuais. 

 

2.1 Ambientes Imersivos 
Um ambiente dito imersivo é o termo usado para 
definir direta ou indiretamente um ambiente do 
mundo real, cujos elementos são combinados 
com elementos virtuais, para criar uma realidade 
mista em tempo real. É constituída por um 
conjunto de dispositivos que adicionam 
informação virtual para a informação existente, 
isto é, a adição de uma realidade sintético virtual. 
Esta é a principal diferença da realidade virtual, 
uma vez que não substitui a realidade física, mas 
sobrepõe dados do computador para o mundo 
real. A realidade virtual é uma interface 
computacional que permite ao usuário interagir 
em tempo real, em um espaço tridimensional 
gerado por computador, usando seus sentidos, 
através de dispositivos especiais [7]. 

 O usuário pode perceber o mundo virtual, 
através de uma janela constituída pela tela do 
monitor ou pela tela de projeção ou ser inserido 
no mundo virtual, através de capacete (HMD) ou 
de salas com multiprojeção (cavernas) e 
dispositivos de interação [7]. 

A Realidade Virtual através dos ambientes 
imersivos permitem ao usuário retratar e interagir 
com situações imaginárias, como em cenários de 
ficção, utilizando objetos estáticos ou em 
movimento. Permitem também reproduzir com 
fidelidade ambientes da vida real como uma casa, 
uma universidade ou uma cidade inteira, de 
forma que o usuário possa interagir com seus 
recursos de forma natural, utilizando para isso 
algum aparato tecnológico, como uma luva, um 
dispositivo apontador (mouse) ou até através da 
voz [9]. 

A interação do usuário com o ambiente virtual é 
um dos aspectos importantes da interface e está 
relacionada com a capacidade do computador de 
detectar as ações do usuário e reagir 
instantaneamente, modificando a aplicação [9].  
Com isso, o usuário pode visitar salas ou 
ambientes onde seja possível realizar 
experimentos, ou simplesmente conhecer um 
lugar novo que é uma cópia do próprio ambiente 
no mundo real, também sendo possível a 
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interação com outros usuários representados por 
um humanoide virtual (avatar).  

Os ambientes imersivos podem mediar à 
aprendizagem utilizando estratégias que levem o 
usuário a ter um alto grau de independência, 
possibilitando a criação de um espaço de dialogo 
e interação. Permitem trabalhar com grupos e 
técnicas para motivar, facilitando a aprendizagem 
e diminuindo a sensação de solidão do aluno, 
pois é possível um alto grau de interação entre os 
participantes. É possível criar ambientes de 
participação, colaboração, onde o aluno é 
desafiado a cada momento [8].  

O uso de interação em ambientes virtuais 
imersivos tem crescido muito nos últimos anos. 
Cada vez mais, novas áreas buscam nesta 
tecnologia um suporte ao processo de interação 
entre homem e máquina e também entre os 
usuários (avatares). A busca não acontece 
somente pela visualização desses ambientes 
desenvolvidos, através da imersão, mas também 
pela interação possível de ocorrer nesses 
ambientes. 

Experiências imersivas tendem a envolver os 
participantes, despertando nos mesmos a 
sensação de serem parte integrante do ambiente 
virtual, mostrando-se muito úteis para 
impulsionar o engajamento e a colaboração em 
atividades. Além disso, as possibilidades de 
autoria e interatividade dos ambientes imersivos 
permitem o desenvolvimento de atividades 
próximas da realidade, assemelhando-se às 
práticas realizadas em laboratórios de 
aprendizagem, assim apontam [2][3]. 

Para [6], na era da informação não é mais 
possível pensar em ensinar de modo 
convencional, fazendo-se necessário apropriar-se 
das tecnologias existentes, a fim de tornar a tarefa 
da aprendizagem mais divertida, fácil e realística. 
Com isso, os ambientes imersivos tornaram-se, 
cada vez mais, um aliado poderoso. A realidade 
virtual permite a expansão das possibilidades de 
visualização, rompendo a barreira da tela do 
monitor do computador. Com realidade virtual, 
consegue-se um espaço tridimensional infinito. 

 

2.2 Trabalhos Correlatos 
Foram encontrados trabalhos que utilizam os 
conceitos de RV para a preparação e treinamento 
de seus usuários para o trabalho dentro de uma 
empresa. Amaral e Botelho [10] apresentam o 
desenvolvimento de um sistema para interação e 
visualização de alto desempenho para 
modelagem de plantas industriais. A proposta 
desenvolvida é composta por animação e 
visualização em uma versão para utilização em 
computador pessoal e Web. O sistema foi 
validado na representação virtual do Estaleiro Rio 
Grande, situado do Rio Grande do Sul (RS) [10]. 
A figura 1 apresenta uma imagem do sistema 
desenvolvido. 

Figura 1: Ambiente Virtual Estaleiro Rio Grande [10]. 

Outras empresas também podem ser citadas pelo 
desenvolvimento de ambientes virtuais que são 
utilizados para preparação para o trabalho [7]: 

• Embraer: possui o projeto: Realidade Virtual, 
Uma Nova Tecnologia a Serviço da Embraer, 
que tem a disposição um centro de RV que é 
capaz de desenvolver aplicações para 
visualização científica, análise de engenharia e 
gráficos de alto desempenho em tempo real;  

• Petrobrás: possui vários centros de RV. 
Através dessa tecnologia que os geólogos e 
geofísicos analisam propriedades do fundo do 
oceano e reconhecem com precisão os pontos 
de perfuração para encontrar o petróleo; 

• Segvita – Virtual Simulation Tecnology: 
disponibiliza um centro de treinamento em 3D 
para operadores de guindastes, com custo 
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reduzido.  Através da RV, a empresa simula a 
movimentação de cargas de grande porte, 
permitindo o treinamento virtual de 
operadores de guindastes e outros 
equipamentos de grande porte.   

Também foram encontrados trabalhos que 
buscam identificar e analisar quais são os 
benefícios da utilização dos ambientes 
tridimensionais, como é o caso da pesquisa de 
[11], que busca resultados na utilização do AVA 
tridimensional sloodle (Moodle com plugin do 
Second Life) para a aprendizagem colaborativa, e 
de [12], que realizou uma pesquisa com objetivo 
de analisar o valor educativo do ambiente 
sloodle, mostrando as vantagens e os desafios 
encontrados. 

 

2.3 Plataforma para Desenvolvimento de 
Mundos Virtuais 
Amaral apresenta que, há atualmente, uma série 
de plataformas que oferecem a possibilidade de 
construção de mundos imersivos virtuais. Dentre 
eles, encontram-se o Second Life (SL), um 
ambiente imersivo proprietário, mantido pela 
empresa LindenLab; o Open Worderland (OW), 
uma tecnologia desenvolvida a partir do projeto 
Wonderland, inicialmente criado pela Sun 
Microsystem, com a finalidade de servir como 
ferramenta livre para construção de Metaversos; 
e, por último, tem-se o Open Simmulator 
(OpenSim), um servidor de código aberto para a 
construção de Mundos Virtuais, com suporte a 
diferentes plataformas de sistemas operacionais e 
também com suporte a C#, Java Script, Visual 
Basic, LSL (Linguagem de Scripts do Second 
Life), além de uma linguagem específica 
chamada de Opensimulator Scripting Language 
(OSSL), que permite a realização de funções 
especificas dentro do ambiente[2]. 

De acordo com [5], em 2007 a empresa detentora 
do metaverso Second Life, tornou o código-fonte 
de seu navegador de domínio público, originando 
o projeto opensimulator (OS).  O opensim faz 
parte desse projeto e é um servidor de Mundos 
virtuais, com código aberto, utilizado para 
desenvolver ambientes virtuais 3D 

personalizados. É liberado sob a licença BSD 
(Berkeley Software Distribution), tornando-se um 
software de código aberto (opensource) e 
comercialmente amigável. Isso significa que 
qualquer pessoa tem permissão para copiar, 
modificar e usar o Opensim, desde que concorde 
em: “fornecer o código fonte a outros, não 
modificar ou retirar a licença e direitos 
(copyrights) originais, e aplicar esta mesma 
licença para qualquer obra derivada”. 

 

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
Para o desenvolvimento deste projeto uma 
sequência de passos metodológicos foram 
adotados, estes passos apresentam como o projeto 
foi arranjado e planejado. A Figura 1 apresenta a 
sequência de passos metodológicos.  

 

 
 

Figura 1. Sequência de passos Metodológicos 

 

Primeiramente se definiu o objetivo do projeto. 
Em um segundo momento, buscou-se uma 
fundamentação teórica afim de avaliar as 
possíveis ferramentas disponíveis para 
modelagem. Logo após, foi escolhida a 
ferramenta Autodesk 3ds Max, devido a 
diversidade de recursos disponíveis. Feito isto, 
foi definido o processo de modelagem a partir das 
plantas utilizadas para construção do campus 
Bagé da Unipampa. Assim, começou-se o 
processo efetivo de modelagem. Por fim, 
realizou-se uma análise comparativa sobre a 
modelagem entre os modelos 3D e os objetos 
usados como referência representada na figura 2. 
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Figura 2. Comparação do objeto entre os Ambientes. 

 

3.1 Implementação 
A implementação do processo de modelagem 
teve início na medição e estudo dos objetos a 
serem modelados e na importação das plantas da 
universidade em formato CAD (Computer Aided 
Design) para o 3ds Max. Essas plantas serviram 
como estrutura para modelagem com intuito de 
tornar as escalas métricas mais fiéis. A figura 3 
demonstra a modelagem do prédio a partir da 
planta, a mesma que pode ser vista junto ao 
prédio. 

 

Figura 3: Planta estrutural em modelagem. 

 

 

Depois de modelados os objetos na ferramenta 
3ds Max, iniciou-se o processo de exportação dos 

mesmos para plataforma de simulação opensim. 
Esta exportação foi realizada salvando os 
modelos em formato Collada (.DAE). A extensão 
DAE (Digital Asset Exchange) foi escolhida pela 
facilidade de importação e compatibilidade com 
os diversos viewers existentes. Para este projeto 
foi definido a utilização do Cool VL Viewer 
v1.26.8, pois dentre os viewers analisados este 
apresentou maior estabilidade e maior capacidade 
de importação, conseguindo importar objetos 
maiores e mais complexos. A versão da 
plataforma Opensim utilizada foi a versão 0.8.1, 
sendo esta a versão mais atual durante a 
realização do projeto.  

A figura 4, mostra uma comparação entre a 
fachada de entrada do bloco 2 do campus e sua 
versão em 3D no simulador Opensim. 
 

Figura 4: Faixada Campus Real x Virtual 

Na figura 5, está demonstrada a visualização 
através do viewer utilizado, contendo alguns 
objetos dentro de uma área interior do ambiente 
modelado. 

 
Figura 5. Espaço Interior Modelado. 
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Depois da modelagem dos objetos, da importação 
para o ambiente virtual, os modelos foram 
texturizados respeitando ao máximo os objetos 
tomados como referência. Esse processo de 
texturização é fundamental para aumentar a 
autenticidade da caracterização dos objetos. Após 
esta etapa o “mundo” será disponibilizado para o 
acesso dos estudantes de determinadas 
disciplinas, onde os conteúdos poderão ser 
acessados e a interação entre estudantes e 
professores poderá acontecer, para que assim se 
possa avaliar os benefícios deste ambiente na 
Unipampa. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

A utilização de novos recursos, como um sistema 
imersivo, na educação pode trazer benefícios não 
presentes nos tradicionais ambientes virtuais. A 
utilização de avatares como mediadores da 
comunicação entre os estudantes e professores, 
pode tornam a aprendizagem mais interessante e 
motivar os estudantes na busca de conhecimento. 

O desenvolvimento do sistema, se mostrou 
eficiente com a utilização dos recursos citados 
anteriormente, possibilitando assim a criação de 
um ambiente imersivo fiel as características reais 
da Universidade. 

O Sistema Imersivo desenvolvido se tornará um 
elemento cognitivo capaz de facilitar a interação 
entre estudantes e professores, facilitando as 
descobertas, garantindo, assim, condições 
propícias para a construção do 
conhecimento. Assim, o uso desta tecnologia 
pode despertar o interesse e a motivação pela 
descoberta do conhecimento. 

Como trabalhos futuros se espera demonstrar os 
resultados alcançados nas disciplinas onde a 
validação será realizada e também integrar 
recursos de tecnologia assistiva, proporcionando 
um ambiente acessível a qualquer pessoa. 
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ABSTRACT 
Distance education is a teaching modality that aims to offer a 
complete and efficient learning process through technological 
resources. This research describes an experience in the use of 
Distance Education (EAD) for the training of tutors to work in the 
courses offered in conjunction with the Open University of Brazil. 
The training is offered in the Virtual Learning Environment 
(AVA) Moodle, with the use of the Web Conference MConf 
feature. The research is of an Applied Research nature and as to 
the procedures it is classified as a Case Study. The 
implementation of the materials occurred according to the 
Cognitive Load Theory, thus seeking an adequate presentation of 
the materials, encouraging the activities of the tutors. The 
evaluation of the tutors took place in the Discipline of 
Introduction of Digital Technologies of Information and 
Communication in Education (TICs) of the Course of Letters, 
EAD modality offered jointly by the Federal University of Pampa 
(Unipampa) and Open University of Brazil (UAB) Demonstrated 
the viability of the implementation of training for tutors using the 
method of distance learning as a learning process.In this paper, we 
describe the formatting guidelines for XXI Congreso 
Internacional de Informática Educativa, TISE 2016. Authors are 
fully responsible for the quality of their articles and are kindly 
requested to review the following instructions for their elaboration 
of papers. 

Keywords 
Open University of Brazil, Distance Education, Tutor, Training, 
Theory of Cognitive Load. 

 

RESUMO 
A educação a distância é uma modalidade ensino que tem como 
objetivo oferecer um processo de aprendizagem completo e 
eficiente através de recursos tecnológicos. Esta pesquisa descreve 
uma experiência na utilização da Educação a Distância (EaD) para 
a capacitação de tutores para atuarem nos cursos ofertados em 
conjunto com a Universidade Aberta do Brasil. A capacitação é 
ofertada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, 
com a utilização do recurso de Web Conferência MConf. A 
pesquisa é de natureza uma Pesquisa Aplicada e quanto aos 
procedimentos se classifica como um Estudo de Caso. A 
implementação dos materiais ocorreu de acordo com a Teoria da 

Carga Cognitiva, buscando assim, uma apresentação adequada 
dos materiais, incentivando as atividades dos tutores. A avaliação 
dos tutores aconteceu na Disciplina de Introdução as Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação na Educação (TICs) do 
Curso de Letras, modalidade EaD ofertado em conjunto pela 
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) e os resultados demonstraram a 
viabilidade da execução da capacitação para tutores utilizando a 
modalidade de ensino a distância como processo de 
aprendizagem. 

Palavras-chave 
Universidade Aberta do Brasil, Educação a distância, Tutor, 
Capacitação, Teoria da Carga Cognitiva. 

1. INTRODUÇÀO 
O Brasil se encontra em uma fase de consolidação da educação a 
distância em todos os setores e níveis de ensino. Após uma fase de 
experimentação, onde houve uma aprendizagem intensa e busca 
de modelos mais adequados para cada instituição, nos 
encontramos em uma fase de amadurecimento, de maior regulação 
governamental, de maior cuidado com o crescimento, a 
infraestrutura, a metodologia de ensino e a avaliação [15].  

A educação a distância está se transformando, de uma modalidade 
complementar ou especial para situações específicas, em 
referência importante para uma mudança profunda do ensino 
superior como um todo. Este utilizará cada vez mais metodologias 
semipresenciais, flexibilizando a necessidade de presença física, 
reorganizando os espaços e tempos de ensino e aprendizagem 
[15]. 

Além disso, as instituições de ensino superior estão aumentando 
consideravelmente o número de cursos ofertados na modalidade a 
distância, sejam eles de graduação, pós-graduação ou mesmo de 
capacitação para exercer determinadas funções.  

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) através da Portaria 
Nº353/2009, institui uma comissão formada por docentes e 
técnicos para organizar o setor de Educação a Distancia (EaD) na 
universidade. Com a publicação da Portaria Nº 367/2013, essa 
comissão passou a funcionar como Coordenadoria de Educação a 
Distância vinculada ao Gabinete da Reitoria. Em 9 de setembro de 
2016, a universidade passa a ser credenciada para oferta de cursos 
a distância conforme a Portaria Nº1050, publicada no Diário 
Oficial da União. Diante desse contexto, a CEaD passou a 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 325 - 330. Santiago de Chile.
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constituir-se como  Diretoria de Educação a Distância (DEaD) 
após a emissão da Portaria Portaria Nº 1695 de 21 de dezembro, 
A DEaD é um órgão da administração, vinculado à Reitoria da 
Unipampa, que tem como missão institucional apoiar o 
desenvolvimento de políticas e ações de ensino, pesquisa e 
extensão na modalidade EaD. Dentre as atribuições da DEaD, 
destaca-se: incentivar o uso das TIC nas ações de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão; prestar assessoria pedagógica aos 
cursos e projetos nas modalidades de educação a distância e 
semipresencial; e estreitar diálogos entre a Unipampa e a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e articular ações conjuntas. 

No início de 2017, as atividades da primeira graduação a distância 
iniciaram com a oferta da Licenciatura em Letras Português na 
modalidade a distância. O curso, com 150 vagas, foi, ofertado em 
três campi/polos institucionais, a saber:(1) Jaguarão, (2) Santana 
do Livramento e (3) Alegrete. Na mesma época, houve a oferta do 
mesmo curso no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
atingindo mais cinco cidades do Rio Grande do Sul. Além disso, a 
instituição iniciou com as aulas do curso de Pós-graduação em 
Gestão Pública também em conjunto com a Universidade Aberta 
do Brasil (UAB). Sendo assim, nos cursos ofertados em conjunto 
com a UAB, foram selecionados em edital específico 600 alunos. 
A seleção de 250 aluno para o curso de Licenciatura em Letras 
Português, divididos em 5 polos distantes geograficamente. E 350 
alunos para o curso de pós-graduação em Gestão Pública, 
divididos em 7 polos também distantes fisicamente. 

Em ambos os cursos da UAB é utilizado o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) Moodle, plataforma oficial do Ministério 
da Educação (MEC) para a educação a distância. Dentro desse 
ambiente é utilizado para as aulas síncronas, o recurso de Web 
Conferência MConf, buscando diminuir a distância entre 
professores, tutores e estudantes. 

Com o início dos cursos e a seleção dos tutores presenciais e a 
distância, se fez necessário um curso de capacitação para que 
esses tutores se apropriassem das atividades que deveriam exercer 
e também de habilidades específicas na utilização dos recursos do 
AVA.  

Diante disso, foi desenvolvido um projeto de criação de uma 
capacitação para os tutores na modalidade a distância, 
desenvolvido de acordo com as competências que os tutores 
deveriam adquirir para atender os estudantes. A capacitação foi 
projetada de acordo com a Teoria de Carga Cognitiva [23], 
buscando assim um melhor aproveitamento dos materiais 
disponibilizados. Para melhor validação dessa capacitação, foi 
realizado um estudo da atuação dos tutores na disciplina de TICs, 
do curso de Letras EaD, buscando identificar se houveram 
dúvidas relacionadas a utilização do AVA  ou em relação a 
atuação como tutores. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Esta seção é destinada a apresentação do referencial teórico que 
apoio a pesquisa realizada. A subseção 2.1 apresenta um breve 
relato da legislação e das características da EaD; a subseção 2.2 
apresenta as tecnologias usadas nesta pesquisa; a subseção 2.3 
apresenta a EaD na formação profissional.  

2.1 EaD: da legislação às Características 
Houve uma grande oferta de cursos na modalidade EaD no Brasil 
a partir dos anos de 1990, com incentivos em todos os níveis de 

ensino, graduação e pós-graduação [6]. Em 1996, a EaD surge 
formalmente como alternativa de diversificação de ensino no Art. 
80 da Lei n. 9.394, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Projetos de ensino de graduação totalmente a 
distância ou parcialmente foram desenvolvidos pelas 
universidades [21]. 

A EAD na rede privada expandiu-se rapidamente no Ensino 
Superior, Já o Decreto Federal nº 5.800, de 8 de junho de 2006 
trouxe a consolidação da EAD nas instituições públicas por meio 
da UAB (Universidade Aberta do Brasil), criada visando o 
desenvolvimento da modalidade, a expansão e interiorização da 
oferta de cursos e programas de educação superior no país [7]. A 
UAB constituiu um marco histórico na educação brasileira, 
amalgamado ao revigoramento do modelo de formação superior 
no Brasil [14]. 

A Resolução CNE/CES 01/2016 que define as Diretrizes e 
Normas Nacionais para a oferta de Programas e Cursos de 
Educação Superior na Modalidade à Distância busca reestruturar a 
EaD no Brasil, regulamentando a base para as políticas, processos 
de avaliação e de regulação, tanto dos cursos como das 
Instituições de Educação Superior (IES) no âmbito dos sistemas 
de educação [5]. A resolução apresenta alguns avanços como a 
aproximação da EaD e do ensino presencial, uma vez que 
possibilita que o credenciamento das instituições para oferta à 
distância possa ocorrer junto com os cursos presenciais [5].  

No marco regulatório (Resolução CNE/CES 01/2016), as 
instituições têm assegurada a liberdade para estruturação do seu 
projeto pedagógico de acordo com a ação educativa e aplicação 
das características da modalidade à distância, sendo linguagem e 
formato próprios, exigindo administração, desenho, lógica, 
acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, tecnológicos, de 
infraestrutura e pedagógicos condizentes [24]. 

Segundo a Resolução CNE/CES 01/2016, “a educação a distância 
é caracterizada como modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, 
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com pessoal qualificado, políticas de acesso, 
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, de modo 
que se propicie, ainda, maior articulação e efetiva interação e 
complementariedade entre a presencialidade “real”, o local e o 
global, a subjetividade e a participação democrática nos processos 
de ensino e aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e 
profissionais da educação (professores, tutores e gestores), que 
desenvolvem atividades educativas em lugares e/ou tempos 
diversos [8]. 

Entre as características da EaD estão separação física entre o 
professor e o aluno, e a existência de tecnologias para mediar a 
comunicação e o processo de ensino aprendizagem. A evolução 
do conceito se dá no que se refere aos processos de comunicação, 
pois a EAD cada vez mais, passa a possuir maiores possibilidades 
tecnológicas para efetivar a interação entre os pares para 
aprendizagem [12]. 

Dentre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem a 
distância com uso das tecnologias selecionadas está o tutor, que 
desempenha papel fundamental no sucesso dos cursos. 

Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, 
todo profissional de nível superior, a ela vinculado, que 
atue na área de conhecimento de sua formação, como 
suporte às atividades dos docentes e mediação 
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pedagógica, junto a estudantes, na modalidade de EaD 
[8]. 

Sua principal atribuição é o esclarecimento de dúvidas através de 
fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação em 
videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto 
pedagógico. O tutor a distância tem também a responsabilidade de 
promover espaços de construção coletiva de conhecimento, 
selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, 
frequentemente, faz parte de suas 255 atribuições participar dos 
processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os 
docentes [9]. 

2.2 Tecnologias EaD 
O uso de tecnologias como os ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVA) são de suma importância para o processo de EaD. Em seu 
percurso histórico houve um significativo desenvolvimento de 
novos recursos, auxiliando o desenvolvimento de cursos e 
capacitações, trazendo transformações consideráveis para a 
educação no Brasil, marcando significativos avanços, sobretudo 
nas mudanças de paradigmas. 

Segundo Kenski: 

O homem transita culturalmente mediado pelas 
tecnologias que lhe são contemporâneas. Elas 
transformam suas maneiras de pensar, sentir e agir. 
Mudam também suas formas de se comunicar e de 
adquirir conhecimentos [13]. 

Existem uma gama de tecnologias digitais que podem ser 
utilizadas na EaD, porém, devido a necessidade de criar um 
ambiente virtual mais dinâmico e mais próximo ao aluno, optou-
se por utilizar uma tecnologia de web conferência, MConf, 
juntamente com o AVA Moodle, como um recurso pedagógico 
que buscou romper com a assíncronia da EaD. 

No Brasil, o Moodle, após homologado pelo MEC, vêm sendo 
utilizado como plataforma oficial para EaD em diversas 
instituições de Ensino. Sua utilização, no entanto, não está restrita 
ao âmbito da Educação a Distância passando a servir de suporte e 
ser associado as atividades presenciais e semi-presenciais [16]. 

O Moodle caracteriza-se como um ambiente construtivista, livre, 
propício para o desenvolvimento de um contexto de aprendizagem 
centrado no estudante, podendo romper com a cultura de usuário, 
propiciar interação e colaboração, conferindo liberdade, 
autonomia e criatividade ao processo de ensino-aprendizagem. A 
Figura 1 apresenta através de um mapa conceitual as 
potencialidades do AVA Moodle. 

  
Figura 1. Potencialidades do AVA Moodle [16] 

Outra tecnologia utilizada nesta pesquisa foi o sistema de 
Conferência Web baseado em software livre, MConf1, o qual 

                                                                 
1 http://www.inf.ufrgs.br/prav/mconf.htm 

possui a capacidade de interoperar transparentemente entre 
computadores e dispositivos móveis conectados à web. 

A tecnologia MConf possibilita que usuários distantes 
geograficamente interajam por meio de áudio, vídeo, quadro de 
notas e bate-papo. Também é possível compartilhar textos, 
apresentações, imagens e telas de computador, tudo através do 
navegador web.  

Outra possibilidade de utilização deste recurso é através da sua 
integração ao Moodle, pois possui dois plug-ins que permitem a 
criação da web Conferência dentro do próprio AVA, de maneira 
simples, além de possibilitar a gravação das conferências 
realizadas. A Figura 2 apresenta a tela onde o recurso pode ser 
inserido no AVA Moodle.e aceptarán trabajos escritos en 
Español, Portugués e Inglés. 

 
Figura 2. Recurso MConf (fonte própria) 

2.3 Formação Profissional 
A EaD é hoje uma realidade em todos os níveis da educação, 
sendo que no ensino superior, encontra-se presente na graduação 
e também na pós-graduação, seja por meio de cursos totalmente 
online ou cursos com apenas algumas disciplinas nesta 
modalidade. 

Na área de ensino a modalidade de EaD se destaca pelo 
crescimento no Brasil. Segundo dados do MEC, das 3,3 milhões 
de matrículas no ensino superior, registradas entre os anos de 
2003 e 2013, um terço correspondia a cursos a distância, sendo a 
maioria na rede privada de ensino. De 49.911 alunos em 2003, o 
número saltou para 1.153.572, dez anos depois. Desse total, 86% 
correspondia a instituições particulares de educação superior. Em 
2014, segundo dados Associação Brasileira de Educação a 
Distância (ABED2), o total de matriculados já ultrapassava a 
marca de 3,8 milhões. 

Segundo o último censo da ABED3, referente ao ano de 2014, das 
226 instituições que oferecem cursos ou disciplinas em EAD, 
64% pertencem à rede privada, enquanto 36% são instituições 
públicas de ensino. Apesar de 67% delas já estarem no mercado 
de educação presencial há mais de 20 anos, a oferta de cursos a 
distância é mais recente, com 64% atuando a menos de 10 anos no 
segmento. 

O primeiro curso de graduação a distância da Unipampa, 
Licenciatura em Letras Português, teve início no primeiro 
semestre de 2017 nos campi Alegrete, Santana do Livramento e 
Jaguarão. A infraestrutura necessária para a implantação das ações 

                                                                 
2 http://www.abed.org.br/site/pt/ 
 
3 http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/censo_ead/ 
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de EaD na instituição foi organizada de forma compartilhada com 
os campi/polo, com o intuito de otimizar os espaços e os recursos 
disponíveis na Universidade. Espaços como salas de aula, 
biblioteca, laboratórios de informática, espaços administrativos e 
acadêmicos, de acordo com a especificidade dos cursos, são 
utilizados seja na modalidade presencial, seja na modalidade a 
distância, não havendo a intenção de segmentar o campus/polo 
por modalidade.  

Para ampliar as ações de EaD, na região de abrangência da 
Unipampa, e cumprir a proposta do PDI 2014-2018, a 
Universidade se inscreveu no Edital 75/2014 para a Seleção, no 
âmbito da UAB, de propostas de oferta de 250 mil novas vagas 
em cursos superiores na modalidade a distância, a serem 
preenchidas por alunos das universidades proponentes no período 
de 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2016. Logo, foram 
encaminhadas e aceitas as propostas para a oferta do curso de 
graduação Licenciatura em Letras Português e do curso de 
especialização em Gestão Pública Municipal, ambos ofertados em 
conjunto com a UAB. 

Para o curso de graduação de Licenciatura em Letras – Português, 
ofertado juntamente com UAB, foram abertas 250 vagas, 
divididas em cinco polos presenciais, Hulha Negra, São Sepé, 
Cacequi, Itaqui e Quaraí. Enquanto que para o curso de Pós-
graduação em Gestão Pública foram ofertadas 350 vagas, 
divididas em sete polos presenciais, Hulha Negra, São Sepé, 
Quaraí, Itaqui, Santana do Livramento, Cachoeira do Sul e 
Cacequi.  

Diante do número de polos e da distância geográfica entre eles, se 
fez necessário uma capacitação para os tutores na modalidade a 
distância, adotando para isso, os recursos que os tutores deverão 
utilizar nas atividades que exercerão nos cursos em que irão atuar, 
tecnologias estas, citadas na subseção 2.2. 

3. METODOLOGIA  
Quanto a natureza, esta pesquisa se classifica como Pesquisa 
Aplicada, pois tem por objetivo gerar conhecimentos práticos, 
dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo 
verdades e interesses locais.  Para Barros e Lehfeld (2000), a 
pesquisa aplicada tem atenta a necessidade de produzir 
conhecimento para aplicação de seus resultados, vislumbrando a 
prática e visando solucionar, de forma rápida, um problema real 
encontrado [4]. Neste sentido, Appolinário (2004) salienta que 
pesquisas aplicadas têm o objetivo de “resolver problemas ou 
necessidades concretas e imediatas”[2].  

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa se classifica como 
Estudo de Caso. 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um 
estudo de uma entidade bem definida como um programa, 
uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 
uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o 
como e o porquê de uma determinada situação que se 
supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir 
o que há nela de mais essencial e característico. O 
pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser 
estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo 
de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva 
interpretativa, que procura compreender como é o mundo 
do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva 
pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 

perspectiva global, tanto quanto possível completa e 
coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do 
investigador [11].  

4. IMPLEMENTAÇÃO DA CAPACITAÇÃO 
A capacitação para os tutores dos cursos de graduação em Letras 
– Português e pós-graduação em Gestão Pública ocorreu em duas 
edições distintas. Os tutores da graduação realizaram o curso no 
mês de março de 2017, enquanto os tutores da pós-graduação 
realizaram no mês de abril de 2017. 

Participaram do curso 13 tutores selecionados pela coordenação 
do curso de graduação Letras – Português e 14 tutores 
selecionados pela coordenação do curso de pós-graduação em 
Gestão Pública, ambos da UAB em conjunto com a Unipampa. 

A Carga horária da capacitação foi de 16 horas, divididas em 4 
módulos diários. Durante o curso os tutores possuíam a liberdade 
de horário para a realização das atividades no Moodle, com 
exceção no último dia, quando foi utilizado o recurso da 
tecnologia MConf, para Web Conferência, em uma tarefa com 
data/hora previamente agendada. 

A Figura 3 apresenta a tela inicial da capacitação. 

 
Figura 3. Tela Inicial da Capacitação (fonte própria) 

Os módulos foram divididos de forma que os tutores puderam 
explorar todos os recursos do ambiente e também esclarecer 
dúvidas sobre o papel dos tutores e a importância dos feedbacks 
aos estudantes.  

A concepção do material e organização do ambiente, para a 
capacitação, esteve diretamente alinhado com a Teoria da Carga 
Cognitiva, a fim de que os recursos disponibilizados aos tutores 
atendem-se as diferentes demandas dos mesmos, visto que para 
Segundo Sweller e Merrienboer (2003),  

A aprendizagem se dá de maneira melhor quando o 
processo de informação estiver alinhado com o processo 
cognitivo humano, ou seja, quando o volume de 
informações oferecidas ao aluno for compatível com a 
capacidade de compreensão humana. Assim a Teoria da 
Carga Cognitiva, apóia-se na impossibilidade natural do 
ser humano em processar muitas informações na memória 
a cada momento [23]. 

Esta teoria se aplica aos mais diferentes tipos de materiais, mídias 
e a todos os estudantes, pois a partir dela é possível elaborar 
materiais adequados com textos, imagens e áudios, para todos os 
tipos de ensino, inclusive a distância, potencializando a 
aprendizagem e as habilidades através da criação de recursos e 
ambientes em sintonia com processo cognitivo humano. Esta 
Teoria minimiza recursos mentais desnecessários, e em troca 
disso, coloca-os para trabalhar de modo a maximizarem a 
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aprendizagem [19]. Neste sentido, segue uma descrição dos 
elementos de cada modulo da capacitação. 

No primeiro módulo foram disponibilizados materiais sobre 
tutoria a distância e presencial e, disponibilizou-se um fórum para 
os debates, onde os tutores puderam esclarecer dúvidas e 
realizarem seus apontamentos referentes aos trabalhos a serem 
desempenhados nos cursos que irão atuar. 

No segundo módulo foi possibilitado aos tutores a exploração de 
alguns recursos. Os tutores trabalharam neste ambiente com perfil 
de professor, podendo assim, editar e configurar o ambiente de 
acordo com os requisitos das atividades. Neste módulo foi 
trabalhado os recursos de perfil, enquete e fórum. Foram 
realizadas enquetes e fóruns para conhecer o perfil dos tutores 
quanto aos seus conhecimentos do ambiente. Também foi 
possibilitado aos tutores que criassem suas enquetes dentro do 
ambiente. 

No terceiro módulo, foram trabalhados os recursos de postagem 
de arquivos, URLs, criação e edição de livros e também o 
glossário do ambiente. 

No quarto e último módulo, os tutores trabalharam com o chat do 
ambiente e com o recurso de Web conferência MConf. Foi 
disponibilizado um material completo sobre a utilização desse 
recurso e posteriormente, durante o horário marcado foi realizado 
a Web Conferência. 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS  
Todas as atividades propostas para os tutores foram executadas 
com êxito, durante o prazo estipulado pela professora da 
capacitação. No último dia a atividade de participação síncrona 
utilizando a MConf foi usada para esclarecer dúvidas sobre todos 
os conteúdos estudados, mas também para aproximação entre os 
tutores e o professor da capacitação que não conhecia os cursistas 
até o momento. A figura 4 apresenta a tela do recurso MConf 
utilizado pelos tutores cursistas através do AVA Moodle.   

 
Figura 4. Tela MConf da Capacitação (fonte própria) 

O uso da Web conferência MConf também possibilitou que 
durante a reunião, a professora da capacitação disponibilizasse um 
documento onde o conteúdo do último módulo pode ser estudado 
e comentado pelos tutores cursistas. A Figura 5 apresenta a tela do 
MConf com uma material de estudo. 

 
Figura 5. Tela MConf com Material Explicativo (fonte 

própria) 

A fim de identificar a efetividade da capacitação, durante a Web 
Conferência foi realizada uma avaliação pelos tutores cursistas, os 
quais demonstraram satisfação e, comentaram sobre o 
conhecimento adquirido sobre o ambiente Moodle, seus recursos 
e o papel do tutor, avaliando como extremamente válida no 
formato de capacitação pela modalidade EaD.   

Também durante o primeiro semestre de 2018 foi ofertada a 
disciplina de TICs para os cursistas de Letras, modalidade a 
distância em conjunto com a UaB, onde os tutores capacitados 
nesta formação iniciaram suas atividades. Os tutores 
demonstraram conhecimento do AVA e comprometimento com os 
alunos.  

A figura 6 apresenta a tela do AVA Moodle da disciplina de TICs 
onde os tutores iniciaram as atividades. 

 
Figura 6. Tela da disciplina de TICs (fonte própria) 

Os tutores foram cadastrados com um perfil que possibilitava a 
edição do ambiente para que pudessem colaborar com o professor 
da disciplina na organização do ambiente, postando materiais e 
criando atividades conforme a orientação do professor. 

Entre as melhorias verificadas para a capacitações futuras durante 
o trabalho dos tutores na disciplina de TICs, estão a criação de um 
quinto módulo sobre a divisão dos alunos em grupos e o 
gerenciamento desses grupos no ambiente AVA Moodle e 
também a utilização do AVA Moodle com questões de correção 
automática.   

6. CONCLUSÕES 
Neste artigo, inicialmente foi apresentado o contexto de execução 
das capacitações, logo depois houve uma retomada a nível teórico 
que abordou questões desde legislações até formação profissional 
de pessoal em EaD. A metodologia apresentada foi basilar para 
preparação das capacitações que foram desenvolvidas na 
Unipampa. Desse modo, em relação ao relato apresentado, 
conclui-se que os ambientes virtuais utilizados no curso 
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potencializaram o processo de uma capacitação mais interativa, 
por conta das interfaces de comunicação síncronas e assíncronas. 
Fugindo, segundo [20], do paradigma educacional centrado na 
pedagogia da transmissão, na lógica da mídia de massa e na auto-
aprendizagem. 

A modalidade EaD, propiciou que estes tutores que trabalham em 
outros locais, além da Unipampa, pudessem organizar os horários 
para poderem participar. Isto facilitou a organização dos 
momentos de estudo e o cumprimento das atividades.  

 A Mconf aproximou os participantes, propiciou o esclarecimento 
de dúvidas e aproximação das distâncias, através do áudio e do 
vídeo. Utilizando diversos equipamentos, computador, celular, 
tablete, onde os tutores puderam participar da Mconf no local 
onde estivessem, desde que possuíssem acesso à internet. 
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Abstract— Technology can be a strong ally in the quest for new 
knowledge. Through the use of technological environments and new 
teaching methodologies it is possible to make learning more dynamic. 
The aim of this research is to structure a Massive Open Online 
Course (MOOC) of Assistive Technology (TA) that supports the 
process of training teachers of Vocational Education that work in the 
preparation for the inclusion of people with disabilities in the labor 
market. This is a quanti-qualitative research from the case study 
method. The survey data were collected from questionnaires and blog 
creations of the MOOC participants developed. A process for the 
development of MOOCs independent of the course area is presented 
and takes into account the learning and testing carried out in the 
developed MOOC.  

Resumo. A tecnologia pode ser uma forte aliada na busca por 
novos conhecimentos. Por meio do uso de ambientes tecnológicos e 
novas metodologias de ensino é possível tornar o aprendizado mais 
dinâmico. O objetivo desta pesquisa é estruturar um Massive Open 
Online Course (MOOC) de Tecnologia Assistiva (TA) que apoie o 
processo de formação de professores do Ensino Profissionalizante 
que atuam na preparação para a inclusão de pessoas com deficiência 
(PCD) no mercado de trabalho. Trata-se de uma pesquisa quanti-
qualitativa a partir do método estudo de caso. Os dados da pesquisa 
foram coletados a partir de questionários e criações de blogs dos 
participantes do MOOC desenvolvido. Um processo para o 
desenvolvimento de MOOCs independente da área do curso é 
apresentado e leva em consideração as aprendizagens e os testes 
realizados no MOOC desenvolvido.  

Key words— MOOCs, tecnologia assistiva, pessoas com 
deficiência, Solassist  

I. INTRODUÇÃO 
 

A Educação a Distância (EAD) tem evoluído com a aplicação 
massiva de tecnologias digitais como plataforma e Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVAs) muito populares como o 
Moodle, Teleduc, Rooda, entre outros. No final de 2011 surge 
uma nova modalidade de ofertar cursos on-line que se 
denominou de  MOOCs (Massive Open Online Courses) os 
quais compreendem um tipo de Curso Aberto desenvolvido 
por meio da utilização de LMS (Learning Management 
Systems) e de ferramentas como a Web 2.0. Estes, apresentam 
um novo cenário para a EAD, no que se refere à transição da 
lógica da transmissão para a lógica da comunicação 
(interatividade) entre os mais diversos perfis de usuários [1]. 

Têm seus pilares fundamentados na democratização do acesso 
a conteúdos educacionais [1]. 
 Uma das características dos MOOCs é que seja 
colaborativo, onde cada participante ajude a criar e acrescentar 
discussões que enriqueçam a experiência de todos os 
participantes interessados. Castaño, Maiz, Garay (2015) na 
análise e discussão dos resultados de sua pesquisa afirmam 
também que os MOOCs cooperativos aumentam o nível de 
satisfação dos estudantes, diminuindo as taxas de abandono. 
 Ainda, Castaño, Maiz, Garay (2015) define os 
MOOCs por seus grandes volumes de alunos participantes, 
pela heterogeneidade dos mesmos e pelas grandes taxas de 
desistência. Monedero, Cebrián, Desenne (2015) afirma que o 
desenvolvimento do vídeo digital permite maior acessibilidade 
aos usuários, acomodando-se com facilidade em lares e em 
nossas vidas, encontrando também um serviço de distribuição 
e consumo como o Youtube. Por isso, não é estranho que os 
vídeos e as tecnologias emergentes associadas (análise de big 
data, ontologias, web semântica, geolocalização, entre outras) 
tornaram-se protagonistas rapidamente nos MOOCs, 
configurando a estrutura medular de seus cursos [3]. 
 Por outro lado, a acessibilidade, apesar de ser um 
assunto largamente discutido e aprimorado na atualidade, vem 
sendo desenvolvida desde os primórdios da humanidade, 
quando as pessoas resolviam dificuldades relativas à 
deficiência utilizando os recursos que possuíam. Muito antes 
do surgimento do termo TA, as práticas de acessibilidade já 
existiam, efetivamente, sob a forma de simples instrumentos 
que melhoravam a autonomia da pessoa deficiente.  
 Segundo Manzini (2005), pode-se denominar de TA 
desde uma bengala, utilizada por nossos avós, como forma de 
proporcionar conforto e segurança no momento de seu 
caminhar, bem como, um aparelho de amplificação usado por 
uma pessoa com surdez ou mesmo um veículo adaptado para 
uma pessoa com deficiência. 
 O conceito de TA vem sendo aprimorado, contudo, 
devido à infinidade de recursos que hoje são abrangidos por 
essa área. De acordo com Passerino e Pereira (2014), a TA é 
um termo utilizado para identificar “todo o arsenal de recursos 
e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 
habilidades funcionais de pessoas com deficiência”, 
promovendo vida independente, autonomia e inclusão. Tais 
recursos e serviços propostos pela TA são respostas para 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 331 - 336. Santiago de Chile.
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qualquer incapacidade do indivíduo e podem ser 
compreendidos como soluções na área da acessibilidade. A 
partir desta análise, tem-se, então, a expressão “Soluções 
Assistivas”, que compreendem casos de sucesso na inserção da 
acessibilidade nos diversos meios sociais. 
 As soluções assistivas não necessariamente precisam 
de tecnologia para serem efetivas, tendo como base estratégias 
a serem implantadas na sociedade em geral para promover a 
inclusão. Verifica-se, contudo, uma carência de soluções 
assistivas por parte de empresas e demais ambientes sociais, 
estimulada pela falta de informação e suporte na implantação e 
no gerenciamento destas tecnologias [1]. 
 Dentro deste contexto, neste artigo apresenta-se o 
MOOC Solassist Learning, um MOOC de TA que foi 
desenvolvido através dos conceitos básicos de cursos de 
MOOC e com o objetivo de possibilitar uma formação 
complementar aos participantes interessados na área da TA. 
Como resultados desta pesquisa apresenta-se, o curso que foi 
desenvolvido, através da plataforma Wikispaces, os dados 
quantitativos referente aos participantes do MOOC e, por fim, 
com base na experiência de criação do MOOC Solassist 
Learning é proposto um processo de desenvolvimento de um 
MOOC independente de plataforma.   

II. METODOLOGIA 
A pesquisa realizada1 no projeto Solassist Learning, 

conforme, tem como problema de investigação: como 
estruturar/organizar um MOOC de TA que apoie o processo de 
formação de professores do Ensino Profissionalizante que 
atuam na preparação para a inclusão de PCD no mercado de 
trabalho. A pesquisa realizadas neste artigo é parte integrante 
desta pesquisa e tem como objetivo a indicação dos caminhos 
a serem percorridos na construção de um MOOC para a 
formação de professores com o uso das TAs   

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa a partir do 
método estudo de caso. A pesquisa qualitativa, visa à “análise 
de casos concretos em suas peculiaridades locais e temporais, 
partindo das expressões e atividades das pessoas em seus 
contextos locais” [5]. Dentre as técnicas possíveis a serem 
realizadas na pesquisa qualitativa, será utilizado o método 
estudo de caso exploratório e descritivo.  
 Esta pesquisa utilizou como base os principais autores 
e pesquisadores de cada uma das áreas apresentadas. A ampla 
pesquisa bibliográfica desenvolvida torna capaz a realização de 
um estudo exploratório de descritivo, tornando possível 
confrontar os dados obtidos com base nas teorias previamente 
estudadas.  
 A pesquisa quantitativa também é utilizada nesta 
pesquisa e tem por finalidade computar alguns dados de 
questionário elaborados.  

                                                           
1 

  O artigo aqui descrito é originário de um projeto de pesquisa 
intitulado Solassist Learning. Este por sua vez, caracteriza-se como um 

subprojeto do Projeto Solassist (principal). Com início em julho de 2012, o 
Solassist é o mais recente projeto de Pesquisa do Grupo xxxxx� .  

 
 

A seguir apresentamos o contexto da pesquisa, os 
participantes, etapas e instrumentos de coletas. O perfil dos 
participantes também é apresentado, juntamente com os 
resultados da pesquisa. 

III. DESENVOLVIMENTO 
Os MOOCs representam cursos de curta duração, os quais 

não visam uma formação completa ao cursista, mas sim 
possibilitam uma formação inicial sobre algum assunto 
específico. A principal característica é ter conteúdos dinâmicos 
e possibilitar uma formação através de recursos digitais. Com 
base nisso desenvolveu-se o MOOC Solassist Learning. Os 
detalhes do projeto são apresentados a seguir. Como resultado 
do desenvolvimento deste MOOC apresenta-se um processo de 
desenvolvimento de um MOOC independente da área do curso 

 
A. SOLASSIST LEARNING: ESTUDO EXPLORATÓRIO 

 
Com o intuito de qualificar o projeto final desenvolveu-se 

inicialmente um projeto exploratório. Este teve início em 
setembro de 2014 e término em janeiro de 2015, atingindo uma 
carga horária de 100 horas. O público alvo foram profissionais 
que atuam em cursos profissionalizantes e com pessoas com 
deficiência matriculadas. 

Os participantes foram indicados pela Auditora Fiscal 
do Trabalho - Ministério do Trabalho e Emprego e 
Coordenadora do Projeto Inclusão de Pessoas com Deficiência 
no Trabalho - SRTE/RS, Ana Maria Machado da Costa. Após 
a indicação de quais seriam as empresas e projetos mais 
indicados para realização do estudo, foram selecionados 
interessados que se manifestaram por meio de uma inscrição 
prévia. Na inscrição prévia, além de dados básicos dos 
participantes, foi solicitado também um atestado da instituição 
de trabalho comprovando que o interessado atua no ensino 
profissionalizante e que há pessoas com deficiência na sua 
turma ou meio de atuação. Esta seleção visou garantir que as 
vagas fossem destinadas especificamente para o público alvo 
de nosso interesse. Foram selecionados 34 participantes. 

Os pré-requisitos estabelecidos para os participantes 
foram: ser usuário das TIC (uso de editores de texto e 
ferramentas de imagem básicas); dispor de computador com 
acesso à internet (banda larga); possuir uma conta de e-mail; 

O curso foi desenvolvido na modalidade EAD, por 
meio do ambiente virtual de aprendizagem Wikispaces. Outras 
ferramentas, como o PbWorks e o Google Drive foram 
utilizadas.  

A Figura 1 apresenta a aba “home” do curso, onde 
consta a logo do curso, bem como informações iniciais. 
Quando apresentada aos participantes as abas e os conteúdos 
laterais foram sendo disponibilizadas conforme o andamento 
dos conteúdos. 

Figura 1 - Aba Home do Solassist Learning 
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Fonte: A autora 

 
 A Figura 2 apresenta a aba Bem Vindos, na qual 
constam informações acerca do curso, bem como instruções 
iniciais de questionários a serem respondidos antes de iniciar o 
curso. 

Nesta aba também constam informações sobre as 
datas e módulos a serem estudados. Foi disponibilizado um 
tutorial com os passos principais para acesso ao PbWorks. 

 
Figura 2 – Aba Bem Vindos do Solassist Learning  

 
Fonte: A autora 

 
 Para que os participantes pudessem interagir, bem 
como aprender um com os outros, foi criada uma aba 
“produções do grupo”, conforme Figura 3, local onde 
divulgou-se todos os links dos blogs pessoais, possibilitando 
assim que todos pudessem visualizar os conteúdos dos colegas, 
tornando assim a aprendizagem mais dinâmica e completa, por 
meio da interação entre os participantes. 

No Wikispaces é possível restringir o acesso, desta 
forma foi possível controlar que todas as informações apenas 
pudessem ser acessadas pelos próprios participantes e pelos 
administradores, mantendo assim a identidade dos 
participantes preservada. 

Figura 3 – Aba produções do grupo  

 
Fonte: A autora 

As atividades relacionadas ao desenvolvimento de 
alguma atividade no ambiente escolar e após a apresentação de 
dados das atividades foram disponibilizadas/entregues como 
resposta ás atividades por meio do PbWorks. Atividades 

relacionadas a questionários e enquetes foram realizadas por 
meio do Google Drive, os fóruns de participação foram 
realizados por meio de recursos do próprio Wikispaces. 

Durante o desenvolvimento do projeto exploratório 
diversos questionários foram enviados com a finalidade de 
obtenção de dados acerca dos participantes e dos conteúdos 
apresentados. Dos 34 participantes que iniciaram o curso, 10 
finalizaram cumprindo a carga horária necessária (no mínimo 
75% de participação) para a obtenção da certificação pela 
UFRGS como Curso de Extensão. 

Um questionário foi disponibilizado antes do início 
do curso, o que possibilitou a obtenção dos dados a respeito 
dos referidos participantes relacionados com escolaridade, 
interesse no curso, local de trabalho, deficiências com as quais 
atuam, tempo de experiência, área de atuação, classificação do 
conhecimento em TA.  

Ao término do curso foi aplicado outro questionário, 
que tornou possível analisar a eficácia do curso. Todos os 
participantes trabalhavam o que tornou um pouco difícil a 
continuação de todo o grupo. A seleção priorizou pessoas que 
atuassem no ensino profissionalizante e com pessoas com 
deficiência. Algumas destas antes de acessar o ambiente do 
curso já haviam desistido, pois realizaram a inscrição, porém 
não acessaram o curso. Outros participantes relataram 
dificuldade em trabalhar com as ferramentas tecnológicas 
utilizadas bem como o ambiente Wikispaces. Ao acessar o 
ambiente, antes de estar logado no curso é necessário criar um 
login e senha e estas instruções estão em inglês. Alguns 
participantes relataram grandes dificuldades com a língua 
estrangeira.  

Por meio das respostas aos questionamentos foi 
possível gerar um panorama geral sobre o público alvo do 
curso, suas dificuldades, e sobre as demandas que foram 
apresentadas de acordo com as necessidades de adaptações de 
ambientes de trabalhos e adaptações a serem realizadas. A 
Tabela 1 apresenta o perfil de todos os participantes do projeto 
exploratório. 

Tabela1 – Perfil dos participantes do projeto 
exploratório. 

PARTICIPANTES DO MOOC – SOLASSIST LEARNING – PERFIL 

Idade Sexo 
Grau de 

Instruçã
o 

Carga horária de 
trabalho 

[21-30]: 06% 
[31-40]: 45% 
[41-50]: 35%  
[51-60]: 14% 

Fem.: 91% 
Mas.: 09% 
 

Curso técnico 
6%  

Graduação: 
39% 

Pós 
Gradua
ção: 
55%  

31 a 40 horas: 
77% 

Mais de 41 horas: 
23% 

Horas diárias de 
acesso a internet 

Possui 
conheciment

o em 
tecnologias 
assistivas 

Possui algum 
tipo de 
deficiên

cia 

Onde você utiliza 
acesso à 
internet 

Menos de 01 
hora: 3% 
Entre 01 e 03 
horas: 52% 
Entre 04 e 05 
horas: 29% 
Mais de 05 

Sim: 19% 
Não: 81% 

Sim: 0% 
Não: 100% 

Em casa: 30% 
Trabalho: 37% 
Ambos:  29% 
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horas: 16% 

Dispositivo de 
acesso 

Finalidade de 
acesso Rede social que utiliza 

Computador 
58% 
Notebook: 85% 
Celular: 58% 
Tablet: 16% 

Lazer: 26% 
Trabalho: 

84% 
Estudo: 81% 

Facebook: 94% 
Instagran:13% 
Whatsapp: 16% 
Twitter:10%% 
Linkedin:16% 
Outros: 13% 
 

Fonte: A autora. 
 

Por meio do desenvolvimento do projeto exploratório 
apresenta-se uma discussão a respeito de vários aspectos deste 
curso. Em relação à finalidade deste curso tem-se um 
panorama de participantes que já possuem conhecimentos 
prévios sobre a respeito da temática inclusão e TA, uma vez 
que foram selecionados por trabalharem com pessoas com 
deficiência, desta forma a finalidade do curso foi promover o 
estudo e discussão a respeito da temática inclusão por meio do 
uso de TA no ensino profissionalizante. 

Pela finalidade do curso, os conteúdos versaram sobre 
perspectivas históricas, legislativas, tecnologias assistivas, 
práticas pedagógicas e inserção laboral, conforme já 
apresentado anteriormente no quadro de conteúdos do curso, 
possibilitando assim uma vasta abrangência sobre o tema. 

Em relação à usabilidade foram apresentados vários 
aspectos positivos, pois além de ser uma plataforma estável e 
de fácil usabilidade, apresenta itens claros de ser encontrados. 
Alguns cursistas afirmaram ter tido dificuldade em relação a 
plataforma ser em inglês. 

Os resultados do projeto exploratório foram 
importantes, pois demonstram o perfil das participantes que 
buscam formação nesta área, no qual se constatou que foram 
basicamente “consumidores de conteúdos”. Os participantes 
estavam em busca de conteúdo para que pudessem 
implementar em seus ambientes de trabalho.  

Em relação ao conteúdo verificou-se que mesmo o 
projeto exploratório tendo 100 horas, o que compreende uma 
carga horária alta para um MOOC, não foi possível 
desenvolver todos os conteúdos que os participantes tinham 
interesse. Quando questionados sobre a carga horária do curso 
e dos conteúdos apresentados muitos afirmaram que gostariam 
de mais conteúdo e maior carga horária. 

Em relação à metodologia do curso, no projeto 
exploratório contou-se com 34 participantes e a maior parte 
das dúvidas eram sanadas por e-mail, ou em ambientes 
propícios para isso no próprio AVA, demandando assim, uma 
grande atenção por parte dos coordenadores do curso. Com 
base nisso, foi possível verificar que a versão final necessitaria 
de uma forma de comunicação que não gerasse tantas dúvidas, 
pois tendo em vista que seria desenvolvido um MOOC 
teríamos uma quantidade bastante grande de participantes, não 
sendo possível esta dedicação especial a cada participante. 

Esta experiência prévia, possibilitada por meio do 
projeto exploratório, tornou possível a realização do projeto 
final com maior atenção, obtendo-se assim um projeto mais 

coeso. As principais alterações realizadas foram em relação a 
carga horária, a seleção dos participantes e dos matérias 
disponibilizados no curso. 

 
7.1. MOOC SOLASSIST LEARNING  

 O MOOC de Tecnologia Assistiva teve carga horária 
de 35 horas e foi realizado de 08 de maio a 20 de junho de 
2016. A diminuição da carga horária se deu pela escolha do 
tema do MOOC, por ser mais especifico que o projeto 
exploratório, adequando-se assim ao conceito de MOOC. 
 O objetivo geral do MOOC foi capacitar os 
docentes/técnicos da Educação Profissional e de Programas de 
Aprendizagem Profissional à utilização de materiais 
pedagógicos acessíveis a partir de recursos da Tecnologia 
Assistiva.  
 O público alvo não foi especificado, por ser um 
MOOC a inscrição é livre. A divulgação ocorreu através de 
listas de email e redes sociais. O ambiente virtual de 
aprendizagem utilizado foi o Wikispaces.  Os pré-requisitos 
foram: ser usuário das TICs (uso de editores de texto e 
ferramentas de imagem básicas); dispor de computador com 
acesso à internet (banda larga); possuir uma conta de e-mail; 
ter disponibilidade de 5 a 8 horas semanais para a realização 
do curso.  
 A Figura 4 apresenta a aba Apresentação do curso 
onde constam informações iniciais sobre o mesmo. Nesta aba 
constam informações relevantes como o projeto geral do curso 
e alguns vídeos de apresentação dos objetivos, carga horária e 
processo de certificação do curso. Na aba também consta o 
primeiro questionário, o qual foi respondido por 185 pessoas. 
 

Figura 4 – Aba Apresentação do curso.  

 
Fonte: A autora 

 
 A Figura 5 apresenta a Unidade I. Nesta unidade 
foram trabalhados conceitos iniciais sobre Tecnologia 
Assistiva, alguns vídeos foram apresentados a fim de 
demonstrar as formas de inclusão por meio de Tecnologia 
Assistiva. Nesta aba consta o segundo questionário, que foi 
respondido por 99 pessoas, bem como a atividade de Busca ao 
Tesouro. 
 

Figura 5 – Aba Unidade I.    
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Fonte: A autora 

 A última Unidade é a IV. Esta unidade tem como 
objetivo a realização da avaliação e assim a possível 
certificação dos participantes do curso que cumpriram 75% das 
atividades propostas. Nesta aba consta o terceiro questionário e 
este foi respondido por 59 pessoas. 
 

Figura 6 – Unidade IV - Avaliação.   

 
Fonte: A autora 

 Um vídeo inicial apresenta os objetivos e as 
atividades de avaliação que foram realizadas.  
 
 As avaliações foram compostas por: 

• três questionários realizados por meio do google 
drive. Estes questionários tiveram como principal 
objetivo a identificação do público alvo e o 
conhecimento dos participantes, bem como a 
avaliação do MOOC. Os dados do questionário 
foram organizados e estão apresentados na sessão 
oito desta tese. 

• criação de linha do tempo: esta atividade teve como 
objetivo por meio da leitura de um artigo 
recomendado, os participantes do curso criassem 
uma linha do tempo das principais leis de 
acessibilidade.  

•  busca ao tesouro: esta atividade consistiu a busca por 
soluções assistivas e exposição no blog, qualquer 
tipo de tecnologia assistiva que se encaixasse no 
conceito que foi estudado na Unidade I.  

• cadastro de uma solução assistiva na plataforma 
Solassist.  

 As últimas três atividades foram desenvolvidas e o 
resultado foi apresentado em Blogs criados pelos próprios 
participantes. Sugeriu-se que o Blog fosse desenvolvido no 
Blogger. 

 Os questionários propostos possibilitaram ter acesso a 
uma série de dados sobre o perfil, interesse e motivação dos 
participantes. Um total de 53 participantes finalizaram o curso 
e cumpriram todas as atividades necessárias para a 
certificação. Destes, dois são alunos do curso de Sistemas para 
Internet e possuem 17 anos e uma é aluna de Biblioteonomia e 
possui 19 anos. O levantamento dos dados foi realizado apenas 
com os demais 50 participantes que são profissionais que 
atuam no mercado de trabalho e assim fazem parte do público 
alvo desta pesquisa.  
 Dos 50 participantes, 28 atuam no ensino 
profissionalizante. 34 atuam ou atuaram com alunos com 
deficiência. A Tabela 2 apresenta alguns dados quantitativos a 
respeito dos participantes.  
 

Tabela 2 – Perfil dos participantes do MOOC. 
PARTICIPANTES DO MOOC – SOLASSIST LEARNING – 

PERFIL 

Idade Sexo Grau de Instrução Carga horária de 
trabalho 

[20-30]: 16 
[31-40]: 22 
[41-50]: 12 

 

Fem.: 33 
Mas.: 17 

 

Curso técnico 3 
Graduação: 11 

Pós Graduação: 16 
Mestrado:16 
Doutorado:6 

11 a 20 horas: 5 
21 a 30 horas: 5 

31 a 40 horas: 35 
Mais de 41 horas: 5 

Local de 
trabalho 

Possui 
algum tipo 

de 
deficiência 

Atua no ensino 
profissionalizante: 

Atua no ensino de 
pessoas com 
deficiência: 

Institutos 
Federais: 28 

Universidades 
Federais: 4 

Colégio 
Militar: 2 
Escolas: 8 
Outros: 8 

 
Sim: 3 

Não: 47 
 

Sim: 28 
Não: 22 

 
Sim: 34 
Não: 16 

Possui 
conheciment

o em 
Tecnologia 
Assistiva: 

Grau de 
conhecimen

to em 
Tecnologia 

assistiva 

Já realizou outro 
cursos a distância: AVA utilizado 

 
Sim: 26 
Não: 24 

 
Iniciante: 34 
Intermediári

o: 13 
Não sei 

avaliar: 2 

 
Sim: 44 
Não: 6 

 
MOODLE: 44 

MOODLE e Teleduc: 
9 

Fonte: A autora 
 

 Os dados básicos dos participantes, bem como o perfil 
de formação e grau de conhecimento sobre a EAD são de 
grande importância para a discussão dos resultados uma vez 
que o público alvo são professores atuantes no ensino 
profissionalizante e que possuem em suas salas de aula alunos 
com deficiência.  
 Pela finalidade do curso, os conteúdos versaram 
basicamente sobre TA e sobre o uso da plataforma Solassist, 
repositório de TAs. 

A duração do curso foi de 35 horas, divididas entre 
os conteúdos propostos, tempo necessário para a apresentação 
de TAs e de sites e repositórios que possam auxiliar os 
professores ao se depararem com novas situações de 
diversidade em sala de aula. 
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Em relação à usabilidade foram apresentados vários 
aspectos positivos e outros negativos, como o fato da 
plataforma ser em inglês. 
  

IV. RESULTADOS OBTIDOS 
 

Dentre as característica dos MOOCs é fundamental terem 
recursos educacionais abertos (REA) ou objetos de 
aprendizagem (OAs), estes diminuem a quantidade de leitura 
que o aluno deve realizar, bem como tornam o aprendizado 
mais dinâmico e atrativo. 

 Os MOOCs, como seu próprio nome diz, são 
desenvolvidos para um grupo massivo de estudantes, ou seja, 
não há tanta interação com o professor, os alunos trocam 
experiências entre si, bem como, não ocorrem correções de 
atividades descritivas. 

 Por esse motivo, os MOOCs não são utilizados para 
cursos de longa duração, como cursos de graduação ou pós-
graduação, mas sim para cursos de 30 a 200 horas 
aproximadamente e são destinados a pessoas que desejam 
saber um pouco mais sobre um assunto, porém não constituem 
uma formação completa. 

Na primeira versão foram aceitos como alunos apenas 
profissionais que atuassem na educação e que já tivessem 
contato com pessoas com deficiência, para isso foi solicitada 
uma carta da instituição comprovando estes dados. A segunda 
versão do curso foi amplamente divulgada em redes sociais, e-
mails institucionais e sites webs e contou com a participação 
de profissionais da educação, alunos de cursos técnicos 
integrados e profissionais liberais. Esta alteração foi 
importante para a adequação do curso quanto ao real 
desenvolvimento de um MOOC com todas suas características. 
  
 A partir do conceito de xMOOCs , cMOOCs e demais 
especificações citadas por diversos autores no decorrer do 
estado da arte, denominamos o MOOC proposto neste artigo 
de blender-MOOC (bMOOC), por se tratar de uma mescla dos 
conceitos estudados anteriormente incluindo as especificações 
do nosso próprio modelo. 

V. RESULTADOS OBTIDOS 
Através da notável expansão da EAD tornam-se 

necessárias novas metodologias, conceitos e tecnologias que 
possibilitem o crescimento desta modalidade de estudo, bem 
como tornem possível o desenvolvimento desta forte demanda. 
 O MOOC apresentado neste trabalho tem como 
principal objetivo auxiliar neste desenvolvimento, 
possibilitando a realização de pesquisas e novos estudos sobre 
este conceito. A utilização de diferentes plataformas, como o 
Wikispaces, integrado com a Biblioteca Solassist visa apoiar o 
desenvolvimento do que conceituamos como MOOC, por 
utilizar materiais dinâmicos e, mesmo sendo cursos de baixa 

carga horária, possibilitam a criação de links que podem ser 
explorados mais amplamente de acordo com o interesse de 
cada estudante.  
 Os resultados apresentados pelos questionários 
realizados ao término do curso, demonstram que a integração 
realizada dos diversos materiais, incluindo um ambiente 
dinâmico e a integração de diferentes plataformas, como a 
biblioteca Solassist possibilitaram uma formação bastante 
ampla sobre TA aos participantes do MOOC. 

O MOOC desenvolvido está de acordo também com o 
conceito da WEB 3.0, uma vez que as informações estarem 
disponíveis na web não significa construção de conhecimento. 
O fato dos MOOCs possuírem baixa carga horária faz com que 
muitos conteúdos sejam disponibilizados como material de 
estudos que vão além dos objetivos estabelecidos, fazendo com 
que os participantes utilizem o MOOC como um repositório de 
conteúdos sobre determinado assunto. Com base nos conceitos 
relacionados com MOOCs disponíveis na literatura, denomina-
se o curso desenvolvido neste artigo como bMOOC, ou 
Blender-MOOC uma vez que todos os conceitos das teorias 
estudadas anteriormente foram utilizados na construção deste 
novo conceito, que representa uma mescla em relação aos 
demais. Desta forma, o bMOOC tem seu conceito baseado na 
mescla de xMOOCs e cMOOCs, partindo do princípio da 
utilização de conteúdos organizados no início do curso, mas 
baseado na interação, onde os participantes trazem suas 
experiência a respeito do assunto para dentro da sala de aula 
virtual. 
 O estabelecimento de um objetivo claro é muito 
importante em cursos de MOOC, uma vez que o excesso de 
informações pode tornar-se um empecilho para manter a 
atenção do aluno e chegar ao final do curso, por meio de sites 
web disponíveis no MOOC o aluno tem uma infinidade de 
conteúdos relacionados. 
  

REFERENCES 
[1] MANZINI, E. J. Tecnologia assistiva para educação: recursos 

pedagógicos adaptados. In: Ensaios pedagógicos: construindo 
escolas inclusivas. Brasília: SEESP/MEC, p. 82-86, 2005. 

[2] CASTAÑO C., MAIZ I., GARAY U.. Diseño, motivación y 
rendimento en un curso MOOC cooperativo, 2015. Em: Revista 
Comunicar.nº 44 p. 19 a 26, 2015.  

[3] MONEDERO J. J., CEBRIAN D., DESENNE P., Usabilidad y 
satisfacción en herramientas de anotaciones multimedia para 
MOOC. Em: Revista Comunicar.nº 44 p. 55 a 62, 2015.  

[4] PASSERINO L., MONTARDO S., Inclusão social via 
acessibilidade digital: Proposta de inclusão digital para 
Pessoas com Necessidades Especiais. Revista da Associação 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. 
Abril de 2007. 

[5] FLICK. Introdução à pesquisa qualitativa. 3 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009 

[6] MOTA, INAMORATO MOOC, uma revolução em curso 
(2012). Jornal da Ciência. Publicado em 26/11/12.

 



337

Ferramentas para a Avaliação de Atitudes na Educação 
Profissional: Um Levantamento Bibliográfico

Ademar Perfoll Junior 
Programa de Pós-Graduação em Computação 

Aplicada (PPGCA) 
Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) 
Joinville, Santa Catarina, Brasil 

55 (47) 3481-7838 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) 
Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil 

55 (47) 3531-2400 
ademar.perfoll@udesc.br  

Avanilde Kemczinski 
Programa de Pós-Graduação em Computação 

Aplicada (PPGCA)                                  
Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências, Matemática e Tecnologias 
(PPGECMT) 

Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) 

Joinville, Santa Catarina, Brasil 
55 (47) 3481-7838 

avanilde.kemczinski@udesc.br

ABSTRACT 
This article approaches the assessment of attitudes in professional 
education, where the teaching by competences is the guiding 
principle of the teaching-learning processes. The approach 
competency is focused on preparing and assessment a student for 
their knowledge, skills and attitudes. The assessment of attitudes 
is a complex process involving several instruments such as self-
assessment questionnaires, peer evaluation and behavioral 
observation. The work related aims to guide future research for 
the development of practices in assessing attitudes, quantifying 
the impact of attitudes and suggesting tools to be adopted for the 
evaluation or improvement of the attitudes of students and 
teachers in professional education. 

RESUMO 
O presente artigo aborda a avaliação das atitudes na educação 
profissional, onde o ensino por competências é o norteador dos 
processos de ensino-aprendizagem. A abordagem por 
competências é focada em preparar e avaliar um aluno por seus 
conhecimentos, habilidades e atitudes. A avaliação das atitudes é 
um processo complexo que envolve vários instrumentos como os 
questionários de autoavaliação, avaliação em pares e observação 
de comportamentos. Os trabalhos relacionados visam nortear 
pesquisas futuras para o desenvolvimento de práticas em 
avaliações de atitudes, quantificar o impacto das atitudes e sugerir 
ferramentas a serem adotadas para a avaliação ou melhoria das 
atitudes de alunos e professores na educação profissional. 

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

General Terms 
Management, Measurement, Human Factors 

Keywords 
Assessment of Attitude, Competence, Professional Education 

1. INTRODUÇÃO 
A educação profissional está sustentada pelo ensino por 
competências, essa abordagem de ensino é focada em preparar e 
avaliar um aluno por seus conhecimentos, habilidades e atitudes. 
Essa abordagem de ensino é utilizada pelas escolas técnicas para 

formar o perfil profissional esperado em uma determinada 
ocupação. Neste contexto, de ensino por competências, surge um 
problema enfrentado pelas escolas técnicas que é a dificuldade 
para avaliar as atitudes na educação profissional. As atitudes 
norteiam a aplicação dos conhecimentos e habilidades por parte 
de um aprendiz. Segundo Gonçalez [1] derivado de “aptus” 
(latim), inicialmente o termo atitude significou “aptidão” ou 
“adaptação” com um sentido de conotação física e, mais tarde, 
ampliou-se a ideia do termo sugerindo também uma preparação 
mental para a ação. A história transformou a Atitude de um 
conceito físico em um conceito avaliativo. Brito [2] define atitude 
como uma disposição pessoal, idiossincrática, presente em todos 
os indivíduos, dirigida a objetos, eventos, ou pessoas, que assume 
diferente direção e intensidade de acordo com as experiências do 
indivíduo. 
As estratégias para avaliar conhecimentos e habilidades são mais 
difundidas no contexto escolar por se tratarem de competências 
mais tangíveis do que as atitudes esperadas em um aluno. Isso 
ocorre pela subjetividade e falta de padrões e/ou escalas que 
possam auxiliar na avaliação das atitudes. Para o desenvolvimento 
do presente trabalho, utilizamos a pesquisa qualitativa como um 
método para analisar as diferentes perspectivas de avaliação de 
atitudes. O objetivo geral é responder a seguinte indagação: Como 
avaliar as atitudes em ambiente educacional profissional ou 
técnico? 
O processo metodológico para o desenvolvimento do artigo 
baseou-se em uma pesquisa bibliográfica a partir de uma String de 
busca ("attitude assessment" OR "attitude evaluation") AND 
("assessment" OR "evaluation" or "methodology" or "method") 
AND ("Education") com os seguintes mecanismos de pesquisa: 
As bases de pesquisa utilizadas que retornaram os artigos 
estudados foram Science Direct, Springer Link e SciElo. De 
acordo com Buchinger, et al. [3] os mecanismos utilizados estão 
entre os 10 melhores e mais importantes para facilitar as buscas 
por conteúdo científico, considerando recursos de busca, de 
refinamento e auxiliares. 
O artigo está estruturado em 5 seções. Na segunda seção, 
descreve-se a fundamentação teórica da pesquisa. Na terceira 
seção são apresentados os trabalhos relacionados ao tema 
proposto. Em seguida, na quarta seção é apresentado uma 
discussão analisando as diferenças e relações, pontos positivos e 
negativos entre os trabalhos selecionados. Por fim, são 
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apresentadas as considerações finais e as referências bibliográficas 
do presente trabalho. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Esta seção apresenta alguns conceitos relacionados ao tema de 
avaliação de atitudes na educação profissional de acordo com 
alguns autores, uma vez que, estes conceitos ajudam a entender o 
contexto em que o trabalho está inserido. 

Educação Profissional 
Segundo Souza e Okçana [4] a educação profissional tem o 
importante papel de contribuir para a formação de pessoas 
independentes, capazes de mobilizar conhecimentos, habilidades, 
valores e atitudes diante de situações de vida pessoal e 
profissional. Essa afirmação dos autores confirma a ligação da 
educação profissional com as metodologias baseadas em 
competências.   

Avaliação 
Para Soares [5] a avaliação da aprendizagem é um recurso 
pedagógico, que é útil e necessário para analisar o que se faz, 
auxiliando o professor e o educando na busca constante do 
conhecimento, apresentando uma visão essencialmente 
formadora. No contexto da avaliação educacional, existem três 
modalidades de aplicação: a diagnóstica, a formativa e a somativa. 
Otsuka [6] define a avaliação diagnóstica como sendo aquela 
realizada no início de um curso, período letivo ou unidade de 
ensino, com a intenção de constatar se os alunos apresentam ou 
não o domínio dos pré–requisitos necessários, isto é, se possuem 
os conhecimentos e habilidades imprescindíveis para as novas 
aprendizagens. Para a avaliação formativa, Rabelo [7] define que 
uma avaliação formativa tem a finalidade de “[...] proporcionar 
informações acerca do desenvolvimento de um processo de ensino 
e aprendizagem, com o fim de que o professor possa ajustá-lo às 
características das pessoas a que se dirige”. Por fim, a avaliação 
somativa geralmente acontece no final de um processo de ensino-
aprendizagem, servindo para verificar o que o aluno aprendeu 
durante todo o processo. Para Rabelo [7], uma avaliação somativa 
normalmente “[...] é uma avaliação pontual, já que, habitualmente, 
acontece no final de uma unidade de ensino, de um curso, um 
ciclo ou um bimestre, sempre tratando de determinar o grau de 
domínio de alguns objetivos previamente estabelecidos”. 
Conforme Marinho-Araújo e Rabelo [8] avaliar é um processo 
que envolve concepções, crenças, valores, princípios, teorias, 
conceitos, metas, desejos, trajetórias; quando tal processo tem 
como foco a educação torna-se potencialmente mais complexo, 
gerando intrincados desafios à sua verificação e registro. A 
avaliação das atitudes entra neste contexto de complexidade 
devido suas diferentes variáveis de influência, como o contexto 
social, situação econômica e vivência escolar do sujeito avaliado, 
por exemplo. Diante da complexidade afirmada por Marinho-
Araújo e Rabelo [8], a próxima seção elenca dez trabalhos que 
foram relacionados para demonstrar sob diferentes perspectivas 
como ocorre a avaliação das atitudes em áreas de formação 
profissional. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Dentre os trabalhos que abordam o tema: avaliação de atitudes na 
educação profissional, encontra-se a proposta de Masaki et al. [9], 
no qual promoveram um trabalho que envolve a avaliação das 
atitudes no contexto da saúde. O objetivo do trabalho é avaliar a 
responsabilidade do paciente em relação a sua doença, sendo esta 
a diabetes do tipo mellitus. Neste trabalho o paciente tem as suas 
atitudes classificadas, indicando se o paciente está ou não 

preocupado com o tratamento. Para a coleta de dados os pacientes 
responderam um questionário adaptado do Personal 
Responsibility Attitude Assessment System (PRAS), 
desenvolvido por Genthner et al. [10]. O não cumprimento do 
tratamento é um resultado da incapacidade de ajustar a atitude e o 
comportamento de alguém ao novo ambiente, em vez de falta de 
conhecimento ou compreensão da doença. O tratamento dietético, 
requer restrição de hábitos alimentares, o ajuste psicológico para a 
doença é a chave para um tratamento bem-sucedido, e quanto 
mais ajustado o paciente se torna, maior é a responsabilidade que 
ele/ela pode assumir para a autogestão da doença. Avaliando o 
ajuste psicológico do paciente e o seu senso de responsabilidade 
pela doença, é possível providenciar os ajustes de acordo com 
suas necessidades em cada estágio da doença. 
Em relação a avaliação de atitudes, Kelly ME, et al. [11] propõem 
uma avaliação de atitudes também no contexto da saúde. As 
atitudes foram demonstradas neste trabalho de grande importância 
para a qualidade e eficácia dos cuidados médicos. Este artigo se 
concentra na relação entre atitudes, comportamento e 
comunicação médico-paciente, descrevendo o desenvolvimento de 
um workshop de conscientização de atitude para estudantes de 
medicina. O trabalho descreve em detalhes uma estação da OSCE 
(objective structured clinical examination) projetada para avaliar 
as atitudes dos estudantes de medicina. O modelo de avaliação 
desenvolvido neste trabalho baseia-se na convicção de que é mais 
apropriado avaliar o comportamento do aluno decorrente de sua 
atitude do que tentar avaliar as atitudes diretamente. O objetivo 
desta estação da OSCE é estabelecer que o aluno possa se 
comunicar bem com o paciente e tratá-lo com dignidade e 
respeito. As limitações deste estudo, de acordo com os autores, 
incluem o número relativamente pequeno de participantes, 
baseados em uma instituição e o desempenho da avaliação do 
programa e da avaliação dos alunos pelos mesmos educadores.  
O trabalho de Gonçalez [1] verificou as atitudes em relação às 
aulas, analisando se o computador é uma ferramenta que facilita a 
aprendizagem. Com o objetivo de estudar as atitudes dos 
estudantes do curso de Pedagogia em relação à Estatística, foi 
utilizada uma escala de atitudes em relação à Estatística (EAE) 
adaptada e validada por Cazorla et al. [12], a partir da escala de 
atitudes em relação à Matemática, validada por Brito [13].  
Partindo da ideia de que as atitudes não são estáveis e que podem 
ser mudadas, o estudante que apresenta uma atitude negativa em 
relação à Estatística tem possibilidade de alterá-la desde que haja 
um desempenho apropriado dos educadores. Nessas 
circunstâncias tem-se observado, nos cursos de formação de 
professores, pouco interesse e atenção ao aprimoramento do 
ensino de Estatística. Diante dessas considerações, o autor conclui 
que podem ser feitas reflexões em relação ao ensino-
aprendizagem da Estatística para que possam despertar, junto aos 
profissionais da educação, questões relacionadas às atitudes e a 
um ensino de melhor qualidade. 
McCoach & Siegle [14] projetaram um instrumento para medir as 
atitudes dos adolescentes em relação à escola, as atitudes em 
relação aos professores, a avaliação de objetivos, a motivação e as 
autopercepções acadêmicas gerais que poderiam ser usadas para 
explorar os problemas escolares/acadêmicos dos alunos. O 
instrumento final da Revista de Avaliação da Atitude Escolar 
(Revista SAAS-R) consistiu em 35 perguntas, cada uma das quais 
sendo um indicador de um dos cinco fatores. O Levantamento de 
Avaliação da Atitude Escolar – Revisado (SAAS-R) representa a 
segunda tentativa dos pesquisadores de quantificar fatores 
associados à realização escolar e ao subentendimento de 
adolescentes (problemas de desempenho escolar). Este 
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instrumento oferta aos educadores e psicólogos uma nova 
ferramenta para identificar adolescentes que possam estar em 
risco de um desempenho escolar ruim. Isolar os fatores que 
contribuem para o desempenho escolar dos adolescentes é o 
primeiro passo para reverter a mau desempenho dos mesmos. 
Qualquer instrumento que possa ajudar os educadores a combater 
estes problemas merece mais exploração e desenvolvimento 
segundo os autores. 
Del Barco, et al. [15] realizaram um trabalho com o objetivo de 
apresentar os resultados referentes às características psicométricas 
e análise diferencial da escala de atitudes das escolas para os 
alunos imigrantes. As escolas foram selecionadas com base em 
dois critérios: escola rural/urbana e escola com alunos 
imigrantes/sem alunos imigrantes. O instrumento aplicado aos 
alunos foi composto por 32 itens. Este questionário incluiu 3 
escalas, bem como uma série de variáveis sociodemográficas. O 
questionário visa medir a preferência social, a distância social e os 
princípios da igualdade entre os respondentes. 
Çoban e Konakçi [16] realizaram um estudo para analisar as 
atitudes dos alunos do departamento de educação musical, nas 
faculdades de artes finas na Turquia em relação as aulas 
individuais de treinamento para tocar instrumentos. A escala de 
atitude tem um total de 30 indicadores, e um formulário de 
informações pessoais também foi usado no estudo, na tentativa de 
determinar as características demográficas dos respondentes. 
Outro estudo que abrange o tema de avaliação de atitudes é o 
trabalho de Oliveira Júnior [17], que visa avaliar as atitudes, 
características pessoais, utilização de tecnologias e práticas 
docentes dos professores da disciplina de Estatística na 
Universidade Católica de Brasília. No contexto das atitudes o 
estudo visa identificar a relação à Estatística, que se referem à 
valorização e ao apreço da disciplina. Foi utilizado um 
questionário para estabelecimento do perfil de professores 
abordando as seguintes características: sociodemográficas; 
docentes; tecnológicas educacionais; prática docente; percepção 
dos professores quanto à definição de Estatística; obtenção do 
conhecimento estatístico; a forma como eles devem ser 
ministrados; e a questão da memorização no processo de ensino-
aprendizagem. O outro instrumento utilizado foi uma escala de 
atitudes de professores de Estatística em relação à Estatística 
(EAPE) para medir a atitude dos professores que ministram 
disciplinas de Estatística em relação ao ensino da Estatística. As 
métricas de avaliação utilizaram como base três aspectos: afetivo, 
cognitivo e comportamental. Uma das principais premissas do 
autor ao iniciar este estudo foi que uma deficiente formação dos 
professores de Estatística pudessem interferir na atitude que estes 
teriam em relação a esta disciplina. Assim, de acordo com o autor 
faz-se de fundamental importância que o professor reflita sobre 
suas práticas no processo ensino aprendizagem, independente se 
formado ou estimulado a tal atitude, pois é daí que o professor de 
Estatística terá a condição de modificar suas ações, podendo assim 
fazer jus a grande responsabilidade que lhe foi atribuída. 
Glock e Kovacks [18], descrevem em seu trabalho uma breve 
visão geral das medidas de atitude implícitas mais comuns. 
Concentrar-se em dois grupos de alunos diferentes que 
experimentam desvantagens na consecução educacional e mostra 
que as atitudes explícitas são principalmente positivas, enquanto 
as atitudes implícitas são negativas e mais preditivas do 
comportamento dos professores. Este artigo destaca a necessidade 
de medidas implícitas na pesquisa educacional e identifica 
questões a serem abordadas por pesquisas futuras. Como as 
atitudes implícitas são conceitualizadas como sendo automáticas e 

inconscientes, elas devem ser medidas de maneira diferente das 
atitudes explícitas. Para Petty et al. [19] uma vez que a avaliação 
explícita das atitudes geralmente usa questionários e dados de 
autorrelato, as pessoas geralmente estão conscientes do que o 
pesquisador pretende medir. Os autores indicam que dois dos 
métodos de questionário mais utilizados são diferenciais 
semânticos e escalas Likert. Os diferenciais semânticos permitem 
que as declarações de atitude sejam classificadas em uma escala 
entre adjetivos bipolares, enquanto as escalas Likert exigem que 
os participantes indiquem com que força eles concordam ou 
discordam de uma declaração. Outro método de medição de 
atitude explícita menos comumente aplicado é a classificação Q 
de Stephenson [20].  
Santos e Laros [21] realizaram um trabalho com o objetivo de 
revisar uma escala para avaliar atitudes de estudantes de medicina. 
De acordo com os autores o instrumento de avaliação é composto 
por 102 itens distribuídos nos seguintes domínios de atitude 
médica profissional: social, ambiência, crenças, conhecimento e 
ética. De acordo com os autores os resultados deste estudo 
indicam que escala revisada de atitudes profissionais dos 
estudantes de medicina apresenta evidências satisfatórias de 
validade de construto e de consistência interna na amostra 
pesquisada. Também segundo os autores outra possibilidade 
interessante seria um estudo longitudinal comparando as atitudes 
de estudantes de medicina no início dos seus estudos com as 
atitudes no final curso.  
Martins [22] que apresenta um trabalho aplicado na área de 
ciências contábeis, realizando uma pesquisa para identificar o 
relacionamento entre os elementos que compõem as habilidades e 
as atitudes avaliadas pelos discentes em uma disciplina de 
controle gerencial com a abordagem do método de ensino 
Problem-Based Learning (PBL). O PBL foi aplicado na disciplina 
de Controle Gerencial por permitir aos estudantes assimilarem as 
competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) necessárias 
para a conduta profissional contábil de forma significativa e em 
um contexto realista. Ainda para Martins [22] destaca-se que no 
PBL a avaliação é realizada por diversos instrumentos, com 
destaque para a autoavaliação e a avaliação pelos pares. Na 
primeira o aluno julga seu próprio trabalho e reflete sobre o que 
ele sabe e o que ele não sabe e na segunda, é o julgamento dos 
outros colegas (grupo de trabalho) sobre o trabalho de um 
determinado aluno. Para a coleta de dados foram utilizadas 
entrevistas, observação dos participantes e documentos do estudo 
de caso. A conclusão do autor referente às atitudes desenvolvidas 
pelos estudantes no PBL, dentro do contexto do curso de 
contabilidade, observou-se que para um bom desempenho nesta 
disciplina os alunos precisam apresentar empatia, respeito pela 
opinião dos colegas, comprometimento e possuir experiência 
profissional. Por sua vez, a principal atitude apresentada como 
elemento negativo foi a falta de comprometimento dos membros 
dos grupos. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
Os trabalhos relacionados foram elencados para se obter uma 
visão sobre as várias tentativas que já ocorreram para avaliar as 
atitudes de um indivíduo, principalmente sob condições de um 
processo de ensino-aprendizagem. As áreas de abordagem dos 
trabalhos relacionados foram educação e saúde, sendo estas, duas 
áreas ligadas com a educação profissional. A tabela 1 exibe um 
comparativo entre os trabalhos relacionados, destacando autores e 
ano de publicação, tipos de avaliação, aspectos da avaliação, 
conceitos da avaliação e os instrumentos de avaliação. Em relação 
ao item tipo de avaliação foi realizado uma classificação através 
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de observação do processo avaliativo utilizado em cada trabalho 
relacionado com base na fundamentação teórica sobre avaliações 
descrita no presente artigo. Ao todo foram elencados e citados 10 
trabalhos relacionados ao tema de avaliação de atitudes com foco 
na educação profissional. 

Tabela 1. Trabalhos relacionados ao tema de avaliação de 
atitudes. 

Autor(es) Tipo de 
Avaliação 

Aspectos 
da 

Avaliação 

Conceitos 
da 

Avaliação 

Instrumen
tos de 
coleta 

Masaki et 
al. [9] 

Diagnóstic
a 
Formativa 

Alimentaçã
o; Situação 
Emocional 

Nível de 
Atitudes do 
Paciente 
em Relação 
ao 
Tratamento 

Questionári
os 

Kelly ME, 
et al. [11] 

Diagnóstic
a 

Comporta
mento 

Nível de 
Comunicaç
ão Médico-
Paciente 

Questionári
os 

Gonçalez 
[1] 

Diagnóstic
a 
Somativa 

Idade; 
Sexo; 
Série; 
Preferência 
por 
disciplina; 
Motivo 
pela 
escolha do 
curso 

Escala de 
atitudes em  
relação à 
Estatística 

Questionári
os 

McCoach 
& Siegle 
[14] 

Diagnóstic
a 
Formativa 

Auto 
percepção 
acadêmica; 
Atitude em 
relação à 
escola; 
Motivação 

Riscos do 
aluno ter 
um 
desempenh
o escolar 
ruim 

Questionári
os 

Del Barco, 
et al. [15] 

Diagnóstic
a 

Idade; 
Gênero; 
Tipo de 
escola; 
Presença 
ou não de 
imigrantes 
na escola 

Preferência 
social 
A distância 
social 
Princípios 
da 
igualdade 

Questionári
os 

Çoban e 
Konakçı 
[16] 

Formativa 
 

Gênero; 
Notas; As 
universidad
es onde 
estudam; 
Seus 
instrument
os 
individuais 

Atitude e 
costume de 
praticar um 
instrument
o 

Questionári
os 

Oliveira 
Júnior [17] 

Diagnóstic
a 

Sociodemo
gráficas; 
docentes; 
tecnologias 
educaciona
is; prática 
docente; 
percepção 
dos 
professores 
quanto à 
definição 
de 
Estatística; 
obtenção 
do 
conhecime
nto 
estatístico; 
a forma 
como eles 
devem ser 

Atitudes 
em relação 
à 
Estatística 

Questionári
os 

ministrados
; e a 
questão da 
memorizaç
ão no 
processo de 
ensino-
aprendizag
em. 

Glock e 
Kovacks 
[18] 

N/A N/A N/A N/A 

Santos e 
Laros [21] 

Diagnóstic
a 

Social; 
Ambiência; 
Crenças; 
Conhecime
nto e ética 

Dimensões 
da 
formação 
profissional
médica 

Questionári
o 

Martins 
[22] 

Somativa Respeito 
pela 
opinião dos 
colegas; 
compromet
imento e 
possuir 
experiência 
profissional 

Relaciona
mento entre 
os 
elementos 
que 
compõem 
as 
habilidades 
e as 
atitudes 

Questionári
o 
Entrevistas 

 
No âmbito da educação Gonçalez [1] buscou verificar as atitudes 
dos alunos diante de uma disciplina com uso de computadores 
como ferramenta de suporte ao ensino aprendizagem. Para este 
trabalho identifica-se dois tipos de avaliações envolvidas. 
Inicialmente a avaliação diagnóstica, onde o autor se preocupou 
em realizar um teste para verificar quais conhecimentos prévios os 
alunos já traziam para a disciplina de Estatística, neste caso, uma 
avaliação de matemática foi utilizada como instrumento. Outro 
tipo de avaliação utilizado é a avaliação somativa onde o processo 
se deu pela aplicação de um questionário para levantar as 
percepções do aluno em relação a disciplina, bem como, se o uso 
do computador facilitou o aprendizado. Por meio da aplicação 
destes instrumentos de avaliação para identificar mudanças nas 
atitudes dos alunos o autor identificou que ao utilizar uma 
ferramenta atrativa como o computador, os alunos mudam a sua 
percepção e dedicação durante as aulas.  
No âmbito da educação o desempenho dos alunos pode ser 
interferido por diferentes fatores, o objetivo de McCoach,  D. B., 
et al. [14] foi medir esses fatores que podem ser o insucesso dos 
estudantes em uma escola. Para realizar a pesquisa o autor 
determinou como fatores a autopercepção acadêmica, a atitude em 
relação à escola, as atitudes em relação aos professores, avaliação 
de objetivos e motivação/auto-regulação. A autopercepção, atitude 
em relação a escola e professores se caracterizam por avaliações 
diagnósticas, em que pode-se perceber os comportamentos prévios 
dos alunos. A avaliação da motivação/auto-regulação indica o uso 
da avaliação formativa, por obter informações do processo de 
ensino e aprendizagem e assim identificar o estado motivacional 
do aluno. O autor concluiu que o instrumento utilizado para medir 
as atitudes (SAAS-R) poderia ajudar a distinguir os estudantes 
com tendência ao insucesso escolar e identificar quais se 
destacaram positivamente. Del Barco, et al. [15] focaram em 
identificar e verificar quais técnicas melhoram as atitudes de 
rejeição dos alunos nacionais em relação aos imigrantes. O 
objetivo dos autores não é o processo de ensino-aprendizagem, 
mas sim, as relações interpessoais entre os alunos nacionais com 
os imigrantes e verificar o impacto dessas relações no cotidiano da 
escola. A avaliação diagnóstica entra neste contexto para 
identificar através de questionários de autoavaliação a educação 
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que cada aluno traz previamente de suas famílias em relação aos 
conceitos sociais, políticos e religiosos. Neste trabalho os autores 
sugerem que as técnicas de aprendizagem cooperativa cumprem 
as condições para melhorar relações interétnicas dos estudantes. 
Çoban e Konakçi [16] realizaram um estudo em escolas de música 
da Turquia para identificar se as atitudes dos professores de 
música em relação aos alunos mudam de acordo com seu gênero, 
desempenho escolar, universidade de origem e o tipo de 
instrumento que domina. Para a área de estudo abordada por 
Çoban e Konakçi [16] a avaliação formativa é a mais indicada 
porque ela obtém os dados durante todo o processo de 
aprendizagem de um instrumento musical, principalmente para 
indicar os ajustes necessários neste processo. Oliveira Júnior [17] 
em sua obra avaliou as atitudes, características pessoais, utilização 
de tecnologias e práticas docentes dos professores de Estatística. 
Neste trabalho de Oliveira Júnior [17] caracteriza-se o uso de uma 
avaliação diagnóstica para identificar as práticas e tecnologias 
utilizadas pelos professores respondentes. Ainda no contexto de 
educação, outras propostas de avaliação de atitudes comentadas 
no decorrer do presente trabalho são as obras de Martins [22] e de 
Glock e Kovack [18] que apresentaram uma revisão da literatura.  
Na obra de Martins [22], o autor visa identificar o relacionamento 
entre os elementos que compõem as habilidades e as atitudes 
avaliadas pelos discentes em uma disciplina com a abordagem do 
método de ensino Problem-Based Learning. Os resultados 
evidenciam que a integração entre os acadêmicos e as empresas a 
partir da utilização dos problemas práticos e reais trazidos pelos 
alunos do ambiente de trabalho proporciona ganhos, como 
exemplo a experiência da prática profissional. O tipo de avaliação 
aplicada na obra de Martins [22] caracteriza-se por se somativa, 
onde no final do estudo de caso é possível identificar quais os 
conhecimentos e habilidades foram adquiridas pelos discentes. 
Por fim, a obra de Glock e Kovack [18] apontou a diferença das 
atitudes implícitas e explícitas, bem como, a relação e medidas 
delas no processo de avaliação. Neste trabalho os autores 
apresentaram uma visão geral das medidas de atitude implícitas 
mais comuns realizando uma pesquisa sobre as atitudes para 
estudantes de minorias raciais e uma pesquisa sobre atitudes para 
estudantes com necessidades especiais. Essas avaliações se 
caracterizam por ser diagnósticas e para o processo avaliativo foi 
utilizado o modelo MODE desenvolvido por Fazio et al. [23], que 
fornece um quadro teórico sobre como as atitudes orientam o 
comportamento. Neste trabalho os autores não informam a 
estrutura do modelo MODE, existe apenas um referencial teórico 
do que se espera em relação a cada tipo de atitude (implícitas e 
explícitas). Apesar de não ilustrar a forma de avaliar as atitudes, 
Glock e Kovack [18] deixam em sua obra um bom referencial 
para levantamento de regras de negócio sobre as atitudes, 
informando ao leitor as diferentes perspectivas do que é a atitude 
implícita e explícita e qual a relação delas com a educação.  
Na área da saúde as atitudes aparecem como suporte para a ética 
profissional e a relação interpessoal entre médico e paciente. O 
trabalho de Masaki et al. [9] buscou classificar as atitudes dos 
pacientes em cinco níveis de percepção de responsabilidade em 
relação à diabetes. O estudo alavancou uma discussão sobre o 
impacto da atitude do paciente em relação ao seu tratamento. As 
avaliações utilizadas neste trabalho caracterizam-se por ser 
diagnóstica e formativa, visto que é necessário identificar a 
situação atual do paciente e posteriormente o seu quadro evolutivo 
em relação à cura da doença. A avaliação das atitudes dos 
pacientes é importante para prever a resposta à intervenção 
educacional. Kelly ME, et al. [11] trouxeram como proposta a 
avaliação das atitudes dos alunos de medicina em relação ao 

comportamento e comunicação na relação médico-paciente. A 
avaliação diagnóstica entra neste contexto para elencar pré-
conceitos que os médicos podem construir em relação aos seus 
pacientes. Alguns alunos que participaram do processo avaliativo 
observaram que o que acontece na prática atual é muito diferente 
das ideias expressadas no workshop o que pode prejudicar a 
adoção do workshop em futuros estudos e aplicações em 
universidade de medicina. O trabalho de Santos e Laros [21], tem 
por objetivo revisar uma escala para avaliar atitudes de estudantes 
de medicina. A escala utilizada pelos autores é exclusiva para a 
área da saúde, e foi criada por Miranda et al., (2009). A pesquisa 
utiliza um questionário do tipo diagnóstico para identificar as 
atitudes dos alunos em relação ao curso de medicina. Entre as 
limitações do presente estudo, destaca-se a amostra de 
conveniência de alunos de medicina ter sido de apenas uma 
instituição pública de ensino médico do Distrito Federal.  
Em todos os trabalhos procurou-se identificar as diferentes formas 
de avaliar atitudes no campo profissional. Alguns trabalhos 
procuraram quantificar o impacto das atitudes durante o processo 
de ensino-aprendizagem, verificou-se também em outras 
literaturas o impacto das atitudes nas relações interpessoais. As 
principais ferramentas utilizadas nos trabalhos para avaliar as 
atitudes foram os questionários de autoavaliação, questionários de 
avaliação em pares e também utilizou-se formulários de avaliação 
respondidos após a observação dos envolvidos, neste caso, essa 
técnica foi utilizada na área da saúde. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho analisou a avaliação das atitudes no contexto 
da educação profissional através de um levantamento 
bibliográfico e apresentou a importância das atitudes no 
desenvolvimento social e cognitivo das pessoas. As atitudes são as 
estimuladoras da busca por conhecimento e desenvolvimento das 
habilidades se forem tratadas no contexto educacional. São 
também a base de estímulo para o tratamento de doenças na área 
da saúde, e podem ser os fatores determinantes das relações 
interpessoais e da ética profissional. Avaliar as atitudes é algo 
complexo, pois, elas podem ser influenciadas pela vivência social, 
pela cultura local, crenças, religiões, entre outros aspectos. Com 
isso, determinar uma “nota – conceito” para o discente sobre as 
suas atitudes é algo extremamente complicado para os docentes, 
por este motivo, a maioria dos trabalhos citados no presente 
artigo, trabalharam com a autoavaliação, não como instrumento 
somativo, mas sim, pode-se perceber que os autores realizaram a 
avaliação das atitudes como um instrumento diagnóstico. A 
educação profissional necessita que os envolvidos (docentes e 
discente) discorram de boas atitudes para que o processo de 
ensino-aprendizagem tenha o melhor desenvolvimento. Com um 
foco maior nos discentes, pode-se dizer que se os mesmos quando 
desenvolvem atitudes ruins de comportamento e falta de 
dedicação nas atividades escolares, o reflexo será no atraso do 
desenvolvimento escolar e conseqüentemente no desenvolvimento 
profissional, como, até mesmo a evasão escolar. 
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ABSTRACT 
Digital game-based learning can be used to stimulate student’s 
interest,  engagement and learning. It is necessary to know the 
available games, to use them in education. In this work we 
proceeded a systematic review to identify electronic games that 
can be used to teach History in high school. 102 electronic games 
were found and reviewed. A statistical and qualitative analysis was 
carried out. Our findings are relevant to promote the use of 
informatics in education, also contributions were made to 
researchers in the field of game-based learning and history 
teachers interested in the use of these technologies. 

RESUMO 
A aprendizagem mediada por jogos eletrônicos pode ser utilizada 
para estimular o interesse, engajamento e aprendizado de 
estudantes. Para utilizá-los na educação é preciso conhecer as 
opções disponíveis. Neste trabalho foi realizada uma revisão 
sistemática com o objetivo de identificar jogos eletrônicos que 
podem ser usados no ensino de História para o nível médio. 
Foram identificados e avaliados 102 jogos. Foi realizada uma 
análise qualitativa e estatística dos resultados. Os resultados se 
mostram relevantes para a promoção do uso da informática na 
educação, como também foram realizadas sugestões aos 
pesquisadores da área de aprendizagem mediada por jogos e aos 
professores de História interessados no uso destas tecnologias. 

Categories and Subject Descriptors 
[Education]: E-Learning. 

General Terms 
Verification 

Keywords 
game-based learning, electronic games, history games 

 

1. INTRODUÇÃO 
A docência é um trabalho que demanda criatividade e constante 
renovação para acompanhar as transformações da área e 
sociedade. Com os estudantes cada vez mais conectados à Internet 
e rodeados por equipamentos eletrônicos, como computadores e 
smartphones, é preciso refletir sobre como a educação se insere 
nesta nova realidade [18]. 

Neste sentido, professores desempenham um papel importante  de 
pesquisa por novas estratégias pedagógicas adequadas ao contexto 
atual. O uso da informática na educação é uma destas 
intervenções e representa uma grande oportunidade para criar 
espaços mais interativos e dinâmicos. Como resultado, a citar 
alguns, temos a possibilidade de facilitar a compreensão de 
conteúdos, em especial os mais abstratos, como também aumentar 
o interesse dos estudantes e tornar o ensino mais prazeroso [16]. 

São diversas as possibilidades de uso da tecnologia na educação. 
Neste trabalho o escopo de investigação é a aprendizagem 
mediada por meio de jogos eletrônicos (digital game-based 
learning), que tem conquistado espaço pelas suas características 
dinâmicas e lúdicas, relevantes no contexto de aprendizagem 
[20][7].  

Com o uso de jogos eletrônicos, têm-se um ambiente virtual em 
que professores podem se apoiar para criar imersões educacionais 
contextualizando teoria e prática. E este é um fator que pode 
contribuir para melhorias no desempenho dos estudantes [21]. 

Em especial decidimos investigar as possibilidades de 
aprendizagem por meio de jogos eletrônicos na área de História. 
Aulas tradicionais nesta área tendem a serem vistas pelos 
estudantes como tediosas e como consequência podem desmotivá-
los [13]. Por outro lado, a História é um tema retratado em 
inúmeros jogos, sejam educativos ou comerciais, eletrônicos ou 
não. Muitos jogos utilizam fatos históricos em seus enredos para 
inserir os jogadores em contextos em que eles se tornam os atores 
principais em importantes fatos nacionais e internacionais. 

Para que intervenções por meio de jogos possam ser realizadas é 
necessário que pesquisadores da área de informática na educação, 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 343 - 348. Santiago de Chile.
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em especial interessados pela aprendizagem mediada por jogos 
eletrônicos, identifiquem as lacunas e consigam propor soluções 
adequadas. Como também avaliar as opções de jogos para que 
docentes utilizem com os estudantes. Com base nestes problemas 
buscamos responder às seguintes questões de pesquisa: a) Existem 
jogos eletrônicos que podem ser utilizados no ensino de História 
do ensino médio?; b) Quais são os conteúdos abordados pelos 
jogos? e c) Quais as características dos jogos identificados?. 

Para responder às questões de pesquisa estabelecidas, foi realizada 
uma revisão sistemática da literatura acadêmica, como também em 
sites especializados e no repositório internacional de objetos 
educacionais [10], com o objetivo de identificar jogos eletrônicos 
que podem ser utilizados no ensino de História, como também 
extrair informações relevantes para apoiar o uso destas 
tecnologias por docentes e subsidiar pesquisas na área de 
informática na educação.  

A partir desta revisão foram identificados e avaliados 102 jogos 
relevantes ao contexto deste estudo. Com os dados obtidos destes 
jogos foi realizada uma análise estatística cujo resultado apresenta 
contribuições significativas sobre como estes jogos podem ser 
utilizados na educação, possíveis limitações e lacunas que 
pesquisadores da área podem dirimir. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Alguns estudos foram realizados com o objetivo de identificar 
jogos educativos para mediar o aprendizado de História. Em  [5] 
foi construída uma base de jogos educacionais em diversas áreas 
de conhecimento, incluindo História. No entanto, apenas jogos 
exclusivamente educativos foram considerados, diferente deste 
estudo que também considerou jogos comerciais. Por outro lado, 
o relatório técnico apresentado por [4] destina-se a análise 
exclusiva de jogos comerciais e limita-se a poucos títulos. [9] 
segue uma linha parecida, porém com maior nível de detalhes, e 
analisa o uso de jogos comerciais no ensino de História. Suas 
contribuições são relevantes para o ensino mediado por jogos, 
como também para a área de História. Entretanto, a quantidade de 
jogos identificadas é significativamente menor que este trabalho. 

A revisão realizada por [14] apesar de contemplar as duas 
categorias de jogos (entretenimento e educacionais), se limitou a 
pesquisar apenas bases de dados acadêmicas, resultando na 
identificação de poucos jogos em comparação a este estudo.  

O trabalho realizado em [13] apresenta uma investigação similar a 
este estudo, com a identificação e avaliação de jogos para o 
ensino de História, porém com objetivos, resultados e análises 
diferentes.  Apesar da relação completa dos jogos identificados ter 
sido omitida, com os dados apresentados é possível observar 
variações em comparação aos resultados das duas pesquisas. Em 
[13] poucos títulos educacionais foram identificados (n = 7), 
enquanto neste estudo foram identificados 45 jogos. Acreditamos 
que esta variação ocorreu em razão de nossas pesquisas nos 
repositórios acadêmicos, apesar de não ser possível afirmar isto, 
pois não estão claras as fontes de pesquisa do referido estudo. 
Além disto, percebe-se que o foco principal de discussão do 
trabalho citado é o ensino de História, em comparação, buscamos 
ampliar a discussão para também contextualizar os resultados com 
análises relevantes à pesquisadores de informática na educação 
interessados no aprendizado mediado por jogos. 

3. METODOLOGIA 
Para realizar esta revisão sistemática utilizamos como referência a 
metodologia proposta em [6] pela sua adequação à área de 
computação. Desta forma utilizou-se o protocolo sugerido 
resultando nas atividades de: i) definição das questões de 
pesquisa, ii) definição da estratégia de pesquisa, iii) criação dos 
critérios de seleção e iv) estratégia para extração dos dados 
relevantes. 

3.1 Questões de pesquisa 
Para que docentes realizem intervenções no aprendizado por meio 
de jogos eletrônicos, é preciso conhecê-los. O principal objetivo 
deste estudo é construir esta base de conhecimento que também é 
de relevância para que pesquisadores do tema conheçam o estado 
atual da arte e direcionem seus esforços a realização de pesquisas 
que preencham as lacunas atuais. 

Desta forma, este estudo tem por objetivo responder as seguintes 
questões de pesquisa: a) Existem jogos eletrônicos que podem ser 
utilizados no ensino de História do ensino médio?; b) Quais são 
os conteúdos abordados pelos jogos? e c) Quais as 
características dos jogos identificados?. 

Para respondê-las foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória 
por meio de uma revisão sistemática com a análise de artigos 
científicos em repositórios e sites especializados no tema. O 
procedimento adotado será detalhado nas seções seguintes. 

3.2 Estratégia de pesquisa 
3.2.1 Repositórios pesquisados 
Neste estudo foram pesquisados os repositórios acadêmicos do 
ACM, Science Direct, Google Acadêmico, IEEE Xplore e 
Períodicos da Capes. Estes repositórios foram escolhidos em 
razão de suas relevâncias para a área de computação. Os sites 
especializados foram encontrados a partir de buscas no site 
Google. Também foi consultada a base internacional de objetos 
educacionais. 

Definiu-se como objetivo destas pesquisas identificar os jogos 
eletrônicos utilizados ou referenciados, na mediação de 
aprendizagem de história, por artigos acadêmicos, sites 
especializados ou objetos educacionais, de mediação de 
aprendizagem de História. 

3.2.2 Palavras-chave utilizadas 
Para a pesquisa no Google e nos repositórios acadêmicos foram 
utilizadas palavras-chaves associadas ao contexto deste estudo, 
são elas: a) “jogos educacionais” AND história; b) “jogos 
educativos” AND história; c) “jogos eletrônicos” educacionais 
AND história; d) “jogos eletrônicos educativos” AND  história; e) 
ensino de história através de jogos; f) “jogos sérios” AND história 
e g) “jogos de história”. Estes termos também foram pesquisados 
com suas respectivas traduções para o inglês. Utilizou-se “” 
(aspas) para delimitar os resultados das pesquisas à ocorrência 
exata das palavras incluídas entre aspas, buscando criar um filtro 
mais específico. 

Na base internacional de objetos educacionais foram utilizados os 
termos história AND jogos. 

3.2.3 Metodologia de coleta dos dados 
A pesquisa acadêmica foi realizada em duas etapas, na primeira 
foram lidos os títulos, resumos e palavras-chave dos artigos 
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encontrados. Havendo a identificação do título do jogo nesta 
leitura, esta informação era armazenada e passado para a leitura 
do próximo artigo. Quando não era possível identificar esta 
informação de imediato e o artigo era considerado relevante, ou 
seja, fazia uso ou análise de um jogo no ensino de História, ele era 
separado para leitura completa (segunda etapa), para rastreamento 
do título do jogo. 

Na pesquisa no Google foram analisados os resultados até a 
quinta página, quando existente. Considerando a eficácia do 
algorítmo de busca em filtrar os principais resultados já na 
primeira página [18], avaliamos que o quantitativo definido foi 
suficiente para este estudo. A pesquisa do repositório de objetos 
educacionais seguiu procedimento similar, porém não foram 
identificados jogos relevantes ao contexto deste estudo. 

3.3 Critérios de seleção dos jogos 
Os jogos identificados na etapa anterior foram selecionados a 
partir dos seguintes critérios: i) o enredo do jogo deve abordar 
conteúdo(s) que estejam em consonância com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino médio criado pelo Ministério da 
Educação [11], e que é utilizado de base para a definição de 
ementas de História para o ensino médio; ii) o jogo deve ser para 
as plataformas computador, smartphones ou tablets e iii) o jogo 
deve estar disponível para download ou compra de forma oficial. 
Neste processo não houve restrição para identificar apenas jogos 
educativos, sendo também considerados aqueles que diretamente 
não possuem propósitos pedagógicos como, por exemplo, jogos 
voltados ao entretenimento. 

3.4 Estratégia para extração dos dados 
Para responder às questões de pesquisa foram extraídos dados dos 
jogos a partir de uma metodologia própria. Os dados extraídos 
foram: título do jogo, gênero (baseado na taxonomia proposta em 
[1]), licença (pago ou gratuito), idioma, conteúdos abordados e 
categoria (educativo ou entretenimento). A classificação dos jogos 
nestas categorias, considerou informações disponibilizadas nos 
sites oficiais ou nos artigos acadêmicos que descreviam a 
elaboração do jogo. Quando eram descritos os objetivos 
educacionais ou formatos pedagógicos de intervenção por meio 
do jogo, estes eram considerados educativos. 

A metodologia proposta e utilizada para extração dos dados 
consiste em jogar o jogo, quando disponível para download em 
versão de demonstração ou gratuita, e/ou utilizar informações dos 
sites oficiais ou artigos acadêmicos que o citavam para extrair os 
dados citados. Quanto a categoria, os jogos foram avaliados como 
educativos a partir de informações no próprio jogo ou em seus 
sites, que explicitam seu objetivo pedagógico. 

A metodologia citada e a extração dos dados foi realizada pelos 
autores deste trabalho. Os jogos foram distribuídos entre os 
autores e cada um foi jogado por um autor e mais um autor-
revisor, de modo que os dados obtidos pudessem ser validados 
entre os pares. Havendo divergências o procedimento 
metodológico era repetido, desta vez pelo par de avaliadores, em 
conjunto para se estabelecer o consenso. 

4. RESULTADOS 
Foram identificados 102 jogos a partir das pesquisas nos 
repositórios citados. A relação completa com os jogos está 
descrita no apêndice A. Os conteúdos abordados pelos jogos estão 

listados na Tabela 1. Há títulos que abordam mais de um tema e 
em razão disto aparecerão de forma repetida. 

Tabela 1. Conteúdo abordado nos jogos. 

Conteúdo Jogos 

Era pré-
colombiana 

Age of Empires, Civilization, FreeCiv, 
FreeCol, Inca Investigation, Mayan 
Mysteries, Rise of Nations, Segredos e 
Mistérios Maias 

Alexandre, o 
Grande 

Alexander: Dawn of an Empire 

Arqueologia Dig Deeper Quiz 

Colonização 
da América e 
Expansão 
marítima do 
século XV 

Anno, BattleShip: The beginning, Europa 
Universalis, Navegar é preciso, Total War, 
Time Mesh 

Cruzadas Assasin's Creed, The First Templar  

Egito Antigo 
Ancient Egypt, Children of Nile, Empire 
Builder: Ancient Egypt, Mummy Maker, 
Pharaoh + Cleopatra, Pyramid Builder 

Escravidão 
Capoeira Legends, Detetives do passado, 
Navegando pela História 

Mongóis Gengis Khan 

Guerra dos 
100 anos 

History: Great Battles Medieval, Weapons 
Through Time 

Grécia 
Antiga e 
Mitologia 
Grega 

Achiles, Ancient Greek, Clash of the Titans, 
Rise of Nations, Teseu e o minotáuro, Zeus + 
Poseidon  

História da 
Grã-
Bretanha 

1066, Age of Empires, Ancient Objects, 
Civilization, Cossacks Anthology, FreeCiv, 
FreeCol, GunPowder Plot Game, The Battle 
of Hasting , StrongHold, Weapons Through 
Time 

História do 
Brasil 

2 de julho, Búzios, Capitanias hereditárias , 
Capoeira Legends, Independência do Brasil, 
Jogo da Cabanagem, Jogo dos presidentes, 
Navegando pela História 

Idade do 
Ferro Iron Age Life 

Idade média 
e feudalismo 

Era Feudal, Age of Empires, Civilization, 
Crusader Kings, Empire Earth, FreeCiv, 
FreeCol, StrongHold, Rise of Nations 

Períodos e 
civilizações 
históricas 

Age of Empires, Civilization, Discover 
Babylon, Empire Earth, FreeCiv, FreeCol 
  

Povos 
Normandos 

Viking Quest, Warrior 
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Primeira 
Guerra 
Mundial 

Air Conflicts: Secret Wars, BattleField 
Academy, Dog Fight: The Great War, Trench 
Warfare Game, Warfare 1917, World War 
When  

Renasciment
o 

Assasin's Creed 

Revolução 
americana e 
História dos 
Estados 
Unidos 

A Sailor's Life for me!, Europa Universalis, 
Forge of Freedom: The American Civil War, 
Mission US: Flight to Freedom, Revolution, 
The JamesTown, Total War, Revolution, 
Warrior 

Revolução 
francesa e 
guerras 
napoleônicas 

Assasin's Creed, BattleField Academy, 
Crown of Glory: Europe in the Age of 
Napoleon, Europa Universalis, The Battle of 
Waterloo, Total War, Tríade, TripleA, 
Weapons Through Time 

Revolução 
industrial 

Muck and Brass,Time Mesh 

Roma 

Age of Empires, CDX, BattleField Academy, 
Caesar, Civilization, Collapse of Rome, 
Death in Rome, Europa Universalis, FreeCiv, 
FreeCol, Gladiator: Dressed to Kill, Grand 
Ages: Rome, Hannibal: Terror of Rome, 
Hegemony Rome: The Rise of Cesar,  Total 
War, TripleA, Warrior 

Segunda 
Guerra 
Mundial 

Air Conflicts: Secret Wars, Battlefield, Medal 
of Honor, BattleField Academy, 
BattleStations: Pacific, Battle of Britain, 
BlitzKrieg, Close Combat: Gateway to Caen, 
Damage Inc., Frontline: Road to Moscow, 
Hearts of Iron, Korsun Pocket, Lock and 
Load: Heroes of Stalingrad, Making History, 
Panzer Corps, Piercing Fortress Europa, Red 
Orchestra 2: Heroes of Stalingrad, R.U.S.E., 
Panzer, General, Pracinhas da FEB, The 
Battle of The Pacific Game, SOE Quiz: 
Destination D-Day, The Battle of the Atlantic 
Game, Time Mesh, TripleA, WarFare 1944, 
Weapons Through Time, World War When. 

União 
Soviética Sovietes: o quebra-cabeças vermelho 

Vietnam Battlefield 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A análise dos resultados será descrita a partir das questões de 
pesquisa definidas anteriormente, a lembrar: i) Existem jogos 
eletrônicos que podem ser utilizados no ensino de História do 
ensino médio?; ii) Quais são os conteúdos abordados pelos jogos? 
e iii) Quais as características dos jogos identificados? 

5.1 Existem jogos eletrônicos que podem 
ser utilizados no ensino de História do ensino 
médio? 
Um quantitativo significativo de jogos foi identificado (n = 102). 
Considerando um total de 45 jogos que foram criados com 

objetivos pedagógicos explícitos, é possível responder 
positivamente para esta pergunta. 

Os demais jogos classificados na categoria entretenimento 
também podem ser utilizados para mediar a educação, no entanto 
utilizá-los requer importantes considerações que abordaremos na 
seção seguinte. 

5.1.1 Uso de jogos de entretenimento em um 
contexto educacional 
Como o objetivo principal de jogos comerciais é gerar diversão, 
eles não são obrigados em reproduzir fielmente a realidade dos 
fatos.  Bruce Shelley, designer de Civilization e Age of Empires, 
corrobora isto em entrevista:  

 “A pesquisa que fundamentou o Age of Empires foi 
 feita de forma simples em uma biblioteca local.  A 
 realização de pesquisas extensas e detalhadas não 
 são necessárias ou mesmo adequadas, para a 
 maioria dos jogos comerciais. Os melhores conteúdos 
 foram encontrados em livros da seção infantil, pois 
 este é o nível de detalhamento histórico que interessa 
 para a maior parte dos jogadores. Se você embasar 
 seu jogo em muitos detalhes históricos, correrá o risco 
 de torná-lo tedioso. Os jogadores devem se divertir e 
 não os designers ou pesquisadores. Estamos 
 interessados em divertir as pessoas e não impressioná-
 los com o nosso conhecimento.”[12] (tradução dos 
 autores). 

Percebe-se a importância em avaliar a veracidade das informações 
retratadas nos jogos, uma vez que isto possui um grande impacto 
na construção do conhecimento [8].  

Em jogos educacionais existe uma necessidade ainda maior em 
fundamentar teoricamente as informações apresentadas, ao mesmo 
tempo em que é preciso buscar um equilíbrio com o seu 
entretenimento [2]. Diante da complexidade em realizar isto, 
principalmente em um contexto do ensino de história, no qual em 
razão dos fatos já terem ocorridos há um certo nível de limitação 
quanto ao enredo. Sugere-se incorporar alunos no processo de 
desenvolvimento de jogos e utilizar metodologias como o Design 
Thinking [3], que podem contribuir neste sentido. 

5.1.2 Considerações sobre o uso de jogos 
eletrônicos de história na educação 
Escolher um jogo para uso no processo de ensino e aprendizado 
requer uma análise da sua adequação quanto aos objetivos 
educacionais esperados [17]. 

Em um contexto da disciplina de História, o enredo deve ser 
avaliado para observar a presença de elementos relevantes a 
disciplina, como a abordagem sobre sociedade, democracia, 
guerras, economia, cultura, política, entre outros. A forma de 
interação dos jogadores com estes elementos também é de 
significativa importância. 

Foi observada uma grande variação quanto a presença dos 
elementos citados nos jogos identificados. Há jogos que o 
representam de forma completa, abordando o tema com grande 
quantidade de detalhes, como foi observado nos jogos Age of 
Empires, Battlefield, Call of Duty, Civilization, Pharaoh + 
Cleopatra e Total War, para citar alguns.  
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Os gêneros de ação, estratégia e simulação são os que possuem, 
em geral, jogos mais complexos e ricos em detalhes. No entanto, é 
importante observar que isto não se aplica em todos os títulos 
destas categorias, a citar: Dog Fight: The Great War e Warrior, 
classificados como jogos de ação, mas que utilizam de forma 
superficial a relação com o tema histórico contextualizado. 

Compete aos docentes avaliar previamente os jogos para definir 
como eles serão utilizados pedagogicamente e quais elementos 
são de relevância educacional. 

Sugerimos que pesquisadores da área e desenvolvedores de jogos 
educativos criem materiais de apoio com indicações de uso ou 
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jogos? 
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Roma antiga, com 17 jogos, seguidos pela História da Grã-
bretanha, com 11 jogos. 

5.2.1 Jogos que representam fatos históricos do 
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Considerando o pequeno quantitativo de jogos identificados, a 
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de História, como também ouvir e inserir docentes desta 
disciplina nas pesquisas. 

5.3 Quais as características dos jogos 
identificados? 
O objetivo desta pergunta foi identificar características dos jogos 
que sejam relevantes para o seu uso em um contexto educacional. 
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ou educativo. 
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estudantes. 
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visibilidade que estes jogos possuem para discentes e docentes.  

A área acadêmica precisa de meios para que seus resultados, em 
especial os jogos educativos desenvolvidos a partir de pesquisas, 
extrapolem os limites de eventos e revistas científicas e alcancem 
docentes e discentes. Visando contribuir neste sentido, foi criado 
um site e nele disponibilizado um detalhamento dos jogos 
identificados neste trabalho (https://goo.gl/xM5fy3). 

Em relação a forma de aquisição dos jogos (gratuitos ou pagos), a 
maioria (n = 61) são distribuídos sem custos, o que é bastante 
positivo, considerando as limitações e/ou burocracias 
orçamentárias principalmente em instituições públicas de ensino. 
Com exceção do jogo Mayan Mysteries, todos os demais jogos 
educativos são distribuídos sem custo. Pode-se atribuir isto ao 
fato de que a maioria destes jogos são resultados de pesquisas 
desenvolvidas por instituições de ensino, ações sociais de 
empresas ou projetos do MEC, todos sem fins lucrativos. 

6. CONCLUSÃO  
A aprendizagem por meio de jogos eletrônicos (digital game-
based learning) é considerada por muitos pesquisadores como 
uma opção eficaz para engajar e contribuir para o aprendizado de 
estudantes, em especial em disciplinas de caráter mais teóricas 
como é o caso de História [12]. 

Para que docentes possam realizar este tipo de intervenção é 
necessário dispor de dados que fundamentam seu uso, como 
exemplo as opções de jogos disponíveis. Conhecer o estado atual 
da arte também é relevante para que pesquisadores da área 
solucionem as lacunas atuais. Com base nestes problemas, foi 
proposto neste trabalho responder as seguintes questões de 
pesquisa: i) Existem jogos eletrônicos que podem ser utilizados 
no ensino de História do ensino médio?; ii) Quais são os 
conteúdos abordados pelos jogos? e iii) Quais as características 
dos jogos identificados? 
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Foi realizada uma revisão sistemática da literatura acadêmica, em 
sites especializados e no repositório internacional de objetos 
educacionais. Foram identificados 102 jogos relevantes ao escopo 
deste estudo.  

Dados relevantes foram extraídos para apoiar o uso destes jogos 
eletrônicos em intervenções educacionais, como também foram 
apresentadas lacunas relevantes aos pesquisadores da área de 
informática na educação. Uma base de dados foi criada, contendo 
os resultados do estudo, e disponibilizada por meio de um site 
com o objetivo de ampliar o conhecimento de docentes e 
discentes acerca das possibilidades de usos de jogos na educação, 
além das fronteiras acadêmicas. Com os resultados desta pesquisa 
espera-se contribuir para a aplicação de tecnologias na educação. 

Como trabalho futuro propõe-se utilizar os jogos identificados 
neste estudo em experimentos com os estudantes com o objetivo 
de medir variáveis como engajamento, interesse pelo tema, como 
também contribuições cognitivas. Para pesquisadores da área de 
aprendizagem mediada por jogos eletrônicos e que pretendem 
desenvolver jogos no contexto do ensino de História, sugerimos 
identificar com estudantes e professores da disciplina quais são os 
conteúdos em que os estudantes apresentam maiores dificuldades, 
em especial sobre a temática brasileira em razão da carência de 
títulos, e direcionar os esforços de pesquisa nestas lacunas. 
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ABSTRACT 
In this work we present podcasting examples as a technological 
stimulating resource for the Chemistry learning and other 
sciences, through a performed analysis in the Smartphone’s app, 
the "Play-FM", which is a software aggregator for this media type. 
With approximately three hundred thousand podcasts, seven 
podcasts were analyzed, identifying their popularity from the 
followers’ number, and especially the available episodes, looking 
to identify explored contents and possibilities use inside the 
school context. 
 

RESUMEN 
Neste trabalho apresentamos exemplos de podcastings como um 
recurso tecnológico estimulador para o ensino e aprendizagem da 
Química e outras ciências, através de uma análise realizada no 
aplicativo para smartphones, o “Play-FM”, que é um software 
agregador deste tipo de mídia. Com aproximadamente trezentos 
mil podcasts, foram analisados sete podcasts, identificando sua 
popularidade a partir da quantidade de seguidores, e 
principalmente os episódios disponibilizados, visando identificar 
os conteúdos que são explorados e possibilidades de uso dentro 
do contexto escolar. 
 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.1 [Multimedia Information Systems]: Audio Input/Output; 
Video. 
 

General Terms 
Design, Chemistry Teaching, Podcasting. 
 

Keywords 
TIC, podcasting, Ensino de Química. 

1. EXTENDED ABSTRACT 
A inserção de recursos tecnológicos no cotidiano das pessoas já se 
faz presente na vida das pessoas, possibilitando avanços na 
transmissão das informações na sociedade. De acordo com Leite 
[1], as tecnologias são produzidas com o intuito de trazer para a 
sociedade mais praticidade através da criação de objetos que 
venham a solucionar possíveis problemas. Com isso, a sua 
utilização proporciona diferentes experiências para seus usuários, 
devido as mesmas possuírem várias aplicações na educação, 
transporte, saúde, negócios, dentre outros. 

No Brasil, há um crescimento de ações políticas para o seu uso na 
educação [2], mas ainda existem diversos problemas que 
dificultam e/ou impedem a utilização das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) nas escolas, a falta de estrutura 
física é um dos principais problemas encontrados, sendo esta 
associada à falta de computadores, internet, a falta de 
conhecimento de alguns professores sobre as TIC e suas 
aplicações, a proibição do uso de aparelhos móveis, dentre outros. 
Gonçalves et al. [3], corrobora ainda que 
“[...] a realidade de muitas escolas não acompanha a evolução e 
desenvolvimento da tecnologia. Assim também, como muitas 
instituições possuem suporte ao uso de novas tecnologias, muitas 
vezes enfrentam falta de capacitação de professores ou até mesmo 
deparam na restrição de uso, pelos alunos, a esses equipamentos 
por variados motivos (p. 100).” 
Mesmo com esta realidade, se faz necessário um interesse dos 
professores para que eles busquem meios que possam viabilizar a 
sua formação para utilização destes recursos ferramenta [2;4], 
visto que os mesmos possuem várias aplicações no âmbito 
educacional. Logo, a inserção dessas tecnologias no processo de 
ensino e aprendizagem traz grandes contribuições, devido 
“[...] a inclusão das tecnologias pode facilitar a compreensão de 
conteúdos que são transmitidos nos locais formais e não formais 
de ensino, incrementando o desenvolvimento e a consolidação do 
processo de ensino e aprendizagem (p. 23)” [4]. 
Assim, identifica-se que o uso dos recursos tecnológicos em 
conjunto com práticas formativas para os professores, possibilita 
avanços no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Dentre 
estes recursos, destaca-se o ‘Podcasting’ que é recurso de áudio 
ou vídeo que são disponibilizados em sites na internet ou via 
software. O mesmo é definido por Primo [5], como “[...] um 
processo midiático que emerge a partir da publicação de arquivos 
áudio e vídeo na Internet (p. 17)”. Inicialmente eram produzidos 
nos formatos (mp3, ogg entre outros) e ao logo do tempo foram 
sendo produzidos nos formatos de vídeo (mp4, AVI, FLV entre 
outros).  A palavra podcast surgiu do acrônimo das palavras 
“public on demand” e “broadcast”. O termo é utilizado 
principalmente para referir-se a arquivos de áudio, já os arquivos 
de vídeo podem recebem outros termos, como (vodcasts, 
videocasts ou vidcasts), mas isso não implica que os mesmos não 
possam ser chamados de podcast [5; 6]. 
Na literatura, identifica-se uma certa confusão quando se trata da 
do termo correto a ser utilizado para se referir a este recurso, pois, 
o termo podcasting é considerado como o ato de gravar ou 
divulgar os arquivos produzidos na internet, já o podcast seria a 
página ou software onde esses arquivos são depositados para 
acesso do público [6;7]. 
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Mesmo com esta realidade, se faz necessário um interesse dos 
professores para que eles busquem meios que possam viabilizar a 
sua formação para utilização destes recursos ferramenta [2;4], 
visto que os mesmos possuem várias aplicações no âmbito 
educacional. Logo, a inserção dessas tecnologias no processo de 
ensino e aprendizagem traz grandes contribuições, devido 
“[...] a inclusão das tecnologias pode facilitar a compreensão de 
conteúdos que são transmitidos nos locais formais e não formais 
de ensino, incrementando o desenvolvimento e a consolidação do 
processo de ensino e aprendizagem (p. 23)” [4]. 
Assim, identifica-se que o uso dos recursos tecnológicos em 
conjunto com práticas formativas para os professores, possibilita 
avanços no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Dentre 
estes recursos, destaca-se o ‘Podcasting’ que é recurso de áudio 
ou vídeo que são disponibilizados em sites na internet ou via 
software. O mesmo é definido por Primo [5], como “[...] um 
processo midiático que emerge a partir da publicação de arquivos 
áudio e vídeo na Internet (p. 17)”. Inicialmente eram produzidos 
nos formatos (mp3, ogg entre outros) e ao logo do tempo foram 
sendo produzidos nos formatos de vídeo (mp4, AVI, FLV entre 
outros).  A palavra podcast surgiu do acrônimo das palavras 
“public on demand” e “broadcast”. O termo é utilizado 
principalmente para referir-se a arquivos de áudio, já os arquivos 
de vídeo podem recebem outros termos, como (vodcasts, 
videocasts ou vidcasts), mas isso não implica que os mesmos não 
possam ser chamados de podcast [5; 6]. 
Na literatura, identifica-se uma certa confusão quando se trata da 
do termo correto a ser utilizado para se referir a este recurso, pois, 
o termo podcasting é considerado como o ato de gravar ou 
divulgar os arquivos produzidos na internet, já o podcast seria a 
página ou software onde esses arquivos são depositados para 
acesso do público [6;7]. 



350

Devido as suas características, o podcast tem sido um recurso 
didático digital que vem crescendo no âmbito escolar [8]. Sendo 
considerado como uma ferramenta pedagógica, ele se diferencia 
das demais, pois possui atribuições que pode trazer melhorias para 
a aprendizagem dos alunos, sendo utilizado como ferramenta 
investigativa, introdutória ou de revisão. A utilização do mesmo 
em contextos educacionais viabiliza mobilidade e flexibilidade 
para as aulas [4;9]. 
O podcasting permite que o usuário utilize o mesmo dentro e fora 
da sala de aula, garantindo uma maior flexibilidade na obtenção 
do conhecimento através dessa ferramenta. Além disso, a sua 
utilização apresenta algumas vantagens, tais como:  
“A economia no tempo de busca e produção das informações. 
Quem assina um Podcasting recebe automaticamente as 
atualizações sobre novos materiais disponíveis; A portabilidade 
no manuseio dos arquivos digitais com a difusão de media 
players, pois muitas ferramentas já possuem uma compatibilidade 
das muitas mídias existentes; A publicação do material pode 
amenizar a falta de um aluno durante uma aula dependendo do 
andamento do conteúdo numa aula de Química; [...] Visualização 
de determinados experimentos que possam ser inviáveis para 
serem reproduzidos num âmbito escolar” [3]. 
Com base nisso, fica a critério do professor a escolha e uso do 
recurso, seja um podcasting já pronto ou a produção de um, que 
também é possível, com a utilização de recursos digitais simples e 
de fácil acesso, como exemplo, a utilização de um smartphone.  
Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo analisar os 
podcast que são agregados no aplicativo mobile “Player FM” que 
apresentação informações de Química como tema ou que de 
alguma forma tratem de assuntos que envolvam essa ciência, 
visando suas possíveis utilizações como recurso pedagógico.  
Diante de tais apontamentos, pensou-se em um metodologia para 
a realização das analises. 
Para a realização da analise dos podcastings, utilizou-se um 
aparelho smartphone que pudesse realizar o download do 
aplicativo “Player FM”. 
A investigação deste trabalho foi estruturada a partir da 
abordagem qualitativa, com caráter descritivo exploratório, na 
qual os podcast foram escolhidos a partir da busca de assuntos 
específicos da Química e também os que tratam de assuntos que 
envolvem essa ciência, descrevendo-se assim sobre as 
potencialidades que cada um apresenta em seu portal. 
O “Player FM” é um aplicativo para aparelhos mobile, com 
sistema operacional Android, que permite que os seus usuários 
possam agregar e reproduzir podcastings em qualquer lugar. Para 
ouvir/assistir no modo “off-line” basta realizar o download do 
podcasting que deseja. O mesmo possui diversos canais (podcast) 
para assinatura, onde o usuário pode escolher o tema que mais lhe 
interessa, assim, serão apresentados diversos podcast que estarão 
associados aos temas selecionados. Os principais temas existentes 
no aplicativo perpassam por diversas áreas: Assuntos do 
Momento, Ciência, Tecnologia, Saúde, Entretenimento, Bem-
estar, Educação, Esportes, Narração de Histórias, Músicas, 
Negócios, Estilo de Vida, Países, dentre outros. 
O “Player FM” é um aplicativo gratuito que está disponível para 
downloads na “Google Play”. Para dispositivos IOS (Iphone 
Operational System), os desenvolvedores oferecem o aplicativo 
“Web app” que possui a mesma interface e objetivo do aplicativo 

em estudo, além disso, existe uma página disponível na internet 
com todos os podcast agregados. 
O software foi desenvolvido por Michael Mahemoft e Martin 
Vandzura, pesquisadores intrépidos do “Player FM”. – Player FM 
app, website, e serviços, e catálogos são ©Nuvomondo LTD., 
2017. 
Para ter acesso ao aplicativo, é necessário que o usuário realize 
um cadastro utilizando uma conta de e-mail válida, logo após, o 
próprio aplicativo irá sincronizar sua conta de e-mail criando um 
perfil no sistema do software.  

 
 Figura 1. Catálogo de podcast disponíveis no software. 

 
Os podcastings ‘depositados’ no aplicativo estão em formato de 
áudio e vídeo, facilitando o acesso aos conteúdos. Com uma 
interface simples, o usuário tem a possibilidade de modificar a 
coloração da tela, sendo as opções, preto, preto e vermelho ou 
branco e vermelho, melhorando a identidade visual. 

 
Figura 2. Aba inicial do aplicativo. 

 
A imagem anterior nos mostra um pouco sobre o aplicativo, sendo 
possível definir cada opção disponível, que são elas, 
respectivamente: 1) Menu principal; 2) Ferramenta de busca; 3) 
Listagem de Podcastings, 4) Podcastings novos não 
reproduzidos; 5) sugestões; 6) Podcast assinados, 7) Podcastings 
selecionados para reproduzir em outro momento; 8) Todos os 
arquivos, 9) Podcastings como tema ciência e por fim, 10) 
Podcastings sem temas específicos. Feita a análise da interface do 
software, é possível apresentar os Podcast escolhidos para este 
trabalho.  
 

Podcast: Aulas de Química – Professorbira.com 
O podcast possui menos de 50 assinantes e 3 (três) episódios. 
Essa é uma série de podcastings que tem por objetivo trabalhar os 
principais temas de química que são abordados no Ensino Médio 
brasileiro, preparando seus ouvintes para provas de vestibulares. 
Todos os podcasting estão no formato de áudio e o último envio 
foi realizado na data de 26/10/2014. Os temas abordados são: A 
Matéria, Separação de Misturas e Prêmio Nobel de Química de 
2014. Identifica-se assim que o mesmo não é mais atualizado, mas 
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podem ser utilizados em turmas do primeiro ano do Ensino 
Médio, com fins de se trabalhar os conteúdos iniciais da disciplina 
de química.  
Por terem longa duração, não se aconselha a utilização de todo o 
áudio, mas podem ser utilizados trechos que possam somar no 
aprendizado dos alunos. Além disso, os alunos podem escutar os 
podcastings para revisar o conteúdo. 

 
Figura 3. Leyout do podcast Professor Bira. 
 

Podcast: Química Colégio e Vestibular de A à Z 
O podcast possui menos de 100 assinantes e 32 episódios em 
formato de áudio e possuem duração máxima de 2 minutos cada. 
A última atualização aconteceu no dia 4 de setembro de 2015. 
Segundo sua descrição, os podcasting desta página têm como 
principal objetivo oferecer dicas de estudos que direcionam os 
alunos para um melhor desempenho nas provas de vestibulares. 
Por serem podcasting de dicas, eles possuem curta duração e 
abordam diversos assuntos químicos que são trabalhados nos 
vestibulares, principalmente no Exame Nacional do Ensino 
Médio, que é um dos principais meios de acesso ao ensino 
superior no Brasil. Os temas trabalhados nos podcastings são: 
Biocombustíveis, Camada de Ozônio, Catalisadores, Chuva 
Ácida, Combustíveis Fosseis, Conceito de Isomeria, Conceito de 
Oxidação e Redução, Condutividade Elétrica Relacionada às 
Ligações Químicas, Deslocamento do Equilíbrio, Efeito Estufa, 
Energia de Ionização, Estação de Tratamento de Água (ETA), 
Estequiometria, Esterificação e Transesterificação, Fatores que 
Influenciam na Velocidade das Reações Químicas, Funções 
Orgânicas: Parte I, Funções Orgânicas: Parte II, Funções 
Orgânicas: Parte III, Isomeria, Isomeria Espacial, Isomeria Plana, 
Ligação Covalente, Ligação Iônica, Ligação Metálica, Ligações 
Intermoleculares, pH e pOH, Poder Calorífero, Polímeros, Ponto 
de Ebulição de Compostos Moleculares, Raio Atômico e Iônicos, 
Solubilidade de Compostos Orgânicos, e por fim, Orientações 
ENEM: Química. 
No contexto de ensino, devido os mesmos serem áudios de curta 
duração, estes podcastings podem ser utilizados por completo nas 
aulas de Química, de forma introdutória ou sistematizada com fins 
de revisão dos conteúdos seja por parte dos professores ou alunos. 

 
Figura 4. Interface do podcast Química: Colégio e Vestibular de A a Z. 

 

Podcast: Eureka! 
O podcast possui 24 (vinte e quatro) episódios produzidos em 
Portugal, com conteúdo publicado a partir da rádio chamada 
ZIGZAG. Os podcastings possuem duração média de três 
minutos, todos eles estão no formato de áudio, os quais abordam 
diversos temas, na perspectiva de contar a história de objetos, 
como: A história da tesoura, do avião, do fósforo, dentre outros, 
com enfoque de divulgação cientifica, que podem ser utilizados 
em aulas de Química. 

 
Figura 5. Podcast Eureka. 
 
Um dos podcastings analisado foi o “Fósforo”, que apresenta uma 
breve história sobre o fósforo, objeto muito utilizado para acender 
chamas. Neste episódio, o apresentador explora desde a 
descoberta do elemento químico ‘Fósforo’ descoberto por Hennig 
Brand em 1669, sendo representado pela letra ‘P’ na Tabela 
Periódica. Ainda no contexto histórico, o Podcasting faz 
referência às descobertas de Robert Boyle, que no ano de 1680 
percebeu a aparição de chamas quando realizava atrito entre o 
fósforo e o enxofre. Em seguida, fala sobre o primeiro cientista a 
produzir os palitos de fósforo no ano de 1827, o farmacêutico 
John Walker, e por fim, é explora este utensílio doméstico que ora 
pode ser encontrado na caixa de fósforo, ou proprieamente no 
palito. 
 

Podcast: Dragões de Garagem 
Esse podcast é brasileiro e possui quase 12 mil assinantes e pouco 
mais de 120 episódios com duração média de 50 minutos. Os 
Dragões de Garagem é um podcast de divulgação científica criado 
em 2012, com o objetivo de incentivar o pensamento crítico e a 
curiosidade dos seus ouvintes. 
Os podcastings abordam temas diversos, como: Armas químicas, 
Histórias de laboratório, Saúde mental no ambiente acadêmico, 
Vitamina D, Mecânica do voo, Cafeína, Astrobiologia, Bioma da 
Amazônia, Ciência forense, Semicondutores, Matemática da 
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música, dentre outros temas. Podendo estes serem tanto 
explorados em aulas de Química, mas também em outras ciências. 
Por ser um podcast de divulgação científica, os Dragões de 
Garagem pode ser ouvidos por todos os públicos, sem restrição de 
idades, estimulando o ouvinte a pensar mais sobre ciência. No 
episódio “Química: Histórico e Curiosidades”, os seus autores 
falam sobre diversos assuntos químicos, apresentando exemplos 
de reações químicas, comportamento molecular nos ciclos 
energéticos e na produção de sabão, o comportamento molecular 
da acetona e do isopor quando entram em contato, mudanças de 
entropia, entalpia através da utilização de fogos de artifícios, que 
podem ser utilizados dentro do contexto de ensino, despertando a 
curiosidade de quem o assiste.  

 
Figura 6. Podcast Dragões de Garagem. 
 

Podcast: Scicast 
O podcast Scicast possui mais de 20 mil assinantes e 214 
episódios, também com fins de divulgação científica, ele realiza 
abordagens de diversos temas, sejam eles históricos ou atuais. 
Seus episódios tem duração mínima de 20 minutos, podendo 
chegar até 80 minutos de duração. Considerando que a sua 
proposta é de divulgação, identifica-se que os mesmos possuem 
potencial de informar e despertar a curiosidade, como por 
exemplo, o ‘Podcast Sciast #157 Açúcar’ (disponível em: 
http://www.deviante.com.br/podcasts/scicast/scicast-157-acucar/) 
que narra informações históricas sobre o ‘pó branco’ que adoça a 
vida, mas que para sua produção pessoas foram escravizadas, 
territórios conquistados em diversos locais do mundo e indústrias 
construídas para sua produção. Explora-se neste podcast a 
produção do açúcar a partir da cana-de-açúcar no período de 
colonização do Brasil, bem como do seu consumo em excesso 
pela sociedade atual, que podem fazer mal. Exemplos dos tipos de 
açúcar são explorados no podcasting, como a glicose que é 
encontrada na corrente sanguínea e a frutose que está presente nas 
frutas. 
Outros áudios que também podem ser explorados nas aulas de 
Química são: Intoxicações, Agricultura, Fármacos, Elementos 
químicos, Explosivos, Marie Curie, Lixo, Petróleo, Água, Drogas, 
Nanotecnologia, Caatinga, que pode ser explorada através da 
Ecologia Química, dentre outros. Em todos os seus áudios, os 
apresentadores trazem informações diversas, de modo 
descontraído e com suas opiniões sobre os temas em questão. Esta 
linguagem possibilita uma aproximação com os seguidores do 
canal, e podem ser utilizados em sala de aula, devido os alunos 
poderem se identificar com a forma que as informações são 
apresentadas, possibilitando momentos de aprendizagem de forma 
mais espontânea e aplicada ao cotidiano. 
 
 

Podcast: Fronteiras da Ciência 
O podcast possui mais quase 10 mil assinantes e pouco mais de 
300 episódios, também em formato de áudios. De acordo os 
apresentadores, eles tentam apresentar para seus ouvintes a 
ciência de uma forma mais descontraída, focando em assuntos do 
momento que muitas vezes não são apresentados de forma correta 
e completa para a sociedade, pelo sistema educacional e por 
outros meios de divulgação. 
Seus episódios possuem duração média de 30 minutos, e os que 
apresentam temas que relacionam a Química, destacam-se: 
Nanotecnologia, sendo trabalhado em dois podcastings, nos quais 
são exploradas informações sobre: A história, definições, a 
importância da teoria da nanotecnologia, as consistências da 
exploração das propriedades da matéria na escala manométrica, 
exemplos de produtos nanotecnólogos, os problemas do 
desenvolvimento da mesma, reflexões politicas sobre a utilização 
e produção da nanotecnologia no Brasil, entre outros enfoques; 
Aquecimento global que é trabalhado em quatro áudios de mais 
de trinta minutos cada; CSI bioquímico, dentre outros. De todos 
os podcast analisados neste trabalho, identifica-se que este é o que 
menos aborda assuntos que envolvem a Química, mas os que o 
fazem podem ser utilizados em aulas sobre soluções, compostos 
orgânicos, reações orgânicas, reações inorgânicas, nanomateriais, 
dentre outros. 

 
Figura 7. Fronteiras da Ciência. 

 

Podcast: A Química das Coisas 
Produzidos em Portugal, este podcast possui 49 assinantes e 28 
episódios, os quais apresentam informações químicas dentro de 
situações do dia a dia. De acordo com seus criadores “A Química 
das Coisas desmascara a química escondida no nosso dia a dia e 
mostra como os desenvolvimentos desta ciência contribuem para 
o nosso bem estar”. Assim, conseguem tratar de diversos assuntos 
de modo mais atrativo para quem o assiste, principalmente por 
apresentar os episódios em vídeo com duração média de 8 
minutos. 
A última atualização realizada na página foi realizada em 2014, 
mas as informações apresentadas nos podcastings ainda são atuais 
e podem ser utilizados como recurso estimulador nas aulas de 
Química, além de possibilitar a momentos de aprendizagem para o 
público em geral. Durante a sua exibição, é perceptível que a 
apresentadora incentiva a quem assiste a acessarem o site 
http://www.aquimicadascoisas.org/ do podcast para obter mais 
informações sobre o assunto.  
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Figura 8. Interface do podcast. 

 
Mediante a análise de todos podcast aqui apresentados, 
identificou-se que este é um dos mais completos para serem 
utilizados dentro do contexto de ensino de Química, pois todos os 
seus episódios contextualizam situações, relacionam as 
informações científicas, realizam questionamentos, fazendo o 
telespectador pensar e refletir sobre o que está sendo exibido.  
Os episódios presentes nesse podcast apresentam os seguintes 
temas: A Tabela (é mesmo) Periódica, A Química do Verniz das 
Unhas, A Química da Investigação Criminal, A Química das 
Notas de Euro, A Química dos Instrumentos Musicais, A Química 
dos Fogos de Artifício, A Química do Fogo, A Química dos 
Cosméticos, A Química das Cores do Outono, A Química do 
Chocolate, A Química dos Artigos Esportivos, A Química dos 
Vitrais, A Química das Piscinas, A Química dos Chicletes, A 
Química do Pão, A Química das Tatuagens, A Química do Sono, 
A Química do Sal, A Química dos Post-its, A Química das Lentes 
de Contato, A Química dos Impermeáveis, A Química dos 
Detergentes, A Química do Descafeinado, A Química dos 
Computadores Portáteis, A Química dos Cereais, A química do 
Amor, e por fim, A Química do Álcool. 

 
Figura 9. Podcasting sobre a Química do Amor. 

 
No episódio “A Química do Amor” tem como objetivo explicar o 
amor de uma forma diferente, mostrando para seu público os 
verdadeiros motivos para tais sentimentos e reações sentidos 
quando se está amando, para isto, a apresentadora traz a seguinte 
definição para tal sentimento: “O amor é fenômeno complexo 
neurobiológico baseado em atividades cerebrais”. Ao longo do 
vídeo são apresentadas cenas que remetem as falas da 
apresentadora. Com isto, apresenta as fases que o ser humano vive 
quando se está apaixonado, mostrando cada hormônio responsável 
por tal reação, apresentando seu nome e sua estrutura molecular. 
A primeira fase representa o desejo sexual, que é despertado 
através da circulação dos hormônios testosterona no homem e 
estrogênio na mulher. A segunda fase representa a paixão, que 
permite que haja a perca do apetite, do sono, e os pensamentos 

passam a focar apenas na pessoa amada, e isso acontece pela ação 
de outro conjunto de compostos químicos, nesse caso, os 
neurotransmissores, a noradrenalina, que faz acelerar os 
batimentos cardíacos, a serotonina, que faz com que haja uma 
fixação pelo objeto da paixão, e por fim a dopamina, que nos faz 
sentir felizes, por fim é apresentada a terceira fase do amor, que 
irá explicar por qual motivo os sintomas anteriores não duram pra 
sempre, essa fase acontece pela ação de dois hormônios que são 
liberados durante o ato sexual. A oxitocina, que conhecida como 
o hormônio do carinho e a vasopressina, que sua presença é 
indispensável para garantir a fidelidade dos parceiros. No fim do 
podcasting é dito que há novas pesquisas que revelam possíveis 
motivos para que os homens aumentem o interesse por suas 
mulheres, porém não revela quais são esses motivos e pede para 
que o assinante vá em busca dessa e outras respostas no site do 
podcast.  
Assim, a partir destes episódios é possível o professor explorar 
diversas aplicações da Química na sociedade, possibilitando a 
utilização deste recurso em diferentes níveis de ensino. 
Identificou-se também que variados conteúdos de química podem 
ser explorados a partir dos mesmos, como: reações orgânicas, 
reações inorgânicas, reações de combustão, funções orgânicas, 
soluções, química do estado sólido, modelos atômicos, sais, 
dentre outros. 
A proposta de utilização deverá ser estruturada pelo professor de 
forma clara e objetiva, demonstrando também para o aluno que o 
recurso faz parte da atividade escolar [4]. Por exemplo, o episódio 
da Química do Amor pode ser utilizado como vídeo motivador, 
para compreender as substâncias químicas orgânicas que são 
liberadas no organismo quando a pessoa se apaixona, e a partir 
delas compreender a relação dos grupos orgânicos com as reações 
biológicas que acontecem no organismo. 
Mediante a análise realizada identifica-se que os podcastings 
depositados neste software são relevantes no contexto de se 
divulgar a ciência Química, com momentos descontraídos e 
relações com situações do cotidiano. Assim, dependendo da 
estratégia do professor, é possível que os mesmos proporcionem 
momentos de aprendizagem mais atrativos para os alunos, antes, 
durante e depois a realização das aulas.  
O uso de qualquer ferramenta deve ser bem planejado, para que 
no momento da aplicação os alunos não percam o foco de 
interagir com o que se é solicitado na aula. Além disto, é 
necessário que haja um acordo entre professor, alunos e gestão 
escolar, para que o uso dos smartphones seja permitido dentro da 
sala de aula, proporcionando um momento de aprendizagem mais 
prazeroso e autônomo. A utilização dos smartphones faz com que 
os alunos sintam-se mais familiarizados e mais autônomos do seu 
processo de aprendizagem. Assim, o aplicativo “Player FM”, em 
especial os podcasts nele depositados podem ser utilizados como 
ferramenta pedagógica. 
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ABSTRACT 
The new Digital Information and Communication Technologies 
show new horizons in their uses in education. Smartphones and 
video streaming platforms are some of the examples. The current 
generation of students already use some of these tools. Hence, 
changing the concept of traditional classroom to a model that 
uses these technologies can be an alternative. In this work, the 
inverted classroom is approached using YouTube as an auxiliary 
tool and if the researched education professionals use this 
methodology. The results show that the inverted classroom can 
bring interesting results, but there is still a lack of teacher 
training in its use. 

RESUMO 
As novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
mostram novos horizontes nos seus usos na educação. 
Smartphones e plataformas para transmissão de vídeos são 
alguns dos exemplos. A geração atual de alunos já usa algumas 
dessas ferramentas. Logo, mudar o conceito da sala de aula 
tradicional para um modelo que use dessas tecnologias pode ser 
uma alternativa. Neste trabalho, é abordada a sala de aula 
invertida utilizando o Youtube como ferramenta auxiliar e se os 
profissionais da educação pesquisados utilizam desta 
metodologia. Os resultados mostram que a sala de aula invertida 
pode trazer resultados interessantes, porém ainda falta uma 
maior capacitação dos docentes no seu uso. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in 
Education - Distance learning, e-learning, collaborative 
learning.  

General Terms 
Experimentation, Theory 

Keywords 
Flipped classroom, Youtube, Blended learning. 

1. INTRODUÇÃO 
O advento de novas Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDICs) cada vez mais abrem possibilidades de 
novas abordagens na relação ensino-aprendizagem. É conhecido 
que desde a introdução dos computadores em salas de aula, tem-
se buscado novas metodologias e estratégias com o objetivo de 
melhorar a absorção dos conteúdos explanados em sala de aula 
em busca de um melhor desempenho dos alunos. Porém, é visto 
que o envolvimento das escolas, docentes e os demais 
profissionais da educação ainda é um desafio a ser enfrentado 
em relação ao uso das tecnologias digitais em sala de aula [1]. 
Diversas propostas que envolvem o uso das tecnologias digitais 
na educação são sugeridas na qual destaca-se neste texto a 
abordagem da Sala de Aula Invertida. 
Apesar de recentemente criada, a Sala de Aula Invertida, que é 
uma das modalidades existentes dentro do chamado blended 
learning ou ensino híbrido [2], já tem encantado professores 
pelo Brasil, e esta proposta aponta como prova desta 
possibilidade de ensino, exemplos de casos de sucesso tanto no 
ensino superior, passando pelo ensino à distância até a Educação 
Básica. O que demonstra, claramente, que o método não está 
limitado a uma disciplina específica, ou a uma faixa etária, 
cabendo ao professor ou tutor e aos alunos, em um processo de 
coparticipação, recriarem o modelo de acordo com suas 
necessidades e características locais. 
Cada vez mais é necessário aos estudantes e aos profissionais 
envolvidos com a educação saberem lidar com as tecnologias e 
suas diversas possibilidades que são vislumbradas com o seu 
uso. Muitos profissionais da educação sentem-se incomodados 
por não possuírem habilidades que ajudem a criar ou encontrar 
vídeos de alta qualidade que atendam aos objetivos dos 
conteúdos lecionados. Por isso, o Youtube surge como uma 
plataforma onde é possível encontrar uma quantidade enorme de 
vídeos, com qualidades variadas, indo de baixa definição até 
definições em Ultra Definição, conhecido como 4K e sobre os 
mais diversos assuntos [3]. 
Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo responder a 
três perguntas: (1) o uso de vídeos no Youtube ajudam os alunos 
no entendimento de conteúdos explicados em sala de aula para a 
disciplina de Informática avaliada neste trabalho?; (2) identificar 
se a aplicação da metodologia da sala de aula invertida é 
positiva quanto ao melhor aproveitamento do conteúdo? E (3) 
os profissionais da educação pesquisados conhecem o modelo 
de sala de aula invertida e estão preparados para o mesmo? 
O trabalho é estruturado da seguinte forma. Na Seção 2 é 
apresentado o referencial teórico que dá base ao presente 
trabalho. Na Seção 3 são apresentadas as metodologias 
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utilizadas no presente trabalho Na Seção 4 os resultados obtidos 
são discutidos sendo o artigo concluído na Seção 5. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Nesta seção serão abordados os conceitos sobre a modalidade da 
sala de aula invertida assim como o uso do Youtube como 
ferramenta para a aplicação da modalidade, dando ao leitor 
maior base sobre o presente trabalho. 

2.1 A Sala de Aula Invertida 
O modelo de sala de aula invertida também conhecido na 
literatura como Flipped Classroom, foi apresentado nas escolas 
do ensino médio americano pelos professores Jonathan Bergman 
e Aaron Sams em 2007 [4]. O termo “invertido” é baseado em 
duas características: o conteúdo teórico/prático antes visto em 
sala de aula, é agora disponibilizado antecipadamente pelos 
professores em alguma plataforma digital, seja em forma de 
vídeo, hipertexto, imagens ou outros tipos de formatos 
estabelecidos pelo professor. As atividades sobre os conteúdos, 
exercícios, que eram realizadas em casa, os popularmente 
conhecidos como “deveres/tarefas de casa”, no modelo de sala 
de aula invertida são feitos em sala de aula. Após este processo, 
o aluno checa seu desempenho e se negativo, o professor revisa 
o conteúdo, aplicando novos exercícios de reforço. Após 
realizada a análise do desempenho do aluno, se avaliado 
positivamente, o professor avança o conteúdo [5]. Na Figura 1 é 
mostrado o fluxo de como funciona o modelo de sala de aula 
invertida 

 
Figura 1. O modelo de sala de aula invertida. 

Tendo em vista que, de forma geral, os alunos de hoje lidam 
com facilidade no uso das tecnologias digitais existentes, o 
crescimento da massa de dados gerada a todo instante pelos mais 
diversos meios, alta carga de conteúdos e disciplinas a serem 
estudadas e cada vez menos tempo disponível, tem feito com 
que recursos tecnológicos como smartphones, sites de redes 
colaborativas de educação tais como Edmodo, Goconqr, entre 
outras, plataformas de streaming de vídeos tais como Youtube, 
TED e outras, além dos Cursos Online Abertos e Massivos 
(Massive Open Online Courses – MOOCs), busquem ajudar a 
colocar o conceito de sala de aula invertida em prática pelos 
professores no processo ensino-aprendizagem. Contudo, em 
relação aos professores e técnicos educacionais, quando é 
referido ao uso dos recursos citados, muitos possuem 
dificuldades, possuem resistências na adoção de novas 
metodologias, com medo de sair da “zona de conforto” em que 
se encontram, e em alguns casos, os mesmos nem sabem da 
existência dos recursos citados, logo sendo um dificultador na 
aplicação da metodologia da sala de aula invertida. 
Neste modelo o aluno é o protagonista principal da sua 
aprendizagem, ficando ao seu cargo, a responsabilidade de 

estudar o conteúdo disponibilizado pelo professor, aproveitando 
melhor o momento em sala de aula para discutir o que foi 
aprendido fora dela. Porém, para alcançar os melhores 
resultados com a Sala de Aula Invertida, no entanto, ao passo 
que se envolve com os novos recursos, o professor, por sua vez, 
precisa abrir mão da imagem já preestabelecida do educador 
como alguém que detém o poder, detém o conhecimento, pois a 
sala de aula invertida também tem como um de seus resultados 
positivos a aquisição de autonomia e protagonismo por parte dos 
alunos. 

2.2 O YouTube Como Ferramenta 
Cada vez mais a plataforma de streaming de vídeos YouTube faz 
parte do cenário da mídia de massa e é uma grande força que 
deve ser levada em consideração no contexto da cultura popular 
contemporânea. Mesmo o YouTube não sendo o único site de 
streaming e compartilhamento de vídeos, sua ampla variedade 
de conteúdo, a possibilidade de utilizá-lo através de uma 
interface amigável e fácil tanto em computadores pessoais e 
notebooks quanto em dispositivos móveis como, celulares e 
tablets, tendo estes a possibilidade de acesso à internet 
praticamente ubíqua, permitindo o acesso aos vídeos quase em 
todos os lugares e sua projeção pública o tornam bastante útil 
para a compreensão das novas relações entre tecnologias de 
mídia, as indústrias criativas e as políticas da cultura popular, 
alcançando segundo o site IG, em outubro de 2016, a incrível 
marca de 82 milhões de usuários. Devido a tudo isto o YouTube 
tem se tornado uma das principais plataformas de mídias de 
vídeo entre os brasileiros. Deve ser destacado que o Youtube, 
além de ser um repositório de streaming de vídeos gravados, 
também serve como uma plataforma de live streaming, 
permitindo realizar transmissões em tempo real, o que também 
pode impactar positivamente no processo ensino-aprendizagem. 
Como as evoluções tecnológicas estão presentes no cotidiano de 
grande parte da população, especialmente no que diz respeito à 
transmissão de conhecimento, o uso do computador oferece uma 
ampla gama de opções que levam conhecimento aos usuários 
podendo ser integrado ao ensino esses elementos tecnológicos 
oferecidos especialmente pela Internet e que já fazem parte do 
cotidiano das novas gerações. É necessário perceber a 
necessidade e a importância de trazer para a sala de aula algo 
com o qual eles gostam de se envolver por despertar curiosidade 
e certo encantamento. E com a adoção de plataformas de 
streaming e compartilhamento de vídeos não é diferente. 
Estudos também destacam a eficiência das vídeoaulas no 
processo de aprendizagem [6], no entanto, esses estudos são 
focados para o contexto do ensino superior.  
As principais diferenças das vídeo aulas com outros métodos de 
ensino são os seguintes [7]: instrutivo, incentivar os alunos a 
pensar de forma independente; ênfase prática, enfatizando a 
capacidade de aplicação; e a ênfase no trabalho em equipe, 
desenvolvendo o senso de colaboração dos alunos. 
De forma geral, é possível perceber, a partir de uma pesquisa 
teórica realizada, que poucos trabalhos ainda relacionam o uso 
da sala de aula invertida no Brasil, mostrando que, de certa 
forma ainda estamos em uma fase inicial na adoção dessa nova 
metodologia. Porém, em outros países, vários exemplos de 
trabalhos referenciando o método de sala de invertida são 
possíveis de serem encontrados. 
No trabalho realizado em [8] é realizada uma pesquisa 
qualitativa entre o método tradicional de ensino e o método de 
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sala de aula invertida, utilizando o Youtube, o Moodle e uma 
plataforma de livro digital, com uma turma de ensino 
fundamental com 31 alunos.  
Em [9] os autores realizam, com 148 alunos do ensino superior, 
um estudo de caso também comparando o método tradicional de 
ensino com o modelo baseado na sala de aula invertida. Os 
autores também utilizam o Youtube e o Moodle. 
Em [10] o autor detalha uma experiência do uso da sala de aula 
invertida em curso de pós-graduação, a partir da gamificação. 
De forma geral é visto que os resultados alcançados no 
desempenho dos alunos são positivos. Porém, diferente do que é 
visto nos trabalhos [8-10] que além do suporte do Youtube, 
também existe a adoção de outras ferramentas auxiliares, o que 
pode demandar maior esforço do aluno e uma necessidade maior 
de tempo para dominar essas outras ferramentas. Como já 
conhecido, a atual geração é bastante imediatista, portanto, no 
presente trabalho, o autor buscou dar foco somente no uso do 
Youtube como ferramenta principal na adoção da sala de aula 
invertida, tendo em vista que a adoção de outras ferramentas 
complementares, como utilizadas nos trabalhos citados, 
demandam maior esforço em capacitar os alunos a utilizarem 
novas ferramentas que não conhecem, levando até mesmo à 
desmotivação nos estudos. 
Além disso, no presente trabalho, o público investigado é 
diferente dos trabalhos citados, tendo em vista que são alunos do 
ensino médio, onde o escopo vai além dos estudantes. Também 
investiga-se a relação de conhecimento e abordagem no uso da 
sala de aula invertida e os profissionais da educação dentro da 
instituição de ensino usado como modelo neste trabalho. 

3. METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado envolvendo alunos e 
profissionais da educação (professores com formação em 
diferentes licenciaturas, bacharelados e tecnólogos, além de 
profissionais com formação pedagógica). A pesquisa foi na 
forma de questionários e possui caráter quantitativo. 
A primeira parte do trabalho ocorreu durante o decorrer do ano 
de 2016, onde o público-alvo foram os alunos do 1º Ano do 
Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária e 
Zootecnia de um instituto federal de educação básica e 
tecnológica e teve os seguintes objetivos: (1) avaliar se o 
Youtube ajuda a compreender melhor os conteúdos vistos em 
sala de aula da disciplina de Informática da grade curricular do 
1º ano; (2) verificar se a abordagem de sala de aula invertida 
utilizando o Youtube na disciplina de Informática mostrou-se 
vantajosa em relação ao método tradicional de ensino; e (3) 
verificar se os profissionais da educação da mesma instituição 
de ensino conhecem e utilizam a abordagem da sala de aula 
invertida.  
Para os objetivos (1) e (2) foi utilizada a técnica de pesquisa na 
forma de questionário, aplicado através de formulários 
impressos respondidos em sala de aula, cuja amostra foi de 62 
(sessenta e dois) alunos que cursaram a disciplina de Informática 
em 2016 do Ensino Médio Integrado ao Técnico em 
Agropecuária e Zootecnia. Em busca do objetivo (3), também 
através de formulário impresso aplicado no período 04/2017, 
foram feitos questionamentos aos profissionais da educação 
entrevistados, da mesma instituição dos alunos, cuja amostra foi 
de 3 (três) pedagogos e 21 (vinte e um) professores das mais 
diversas áreas e formações. 

3.1 Detalhes das Vídeoaulas 
O conteúdo abordado na disciplina de Informática foi o estudo 
da ferramenta Microsoft Word e as Normas do IFES para 
criação e edição de trabalhos acadêmicos e do Microsoft Excel 
como planilha para a realização de cálculos. Os alunos assistiam 
o conteúdo proposto pelo professor da disciplina de Informática, 
que foi gravado e postado no canal do professor no site 
Youtube1 antes do momento presencial em sala de aula, 
conforme mostrado na Figura 2, onde é exibido a playlist do 
curso de Word Básico Aplicado às Normas do IFES.  
 

 
Figura 2. O modelo de sala de aula invertida. 

As vídeoaulas basicamente possuem uma abordagem 
inicialmente teórica para depois ser mostrada a parte prática, isto 
é, o como fazer de acordo com a teoria explanada anteriormente 
no mesmo vídeo. Vale destacar que praticamente todas as aulas, 
de forma a reforçar o conteúdo visto, possuíam exercícios para 
serem realizados na descrição do vídeo. De forma a facilitar o 
entendimento do conteúdo e não deixar as vídeoaulas com 
duração longa, tendendo deixar os alunos cansados, as 
vídeoaulas foram divididas em semanas. O processo utilizado 
para a realização das vídeoaulas foi baseado no trabalho [11] 
conforme mostrado na Figura 3. 

 
Figura 3. Fluxograma do processo utilizado para a criação 

das vídeoaulas. 
 
O curso de “Word Básico Aplicado às Normas do IFES” teve 
um total de 29 aulas divididas em 7 semanas totalizando 
aproximadamente 215 minutos de duração. O curso “Básico de 
Excel” teve um total de 41 aulas divididas em 5 semanas, tendo 
o tempo total de duração  de aproximadamente 250 minutos. As 
semanas e conteúdos  abordados de forma não detalhada são 
mostrados na Tabela 1. 
 

                                                                 
1 https://www.youtube.com/user/edervalcruz 
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Tabela 1. Divisão das vídeoaulas criadas. 

Curso Semana Nº de aulas 
na semana 

Conteúdo (não 
detalhado) 

Word 
Aplicado 

às 
Normas 
do IFES 

1 3 Criação e formatação 
de capa e folha de rosto 

2 6 
Entendendo, criando e 

formatando um 
Sumário 

3 5 Compreendendo 
numeração de página 

4 4 

Entendendo como 
formatar o 

desenvolvimento do 
texto 

5 3 Trabalhando com 
ilustrações 

6 5 Trabalhando com 
tabelas 

7 2 
Compreendendo 

referências 
bibliográficas 

Curso de 
Excel 
Básico 

1 7 
Conhecendo interface, 

edição de dados em 
planilha e formatações 

2 19 Fórmulas e Funções 

3 4 Classificação e 
Filtragem de Dados 

4 8 Trabalhando com 
gráficos 

5 3 Configuração de página 
e impressão 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 
Acerca dos questionamentos realizados, os resultados seguirão a 
ordem dos objetivos do trabalho indagados na Seção 1. Portanto 
os resultados serão analisados e discutidos por etapas. Nesta 
primeira etapa das discussões, o trabalho buscou avaliar se o 
Youtube ajuda a compreender melhor os conteúdos vistos em 
sala de aula das diversas disciplinas da grade curricular do 1º 
ano. É possível ver na Figura 4 que 95% dos alunos usam e 
avaliam de forma positiva o uso do Youtube como uma 
ferramenta auxiliar no auxílio da compreensão do conteúdo 
visto em sala de aula. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 4. O uso do Youtube como ferramenta. 

Na Figura 5, é analisado em qual ambiente os alunos se sentem 
mais à vontade para estudar os conteúdos escolares. Nas 
respostas dadas é visto que, para 71% dos alunos, o Youtube é 
uma ferramenta complementar à sala de aula. Logo, é visto que 
o momento em sala de aula é importante, seja para tirar dúvidas 
ou explicar um conteudo que tenha um maior nível de 
dificuldade. Cabe ao professor planejar a metodologia a ser 
utilizada, envolvendo o melhor dois dois mundos: a sala de aula 
e o espaço digital como o Youtube de forma a conseguir melhor 
aproveitamento da sua disciplina. 

 
Figura 5. Local ideal para estudar os conteúdos escolares. 

 
Na Figura 6 foi pretendido analisar se os alunos gostam de 
utilizar o Youtube como recurso auxiliar para melhorar a 
aprendizagem do conteúdo visto em sala de aula. O resultado 
mostra que em torno de 93,5% dos alunos gostam de usar o 
Youtube para ver vídeoaulas. Portanto, mostra ser uma 
ferramenta em potencial a ser utilizada pelos profissionais da 
educação. 

Figura 6. O uso do Youtube como ferramenta auxiliar de 
aprendizado. 

 
Nesta segunda etapa do presente trabalho, buscou-se analisar o 
uso da abordagem da sala de aula invertida na disciplina de 
Informática, conforme já descrito na Seção 3. São exibidas na 
Figura 7 as respostas dos alunos referentes ao conteúdo 
disponibilizado no Youtube, antes do momento presencial da 
sala de aula. Em torno de 77% dos alunos perceberam que 
estudar o conteúdo abordado antes do momento em sala de aula 
os ajudou na disciplina. O resultado mostra que o momento fora 
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da sala de aula, antes da aula presencial pode ajudar a 
compreender o conteúdo antes de estarem presencialmente em 

sala de aula. A utilização da sala de aula invertida pode ser sim 
uma abordagem vantajosa, se bem planejada. 

Figura 7. O uso do Youtube como recurso aplicado na 
abordagem de sala de aula invertida 

 
Um dos recursos que o Youtube fornece é a possibilidade de 
realização de Live Streamings (transmissão ao vivo). Foi 
questionado aos alunos se o recurso de Live Streaming que foi 
utilizado após os alunos verem os conteúdos nas vídeo aulas, os 
ajudou para correção de tarefas, explicação e tira dúvidas 
buscando melhorar a compreensão do conteúdo da disciplina de 
Informática. É possível ver na Figura 8, onde 72% dos alunos 
responderam positivamente que o uso de Live Streaming pode 
ser mais um recurso a ser utilizado pelo professor, se bem 
planejado. 
 

Figura 8. O uso de live streamings para melhor compreensão 
do conteúdo 

 
Nesta parte do trabalho foi investigado o uso do Youtube como 
recurso auxiliar utilizado pelos professores de outras disciplinas 
com exceção da matéria de Informática, que como já mostrado 
nos resultados anteriores, utiliza tal instrumento como auxílio 
aplicando a abordagem da sala de aula invertida. De forma 
surpreendente, o Youtube ainda é uma ferramenta subutilizada 
pela maioria do corpo docente, mostrando que há a necessidade 
de capacitação no uso da ferramenta, conforme pode ser visto 
nos resultados apresentados na Figura 9. 
Em relação à abordagem da sala de aula invertida, foi 
questionado aos professores e pedagogos se conheciam tal 

metodologia de ensino. Os resultados mostrados na Figura 10 
demonstram que em torno de 90% dos professores e demais 
profissionais da educação entrevistados nunca ouviu falar em tal 
metodologia, mostrando ser necessária uma atualização e 
capacitação dos profissionais envolvidos nesta pesquisa. 

Figura 9. Indicação de vídeos no Youtube como recurso 
auxiliar. 

Figura 10. Conhecimento sobre a metodologia de sala de aula 
invertida. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É possível perceber que ainda há um abismo considerável entre 
o aluno x professor em relação ao uso da tecnologia em sala de 
aula. Os alunos estão bem mais à frente quando o assunto é 
referente ao uso de ferramentas que venham a aprimorar a 
aprendizagem. Os mesmos tiveram percepção que o uso que o 
uso do Youtube, pode sim, incrementar os estudos, melhorando 
seus rendimentos.  
Os profissionais da educação, de forma geral, ainda não 
conseguiram vislumbrar que o Youtube pode ser uma excelente 
ferramenta se houver um planejamento bem feito. A aplicação 
da sala de aula invertida usando o Youtube como ferramenta 
auxiliar neste processo, mostrou ser eficaz junto aos alunos, na 
disciplina de Informática usada como referência neste trabalho. 
Os mesmos conseguiram compreender melhor o conteúdo e o 
tempo em sala de aula foi melhor aproveitado, pois o professor 
que utilizou tal técnica, percebeu que questões pontuais 
existentes dentro da sala de aula como chamar a atenção de 
alunos, por causa de conversas paralelas e perda do foco da aula, 
por estarem na frente do computador e internet, foram reduzidas. 
É importante destacar que quase a totalidade dos professores e 
profissionais da educação pesquisados no trabalho não 
conhecem a abordagem de sala de aula invertida, apesar de que 
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alguns ainda indicam vídeos no Youtube relacionados às suas 
disciplinas. Isso mostra que é necessária uma atualização e 
capacitação sobre as novas abordagens na relação ensino-
aprendizagem e que o método da sala de aula invertido deve ser 
melhor divulgado mostrando suas vantagens e que pode ser 
viável a sua utilização em sala de aula em busca de melhores 
performances dos alunos em avaliações. 
Como trabalho futuro, o autor buscará aplicar em sala de aula 
outras abordagens do ensino híbrido como modelo rotacional, 
flex, à la carte e virtual aprimorado, além da possível integração 
com metodologias ativas de aprendizagem tais como: 
Aprendizagem baseadas em projetos, aprendizagem  baseados 
em problemas, peer instruction, focado no aprendizado em 
equipe, just-in-time teaching, realizando um estudo comparativo 
entre elas através de análise de performance dos alunos em 
testes avaliativos. 
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ABSTRACT 
The present work is part of the pedagogical innovation context of 
the Curricular Activity (subject) “educational research” of the 
pedagogical training of pedagogical careers of the Faculty of 
Education of the Catholic University Silva Henríquez (Chile). In 
order to guide the autonomy and protagonism of students in their 
learning of fundamental concepts of educational research, B-
learning was integrated in the virtual classroom to the teaching-
learning process, investigating, through a correlational design, the 
association between level of performance in tests Of knowledge 
and degree of completion of questions and online test resolution. 
This study includes six different groups (courses) in educational 
research from the second semester of 2016 and the first semester 
of 2017. The main results showed a low but significant correlation 
between the two variables. 

Keywords 
Co-evaluation, autonomy, online questionnaires, online 
assessment, virtual classroom, computer science, B-learning. 

RESUMEN 
El presente trabajo, se enmarca en el contexto innovación 
pedagógica de la Actividad Curricular (asignatura) investigación 
educativa de la formación pedagógica de  carreras de pedagogías 
de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Silva 
Henríquez (Chile). Para orientar la autonomía y protagonismo de 
estudiantes en sus aprendizajes de conceptos fundamentales de 
investigación educativa se integró en modalidad B-learning 
recursos del aula virtual al proceso enseñanza aprendizaje, 
indagándose, por medio de un diseño correlacional, la asociación 
entre nivel de desempeño en pruebas de conocimiento y grado de 
realización de preguntas y resolución de test on line.  Dicho 
estudio, contemplo seis grupos (cursos) distintos de investigación 
educativa pertenecientes al segundo semestre del 2016 y primer 
semestre del 2017. Como principales resultados se observó, en 
determinados grupos, una baja pero significativa correlación entre 
ambas variables.   

Palabras clave 
Coevaluación, autonomía, cuestionarios online, evaluación online, 
aula virtual, informática, B-learning. 

1. INTRODUCCIÓN 
La informática emerge a mediados del siglo XX, formada por un 
conjunto de tecnologías encargadas del almacenamiento y 
automatización de la información. Con el crecimiento tecnológico 
moderno la informática ha penetrado en diversos ámbitos del 
hacer social, en particular, los establecimientos educacionales 

básicos, medios y universitarios, con la finalidad de apoyar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y docentes, 
han incorporado en su desarrollo de formación académica 
recursos informáticos y comunicativos [14]. 

Este contexto genera nuevas demandas sobre la relación docente-
estudiante y enseñanza-aprendizaje que han resultado en la 
necesidad de especializar al profesor en la enseñanza para 
aprender a aprender [20], exigiendo a los responsables en la 
formación de futuros profesores generar nuevas estrategias 
didácticas que afronten a estos encargos y que además incorporen 
estrategias que incluyan el uso de las nuevas tecnologías [5].  
Además, las didácticas que combinan el actuar docente y la 
informática educativa, han mostrado aprendizajes importantes y 
variados, que estimulan habilidades del pensamiento como la 
capacidad de descubrir por sí mismo los conocimientos y se 
retoman valores como la cooperación y colaboración [14]. 

Entre las herramientas informáticas utilizadas en  los procesos 
educativos encontramos las Aulas Virtuales, cuya ventaja más 
loable como señala Barberà y Badía [6] en un modelo presencial 
masivo de enseñanza, es que se libera al profesor y al estudiante 
de la coincidencia temporal y espacial, tan característico del modo 
tradicional de enseñanza, flexibilizando itinerarios personales, de 
desarrollo de capacidades de tipo exploratorio, procesual y de 
visualización, en este sentido, se interactúa en un lapso de tiempo 
y en un espacio híbrido en el que es posible esperar que el 
estudiante trabaje de manera autónoma. Estas plataformas 
representan una atractiva herramienta pedagógica, la cual opera en 
modalidad e-learning, como b-learning. Para Ortiz y Moreno [19], 
se entiende por b-learning o enseñanza semipresencial como algo 
más profundo que el uso de las TIC en educación, es un cambio 
de paradigma donde se combina la presencialidad y la no 
presencialidad del docente en distintos grados y permite modificar 
las estrategias didácticas en virtud de que el alumno pase a ser el 
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, suma 
importantes ventajas, tales como: aprovechar las virtudes de la 
enseñanza del tipo semipresencial como las del tipo virtual, 
minimiza los gastos de desplazamiento, asegura el uso de 
diferentes estilos de aprendizaje y favorece la autonomía del 
estudiante.  

Barberà y Badía [6] precisan que la función del aula virtual apunta 
a ser un recurso socializador, responsabilizador, informativo, 
comunicativo, formativo y formador, motivador, evaluador, 
organizador, analítico, innovador e investigador. Las funciones 
que podrían ser una ayuda clave al desarrollo del trabajo 
autónomo en el aprendizaje de los estudiantes pueden enmarcarse 
en las categorías de “formativo y formador” como asimismo de 
“evaluador”, en particular esta última por las características de las 
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diferentes herramientas de creación en modalidad automática de 
instrumentos de evaluación del Aula Virtual, las que ofrecen 
pertinentes estrategias para fortalecer la función formativa y 
formadora en los procesos de aprendizaje. 

En esta perspectiva, García-Beltrán, Martínez, Jaén y Tapia [11], 
establecen que las principales ventajas de usar entornos virtuales 
para la autoevaluación, por medio de pruebas objetivas, se 
encontrarían en manifestaciones tales como: posibilitar un 
seguimiento individualizado del aprendizaje del alumno, evaluar 
conocimientos y habilidades, facilitar el establecimiento de una 
evaluación continua durante el proceso de aprendizaje, reducir el 
tiempo de su diseño, distribución y desarrollo, como también 
posibilitar una alta flexibilidad temporal y espacial del sistema 
tanto para la configuración de ejercicios como de su realización. 
En este sentido, puede ser especialmente útil para permitir que el 
alumno pueda seguir su propio ritmo de aprendizaje, 
proporcionando una respuesta inmediata (retroalimentación) de 
los resultados de los ejercicios. 

Así parece constarlo la experiencia descrita por Pacheco S., 
Lisbeth C., Brito H. y Carlos R. [20] sobre la evaluación de 
aprendizajes mediante el aula virtual en la enseñanza presencial 
de asignaturas de programación en ingeniería. Dicho proyecto, 
según caracterizan sus autores, en su fase inicial, permitía 
almacenar preguntas con elementos multimedia en una base de 
datos para su reutilización, organizadas por tema y grado de 
dificultad, optimizar el tiempo empleado por el profesor en la 
elaboración y corrección de las evaluaciones y el tiempo de 
respuesta a profesores y estudiantes del resultado de la evaluación, 
aumentando el efecto positivo de la retroalimentación; generar 
evaluaciones diagnósticas, formativas o sumativas, con 
retroalimentación por pregunta; almacenar los resultados para 
tratarlos estadísticamente, con la finalidad de determinar los 
objetivos que deben retomarse y evaluar la calidad de la 
evaluación y las preguntas. 

1.1 Aula virtual y modelo B-learning 
Con el auge de internet surgen los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA) o los Espacios Virtuales de Aprendizajes 
(EVA), estos se sostienen en una plataforma llamada Learning 
Management System (LMS). Los LMS son un tipo de software 
destinados al servicio pedagógico, designados a administrar 
contenidos y actividades formativas de una determinada 
organización [4]. Los contenidos se distribuyen en el recurso 
llamado Aula Virtual (un tipo de EVA), las que se asemejan a un 
Aula de estudio tradicional pero sujeto a una diferencia básica en 
sus canales de comunicación, ya que esta pude ser sincrónica y/o 
asincrónica.  

En el aula virtual puede haber o no haber coincidencia temporal, 
lo que se entiende por aprendizaje sincrónico o asincrónico. Según 
el contexto virtual, la sincronía se traduce en talleres, seminarios, 
foros o debates que requieren la presencia coincidente en el 
tiempo, aunque distante, entre el profesor y el alumnado, en 
cuanto a la asincronía estas pueden darse de modo que no 
coincidan en el tiempo ni en el espacio [22]. Esto permite que el 
rol pasivo de los estudiantes, frente al aprendizaje, se transforme 
por uno activo y que los docentes pasen de un modelo clásico a 
uno facilitador de aprendizajes [9]. 

El aula virtual se debe concebir como una herramienta social y 
educativa, esto gracias a las funciones de la plataforma que dan 
sentido a su inclusión en los establecimientos educacionales, 
Según Barberà y Badía [6] estas funciones apuntan a ser un 
recurso socializador, responsabilizador, informativo, 

comunicativo, formativo y formador, motivador, evaluador, 
organizador, analítico, innovador e investigador. Ademas las aulas 
virtuales son el facilitador del perfil e-learning (orientado al 
desarrollo de la formación a distancia), esta propiedad ha 
generado que actualmente el modelo b-learning, característico de 
los vigentes programas de pre-grado, cuyo formato dicotómico 
combina clases presenciales y actividades de forma e-learning, las 
incorpore en sus procedimientos.  

El blended learning (B-learning) o semipresencial posee una 
estructura dual que relaciona presencialidad y no presencialidad, 
la enseñanza centrada en el profesor y la centrada en el alumno, 
cultura escrita y cultura audio visual, tecnologías tradicionales y 
tecnologías modernas [1]. Las características de esta metodología 
son la separación entre el docente y el estudiante, la comunicación 
entre alumno-alumno y alumno-profesor, control del tiempo de 
estudio por parte del alumno y el acompañamiento durante el 
proceso enseñanza aprendizaje [19], además estos autores 
consideran como ventajas importantes de este sistema, los 
beneficios de explotar las virtudes del modo presencial y virtual, 
las ventajas del abundante material disponible en la red, favorece 
la autonomía del alumno, la interacción sincrónica y asincrónica, 
reduce los gastos por desplazamiento y asegura el uso de distintos 
estilos de aprendizaje. Los procedimientos b-learning permiten 
que el educando sea sujeto activo dentro de los procesos 
educativos, mientras que el educador sufre una importante 
variación, ya que debe incorporar nuevos conocimientos a su 
formación [9]. 

La metodología B-learning apoya la participación activa de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, un diseño semipresencial 
anima al educando a leer y analizar el material dispuesto por el 
docente en el aula virtual antes de asistir a las sesiones 
presenciales, con el fin de asegurar un mayor desempeño por parte 
del alumnado en las salas de clases [19]. Asimismo, Cabrero et al. 
[8] manifiestan que el arquetipo b-learning, en su aspecto 
comunicacional asincrónico, cuenta con herramientas de 
mensajería virtual que brinda grandes ventajas, lo que según estos 
autores queda ampliamente justificado por estudios que han 
revelado una conducta distinta del educando en un contexto de 
interaccion humano-computador-humano, ya que, estos se sienten 
más cómodos al formular preguntas y dudas al profesor a través 
de un medio virtual. 

1.2 Pruebas objetivas en espacios virtuales 
Las conocidas pruebas de respuesta objetiva en un entorno virtual, 
cuentan con la singularidad de ser implementadas de forma 
sencilla y contar con corrección y retroalimentación automática. 
Según Pacheco et al. [20] el empleo del Aula Virtual como 
herramienta para la evaluación de los contenidos, genera un 
seguimiento a los procesos formativos que garantiza el diálogo 
profesor-estudiante, permite el aprendizaje grupal, a través de 
actividades de corte colaborativo, exigiendo una preparación 
permanente al estudiante, ya que, favorece el seguimiento 
continuo del avance académico. El Aula Virtual de la UCSH, en 
particular, cuenta con la actividad cuestionario, sistema de 
pruebas de respuesta objetiva, la que permite al profesor diseñar y 
plantear exámenes con preguntas tipo opción múltiple, 
verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta 
numérica. Como parte de la configuración de esta actividad, el 
profesor puede regular la cantidad de intentos permitidos, 
establecer un tiempo límite, formular el test con preguntas 
ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas, 
calificar automáticamente cada intento de manera sumativa en el 
libro de calificaciones (con la excepción de las preguntas de tipo 
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ensayo) y determinar si se muestran y cuándo se muestran al 
usuario los resultados, los comentarios de retroalimentación y las 
respuestas correctas . La retroalimentación inmediata de las 
autoevaluaciones en entornos virtuales, forman una combinación 
fundamental en el proceso de aprendizaje, es un elemento 
motivador y orientador del estudiante [11].  

1.3 Evaluación desde la teoría constructivista  
En los últimos años la nueva cultura de consumo, demandas 
sociales y la necesidad de rendir cuentas a la administración 
educacional, han producido cambios en el enfoque de la 
valoración de aprendizajes [21]. Lo que ha convertido a la 
evaluación en un aspecto complicado que según Bausela [7] 
provoca en los estudiantes ansiedad y malos pensamientos que 
resultan en un conflicto académico. Pero Alfaro [2] señala que 
dentro de un contexto donde los alumnos son mediados desde un 
paradigma constructivista, la evaluación representa una 
herramienta fundamental, compleja y relevante en el hacer 
docente.  Bajo estos términos la evaluación debe estar presente de 
manera permanente en todo hacer pedagógico y, además, necesita 
promover la posibilidad de generar un nuevo aprendizaje en el 
educando, es decir, los instrumentos de evaluación (pruebas, 
trabajos, cuestionarios, ensayos, etc.) no solo son medios de 
valoración de conocimientos, sino que también son mecanismos 
de enseñanza [21]. Esto significa incorporar en las evaluaciones 
problemáticas distintas a las usadas para enseñar, lo que demanda 
un alumnado especifico capaz de responder ante estas 
interrogantes.  

En materia de didáctica se exige fomentar de manera particular la 
participación activa de los estudiantes en su evaluación a través de 
la autoevaluación y la coevaluación, con el fin de desarrollar su 
autonomía para que sean capaces de aprender a aprender [11]. La 
idea básica de la autoevaluación y la coevaluación es que los 
estudiantes colaboren con el profesor en la tarea de evaluar. En 
particular para los docentes en formación la coevaluación 
representa la oportunidad de desarrollar dentro de sus 
competencias básicas la capacidad de crear instrumentos 
confiables de evaluación. Así lo describe el estándar pedagógico 
n°6, donde el docente “Conoce y sabe aplicar métodos de 
evaluación para observar el progreso de los estudiantes y sabe 
usar los resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica 
pedagógica” [17]. 

La coevaluación es parte de la evaluación formativa. Para 
González et al., [12] la evaluación formativa es considerada como 
fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que, permite 
conocer, regular y mejorar el aprendizaje del sujeto en formación. 
La coevaluación, en educación, se define como la instancia donde 
un estudiante mide el logro en los aprendizajes de sus pares [21]. 
Según Alvares [3] el proceso de coevaluación cuenta con tres 
características importantes:  

• Permite al estudiante evaluar conocimientos, lo que 
tradicionalmente es atribuido en el profesor. 

• Desarrolla habilidades en torno al proceso de evaluación, 
asimismo sobre el diseño de instrumentos de medición.  

• El estudiante autoevalúa sus conocimientos.    

Las nuevas tecnologías brindan la posibilidad de que los alumnos, 
en especial los docentes en formación, construyan instrumentos 
formales cuantitativos que valoren los conocimientos adquiridos 
por sus homólogos. Entre estas herramientas de medición 
destacan los test de selección múltiple, cuya naturaleza permite 

recoger información y entregar retroalimentación inmediata en el 
caso de utilizar alguna plataforma virtual. 

2. Metodología  
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque 
cuantitativo con un diseño no experimental transeccional y de 
alcance descriptivo correlacional. De modo que a través de 
indicadores cuantitativos agregados del uso del Aula Virtual,  
(valoración en construcción de preguntas y resolución de test 
afines), se buscó relacionar tal intensidad de actividad con el nivel 
de desempeño de estos estudiantes en ítems de pruebas de 
conocimiento afines a conceptos clave de investigación.  

2.1 Descripción de las variables 
Las variables son: 

• Uso del Aula Virtual por medio de la valoración en la 
construcción y aplicación de un instrumento coevaluativo en 
formato tipo test, diseñados por estudiantes de investigación 
educativa de pedagogía de la UCSH (variable V1). La variable V1 
corresponde al promedio entre dos subvariables, las que son 
llamadas V1.1 e V1.2. 

• Nivel desempeño en pruebas de conocimiento afines a 
conceptos claves de investigación (variable V2). 

2.1.1 Variable V1.1 
La variable V1.1 (Valoración elaboración cuestionario) se obtuvo 
al promediar las calificaciones (escala de 1 a 7) obtenidas por los 
estudiantes en distintas etapas de desarrollo de preguntas de 
comprensión sobre los textos “Metodología de la investigación”, 
de los autores Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández 
Collado y Pilar Baptista Lucio, e “Investigación Educativa”, de 
los autores James H. McMillan y Sally Schumacher. En total los 
estudiantes pertenecientes al segundo semestre del 2016 elaboran 
21 preguntas de selección multiple en tres partes sobre conceptos 
de la temática común que abordan los textos de Hernández 
Sampieri y McMillan y Schumacher. En total los estudiantes 
pertenecientes al segundo semestre del 2017 elaboran 28 
preguntas de selección multiple en cuatro partes sobre sobre 
conceptos de la temática común que abordan los textos de 
Hernández Sampieri y McMillan y Schumacher. 

2.1.2 Variable V1.2 
La variable V1.2 (calificación respuesta cuestionario online) se 
obtiene al promediar las calificaciones (en una escala de 1 a 7, con 
una exigencia del 60%) obtenidas por los estudiantes en diferentes 
etapas de resolucion de cuestionarios. En total los estudiantes 
pertenecientes al segundo semestre del 2016 responden 3 
cuestionarios con 26 preguntas de selección multiple construidos 
con las interrogantes mejor evaluadas en la variable V1.1. En total 
los estudiantes pertenecientes al segundo semestre del 2017 
responden 4 cuestionarios con 26 preguntas de selección multiple 
construidos con las interrogantes mejor evaluadas en la variable 
V1.1. Se decide construir un tutorial, bajo un formato audio-
visual, sobre el correcto uso de la herramienta virtual 
(cuestionarios online en modalidad de selección múltiple con 
retroalimentación diferida), con el fin de garantizar y facilitar la 
resolución de los cuestionarios. Este tutorial se encuentra 
disponible en la plataforma virtual en las secciones de 
investigación educativa, vinculado a la siguiente dirección:   
https://www.youtube.com/watch?v=EHSBbTyMDAU&feature=y
outu.be. (elaboración propia)  
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2.1.3 Variable V2 
La variable V2 (desempeño en pruebas de conocimiento afines a 
conceptos clave de investigación) corresponde a la calificación 
(en una escala de 1 a 7) obtenida por los estudiantes en el ítem de 
selección múltiple correspondiente a la primera prueba de 
investigación educativa del semestre cursado bajo una exigencia 
del 60% sobre un total de 16 preguntas. Estas interrogantes han 
sido diseñadas con el fin de poder medir, de manera objetiva, real 
e individual los conocimientos afines a conceptos clave de 
investigación. 

3. RESULTADOS 
A continuación, se describen los resultados obtenidos en las 
distintas categorías (V1.1, V1.2, V1, V2). 

Table 1. Estadísticos V1.1 y V1.2 segundo semestre 2016 
V1.1 Valoración elaboración 
cuestionario 

V1.2 calificación respuesta 
cuestionario online 

Media 3,2 Media 4,3 

Mediana 2,7 Mediana 5,2 

Moda 1,8 Moda 1 

Desviación estándar  1,96 Desviación estándar  2,11 

Varianza 3,8 Varianza 4,46 

 
Table 2. Estadísticos V1.1 y V1.2 primer semestre 2017 (A) 

V1.1 Valoración elaboración 
cuestionario 

V1.2 calificación respuesta 
cuestionario online 

Media 3,8 Media 4,4 

Mediana 4 Mediana 5,3 

Moda 1 Moda 1 

Desviación estándar  2,1 Desviación estándar  2,1 

Varianza 4,4 Varianza 4,4 

 
Table 3. Estadísticos V1.1 y V1.2 primer semestre 2017 (B) 

V1.1 Valoración elaboración 
cuestionario 

V1.2 calificación respuesta 
cuestionario online 

Media 3,9 Media 4,9 

Mediana 4 Mediana 5,9 

Moda 1 Moda 1 

Desviación estándar  2,23 Desviación estándar  2,18 

Varianza 4,96 Varianza 4,76 

 

Table 4. Estadísticos V1 y V2 segundo semestre 2016 
V1 (valoración en la construcción y 
aplicación de un instrumento 
coevaluativo en formato tipo test) 

V2 (desempeño en pruebas de 
conocimiento afines a conceptos 
clave de investigación) 

Media 3,75 Media 4,2 

Mediana 3,8 Mediana 4,4 

Moda 1,4 Moda 4,4 

Desviación estándar  1,72 Desviación estándar  1,65 

Varianza 2,99 Varianza 2,73 

 
Table 5. Estadísticos V1 y V2 primer semestre 2017 (A) 

V1 (valoración en la construcción 
y aplicación de un instrumento 
coevaluativo en formato tipo test) 

V2 (desempeño en pruebas de 
conocimiento afines a conceptos 
clave de investigación) 

Media 4,15 Media 3,86 

Mediana 4,6 Mediana 3,8 

Moda 1 Moda 3,2 

Desviación estándar  1,78 Desviación estándar  1,07 

Varianza 3,16 Varianza 1,14 

 
Table 6. Estadísticos V1 y V2 primer semestre 2017 (B) 

V1 (valoración en la construcción 
y aplicación de un instrumento 
coevaluativo en formato tipo test) 

V2 (desempeño en pruebas de 
conocimiento afines a conceptos 
clave de investigación) 

Media 4,37 Media 4,07 

Mediana 4,85 Mediana 3,8 

Moda 1 Moda 2,9 

Desviación estándar  1,99 Desviación estándar  1,14 

Varianza 3,97 Varianza 1,29 

 

4. ANALISIS CORRELACIONAL 
A continuación, se procede a analizar el nivel de relación entre las 
variables V1 (uso del Aula Virtual por medio de la valoración en 
la construcción y aplicación de un instrumento coevaluativo en 
formato tipo test, diseñados por estudiantes de investigación 
educativa), V1.1 (Valoración elaboración cuestionario), V1.2 
(calificación respuesta cuestionario online) y V2 (desempeño en 
pruebas de conocimiento afines a conceptos claves de 
investigación). Como V1 es el resultado de promediar V1.1 y 
V1.2, no aplica buscar una relación entre ellas, además una 
correlación entre V1.1 y V1.2, no tiene relevancia frente a la 
problemática estudiada, es por esto que las relaciones indagadas 
son V1.1-V2, V1.2-V2 y V1-V2. 

4.1 Correlación V1.1 – V2 
Table 7. Correlación V1.1-V2 segundo semestre 2016 

Correlación 

Segundo semestre 2016 V2 (pruebas de 
conocimiento) 

V1.1 Valoración 
elaboración cuestionario 

Coef.  Pearson 0,185 

Prueba t 0,235 

Resultado no significativo 

 
Table 8. Correlación V1.1-V2 Primer semestre 2017 (A) 

Correlación 

primer semestre 2017 A V2 (pruebas de 
conocimiento) 
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V1.1 Valoración 
elaboración cuestionario 

Coef.  Pearson 0,278 

Prueba t 0,006 

Resultado significativo con un 95% de confianza 

 

Table 9. Correlación V1.1-V2 Primer semestre 2017 (B) 
Correlación 

Primer semestre 2017 B V2 (pruebas de 
conocimiento) 

V1.1 Valoración 
elaboración cuestionario 

Coef.  Pearson -0,002 

Prueba t 0,985 

Resultado no significativo 

 

4.2 Correlación V1.2 – V2 
Table 10. Correlación V1.2-V2 Segundo semestre 2016 

Correlación 

Segundo semestre 2016 V2  (pruebas de 
conocimiento) 

V1.2 calificación respuesta 
cuestionario online 

Coef.  Pearson 0,457 

Prueba t 0,002 

Resultado significativo con un 95% de confianza 

 
Table 11. Correlación V1.2-V2 Primer semestre 2017 (A) 

Correlación 

primer semestre 2017 A V2 (pruebas de 
conocimiento) 

V1.2 calificación 
respuesta cuestionario 
online 

Coef.  Pearson 0,054 

Prueba t 0,601 

Resultado no significativo 

 

Table 12. Correlación V1.2-V2 Primer semestre 2017 (B) 
Correlación 

primer semestre 2017 B V2 (pruebas de 
conocimiento) 

V1.1 Valoración 
elaboración cuestionario 

Coef.  Pearson -0,046 

Prueba t 0,659 

Resultado no significativo 

 

4.3 Correlación V1 – V2 
Table 13. Correlación V1-V2 Segundo semestre 2016 

Correlación 

Segundo semestre 2016 V2(pruebas de conocimiento) 

V1 Coef.  Pearson 0,377 

Prueba t 0,013 

Resultado significativo con un 95% de confianza 

Table 14. Correlación V1-V2 Primer semestre 2017 (A) 
Correlación 

Primer semestre 2017 A V2 (pruebas de conocimiento) 

V1 Coef.  Pearson 0,222 

Prueba t 0,03 

Resultado significativo con un 95% de confianza 

 
Table 15. Correlación V1-V2 Primer semestre 2017 (B) 

Correlación 

Primer semestre 2017 B V2 (pruebas de conocimiento) 

V1 Coef.  Pearson 0,022 

Prueba t 0,839 

Resultado no significativo 

 

5. CONCLUSIONES 
En la búsqueda de generar conocimientos sobre las experiencias 
positivas o negativas en el marco de la Integración curricular de 
los recursos informáticos, la presente investigación resulta de la 
Integración de las distintas teorías señaladas en el marco teórico 
sobre las ventajas del uso del aula virtual como medio para el 
desarrollo de la autonomía y el protagonismo de los estudiantes en 
sus aprendizajes, la cual fue focalizada en la apropiación de 
conceptos fundamentales que posee la investigación educativa 
para propiciar el aprendizaje de procesos de indagación que 
contribuirán a la mejora de la práctica pedagógica y/o educativa 
de los estudiantes, de cara a la realización de sus seminarios de 
grado, práctica profesional y desarrollo profesional docente, por 
medio de la creación de preguntas originales, basadas en capítulos 
de lecturas obligatorias,  consignadas en la Programación de la 
Actividad Curricular Investigación Educativa y generadas por los 
mismos estudiantes en modalidad selección múltiple. 

En base a los resultados obtenidos se concluye respecto a la 
interrogante central ¿Existe una asociación entre el uso del Aula 
Virtual, por medio de la valoración en la construcción y 
aplicación de un instrumento coevaluativo en formato tipo test 
diseñados por estudiantes de investigación educativa de pedagogía 
de la UCSH y su desempeño en pruebas de conocimiento afines a 
conceptos clave de investigación educativa?, se puede decir que 
están relacionado positiva y significativamente.  Esto 
fundamentado por la correlación positiva y significativa de 0,377 
a un 95% de confiabilidad obtenida entre V1 (uso del Aula Virtual 
por medio de la valoración en la construcción y aplicación de un 
instrumento coevaluativo en formato tipo test, diseñados por 
estudiantes de investigación educativa) y V2 (desempeño en 
pruebas de conocimiento afines a conceptos claves de 
investigación) obtenida en el segundo semestre del 2016, 
asimismo, la correlación positiva y significativa de 0,222 a un 
95% de confiabilidad obtenida entre V1 y V2  obtenida en el 
primer semestre del 2017 . Esto se suma a las buenas experiencias 
en incorporación de recursos informáticos en modalidad B-
learning. 

Autores como Silvestri [23] y Macías y Maturano [16], revelan 
que la creación de buenas preguntas sobre la lectura tiene un 
efecto positivo en el aprendizaje. Y al parecer los resultados sobre 
correlación y significación entre V1.1 (Valoración elaboración 
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cuestionario) y V2 (desempeño en pruebas de conocimiento afines 
a conceptos claves de investigación), muestran empíricamente (en 
el caso de los resultados obtenidos el primer semestre del 2017 A) 
que estas dos variables bajo un 95% de confianza se relacionan 
positivamente con un significante coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,278. 
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ABSTRACT 
Each learner has his own way of receiving and processing 
information, learning style (LS), which refers to the ways and 
forms that he prefers to learn, it is important to better understand 
his individual preferences and to understand why certain teaching 
methods and techniques   work better in some students, while for 
others they do not. The learning style is linked to the personality 
profile (PP) that can be described as a set of psychological 
characteristics that determine the learner's patterns of thinking, 
feeling and acting. We believe that knowledge of these individual 
characteristics enables the possibility of making propositions for 
teaching, thus reorganizing the methods and techniques in order to 
allow a learning adapted to their individual needs, through the 
creation of educational resources adapted to the learner  style.In 
this context, this article presents an adaptation of the interface of 
the learning object based on the learning style inferred from the 
learner's personality profile to enable the creation of the Learning 
Object adapted according to the LS and the PP. 

RESUMO 
Cada aprendiz tem sua maneira própria de receber e processar 
informações, conhecer o estilo de aprendizagem (EA), que se 
referem aos modos e formas que este prefere aprender, é 
importante para entender melhor suas preferências individuais e 
entender por que certos métodos e técnicas de ensino funcionam 
melhor em alguns aprendizes, enquanto que em outros não. O 
estilo de aprendizagem está ligado ao perfil de personalidade (PP) 
que pode ser descrito como conjunto de características 
psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir 
do aprendiz. Acreditamos que o conhecimento destas 
características individuais torna possível fazer proposições para o 
ensino, reorganizando os métodos e técnicas  permitindo uma 
aprendizagem adaptada às suas necessidades individuais, por meio 
da criação de recursos educacionais online adaptados ao estilo do 
aprendiz.  Neste contexto, este artigo apresenta uma adaptação da 
interface do objeto de aprendizagem baseada no estilo de 
aprendizagem identificado a partir do perfil de personalidade do 
aprendiz, para possibilitar a criação do Objeto de Aprendizagem 
(OA) adaptado de acordo com o EA e o PP. 

 

Categories and Subject Descriptors 
• Applied computing~Interactive learning 
environments   • Applied computing~Collaborative 
learning   • Information systems~Collaborative and social 
computing systems and tools   • Information 
systems~Clustering and classification   • Theory of 

computation~Machine learning theory   • Computing 
methodologies~Ranking 

General Terms 
Experimentation, Human Factors, Verification. 

Keywords 
Learning style; personality profile; adaptation interface. 

1. INTRODUÇÃO 
O estilo de aprendizagem (EA) refere-se às preferências 
individualizadas de uma pessoa, em relação aos modos e formas 
que ela prefere aprender no processo de ensino e aprendizagem. 
Conforme Keefe [1], o EA é formado por uma composição de 
características cognitivas, afetivas e fatores fisiológicos que 
servem como indicadores relativamente estáveis de como um 
aprendiz percebe, interage e responde ao ambiente de 
aprendizagem. Uma defesa do EA como uma preferência 
característica e dominante na forma como as pessoas recebem e 
processam informações, é realizada por [2]. 

Cada EA contém características específicas que precisam ser 
levantadas e mapeadas, para que seja possível realizar a adaptação 
do material educacional digital. Este trabalho considerou como 
material educacional digital o Objeto de Aprendizagem (OA), 
para que o aprendiz tenha maior proveito desse recurso que vem 
sendo bastante disponibilizado nos ambientes virtuais de 
aprendizagem. Na perspectiva de criação do OA é importante 
respeitar, além das especificidades físicas, sensoriais e motoras 
dos aprendizes, as suas preferências individuais de aprendizagem, 
ou seja, os estilos de aprendizagem (EA). 

A personalidade pode ser descrita como o conjunto de aspectos 
que envolvem as diferenças individuais que afetam o 
comportamento humano em diferentes estados. Existem diversos 
modelos de identificação de personalidade, tais como Myers-
Briggs [3] e   Big Five Personality Traits [4], utilizados para 
classificar as pessoas conforme suas diferencias individuais, tais 
como. O conjunto destas características de um determinado 
indivíduo, podemos chamar de Perfil de Personalidade (PP). 

Uma forma tradicional de identificação do EA de um aprendiz é a 
aplicação de questionários de avaliação. Uma forma alternativa 
não intrusiva de identificar o estilo de aprendizagem é a utilização 
da identificação do PP, pois estes podem dar indicativos das 
preferências individuais dos aprendizes. Esta situação pode ser 
vivenciada em ambientes onde seja aplicado um método 
automatizado de identificação de PP a partir de texto livre inserido 
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pelos aprendizes nas atividades educacionais, como por exemplo 
o modelo apresentado por [5]. 

Foi realizado um mapeamento entre as características dos PP e 
EA, detalhado na seção 2, com o objetivo de estabelecer uma 
relação que possa ser considerada na identificação do estilo de 
aprendizagem. Esta identificação pode permitir a adaptação do 
OA, de acordo com o estilo do aprendiz, sem a necessidade de 
levantamento manual do EA por meio de questionários de 
identificação. Nesta perspectiva, esta pesquisa propõe uma 
estrutura de adaptação da interface do OA baseada no estilo de 
aprendizagem, identificado a partir do perfil de personalidade do 
aprendiz para possibilitar a criação do OA adaptado de acordo 
com o estilo de aprendizagem, contribuindo para o aumento da 
motivação do aprendiz, no uso do OA como recurso educacional. 
Utilizamos como referência para adaptação do OA, neste trabalho, 
o modelo de estilos de aprendizagem de Felder-Silverman [2], 
bem como o modelo de perfil de personalidade Big Five 
Personality Traits (BIG FIVE) [4]. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O OA, numa visão geral, pode ser compreendido como segmentos 
de informação autônomos que se destinam à utilização em 
situações de aprendizagem à distância ou presencial. Considerado 
também como um recurso que pode auxiliar o professor em sua 
ação docente. Esse tipo de recurso educacional digital pode 
contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos 
aprendizes, desde que seja elaborado para atender um objetivo 
pedagógico definido. Desta forma, com a utilização do OA como 
recurso educacional digital, é possível aplicar estratégias para 
trabalhar conceitos diversos que fazem parte do currículo do 
aprendiz, que sejam difíceis de serem percebidos ou abstraídos. 
Todas essas peculiaridades mostram que os objetos de 
aprendizagem vêm para facilitar e melhorar a qualidade do ensino, 
proporcionando aos professores e aprendizes, ferramentas que 
auxiliem os processos de ensino e de aprendizagem [6]. 

O esperado é que os OA pudessem ser adaptados de acordo com 
as diferentes maneiras e formas de aprender do aprendiz, o que 
pode caracterizar preferências individuais de aprendizagem. Na 
perspectiva de construção destes OA é importante respeitar, além 
das especificidades físicas, sensoriais e motoras dos aprendizes, 
também estas preferências individuais de aprendizagem. Essas 
preferências podem ser identificadas através dos Estilos de 
Aprendizagem (EA) dos aprendizes. 

Os estilos de aprendizagem (EA) são as preferências e tendências 
do aprendiz que definem as formas de receber, processar, perceber 
e organizar a informação [2]. No âmbito desse trabalho 
consideramos a dimensão cognitiva, ou seja, se o processo de 
aprendizagem e os recursos educacionais estiverem adequados ao 
estilo, a pessoa provavelmente será mais bem-sucedida como 
aprendiz, e pode ficar mais motivada para utilizar o OA como 
recurso educacional no processo de aprendizagem.   

Segundo [7], a identificação dos EA é importante no sentido de 
incitar uma ligação entre o ensino e os modos como os aprendizes 
preferem aprender e, se assim for, os aprendizes demonstram 
melhores resultados e um desejo mais forte de aprender. A partir 
da identificação do EA, é possível entender as preferências 
individuais de aprendizagem, e assim propiciar material 
educacional digital apropriado ao estilo do aprendiz. Existem 
vários modelos de EA, que foram elaborados por diversos autores, 
que podem ser usados pelos sistemas educacionais para 

representar os estilos dos aprendizes. Os EA são definidos por 
esses autores de forma distintas, influenciados por diferentes 
teorias da psicologia da aprendizagem. 

Esta pesquisa utilizou os estilos de aprendizagem de duas 
dimensões, do modelo de Felder-Silverman [2]. Este modelo foi 
considerado o mais indicado para ser utilizado em ambientes 
voltados para a educação, e adequação melhor de suas escalas às 
características dos materiais de aprendizagem. Foi bastante 
utilizado no contexto internacional em pesquisas relativas à 
adaptação e personalização de materiais de aprendizagem, além 
de prover um bom grau de adaptabilidade aos perfis dos 
aprendizes [8,9,10]. Este modelo classifica os aprendizes em 
número de escala de acordo com a forma com que cada aprendiz 
percebe, retém, processa e organiza as informações. Deste modo o 
aprendiz pode ser classificado em quatro dimensões do modelo: a) 
Percepção (Sensorial x Intuitivo); b) Retenção (Visual x Verbal); 
c) Processamento (Ativo x Reflexivo) e d) Organização 
(Sequencial x Global). Utiliza como instrumento de mensuração, 
o ILS (Index of Learning Styles) para identificar os EA baseados 
em FSLSM (Felder and Silverman Learning Style Model), que 
compreende quarenta e quatro perguntas, onze para cada uma das 
quatro dimensões anteriormente descritas, conforme [11].  

Através do ILS podem ser identificados três tipos de preferências 
para cada um dos estilos que compõem o FSLSM, que são : 
"leve", quando o aprendiz obtém uma pontuação na escala entre 1 
e 3, portanto ele não terá dificuldades de aprendizagem em um 
ambiente que favoreça um ou outro estilo da dimensão; 
"moderada", quando o aprendiz obtém uma pontuação na escala 
entre 5 e 7, portanto ele poderá ter dificuldades de aprendizagem 
em um ambiente que não favoreça os estilos dessa dimensão; e 
"forte", quando o aprendiz obtém uma pontuação na escala entre 9 
e 11, portanto ele terá dificuldades de aprendizagem em um 
ambiente que não favoreça os estilos dessa dimensão [12], 
conforme ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1. ILS (Index of Learning Styles) 

A personalidade pode ser descrita como um conjunto de 
diferenças individuais que são afetadas pelo desenvolvimento de 
um indivíduo: valores, atitudes, memórias pessoais, 
relacionamentos sociais, hábitos e habilidades [13,14]. Desde que 
[15] e [16] imaginaram a psicologia da personalidade como o 
estudo científico da individualidade psicológica, psicologistas da 
personalidade concentraram suas pesquisas nas mais importantes 
diferenças no funcionamento social e emocional que distinguem 
uma pessoa das outras. Cada vida humana é a variação de um 
projeto evolucionário geral, desenvolvido sobre o tempo e a 
cultura [17]. Uma das principais abordagens utilizadas para o 
estudo da personalidade humana é a teoria dos traços de 
personalidade. Esta teoria está baseada na mensuração de traços 
que podem ser definidos como padrões habituais de 
comportamento, pensamento e emoção [18].  
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Uma respeitável referência nesta área é a teoria dos tipos de 
Myers-Briggs [3] (MBTI) que está baseada em quatro dimensões 
que permitem categorizar a personalidade de um indivíduo. Estas 
dimensões são: Extrovertido (E) x Introvertido (I); Sensorial (S) x 
Intuitivo (N); Racionalista (T) x Sentimental (F) e Julgador (J) x 
Perceptivo (P). 

O modelo de Cinco Traços de Personalidade, Big Five Personality 
Traits (BIG FIVE), é produto de muitas décadas de pesquisa 
analítica centrada nas características da personalidade humana. 
Foi originalmente concebido por [19] tendo suas raízes nas 
hipóteses léxicas para identificação de traços de personalidade. A 
característica da abordagem léxica do modelo significa que os 
descritores de personalidade serão encontrados nas evidências da 
linguagem natural [4]. Este modelo identifica cinco dimensões 
descritas como: Extroversão (Extraversion) que é caracterizada 
por emoções positivas e pela tendência para procurar estimulação 
e a companhia dos outros; Neuroticismo (Neuroticism)  tendência 
para experimentar emoções negativas, como raiva, ansiedade ou 
depressão; Socialização (Agreeableness) tendência para ser 
compassivo e cooperante em vez de suspeitoso e antagonista face 
aos outros, também descrita como amabilidade; Realização 
(Conscientiousness) tendência para mostrar autodisciplina, 
orientação para os deveres e para atingir os objetivos e Abertura 
(Openness to Experience)  interesse pela arte, emoção, aventura, 
ideias fora do comum, imaginação, curiosidade, e variedade de 
experiências. 

A teoria de EA está naturalmente ligada ao conceito de PP, visto 
estar baseada na ideia de que o estilo de aprendizagem do 
indivíduo depende de sua personalidade, bem como diferentes 
personalidades podem indicar diferentes EA [20]. Esta relação foi 
verificada em estudos, como [21] que identificou ao menos uma 
relação entre uma dimensão de personalidade com as dimensões 
de estilo de aprendizagem.  A verificação de que um estilo de 
aprendizagem é um subconjunto da personalidade do indivíduo foi 
realizado por [22], que também constatou uma relação entre os 
estilos de aprendizagem do modelo de Kolb [23] e a teoria de 
personalidade de Eysenck [24].  

Conforme o estudo de [25], a dimensão Processamento (ativo-
reflexivo) do FSLSM possui uma relação direta com os perfis 
extroversão e introversão do MBTI. Por sua vez, estes perfis de 
extroversão e introversão do MBTI possuem uma relação direta 
com o domínio extroversão do BIG FIVE, conforme 
relacionamento levantado por [26]. Uma relação entre a dimensão 
Organização (sequencial-global) do FSLSM e a característica 
sensação x intuição do MBTI, foi constatada por [27], o que 
induziu a uma relação com a dimensão Abertura (Openness) do 
BIG FIVE. 

Uma forma de identificar o EA é a partir dos PP, pois eles podem 
dar indicativos das preferências dos aprendizes. Foi realizado um 
mapeamento entre características dos tipos psicológicos e estilos 
de aprendizagem para estabelecer uma relação que possa ser 
considerada na identificação do estilo de aprendizagem. Estas 
relações estão ilustradas na Tabela 1. 

Tabela 1. Relações entre Estilo de Aprendizado e Perfil de 
Personalidade 

FSLSM MBTI BIGFIVE 
Processamento  

(Ativo x Reflexivo) 
Extrovertido x 

Introvertido 
Extroversão 

Organização 
(Sequencial x Global) 

Sensitivo x 
Intuitivo 

Abertura 

 
Desta forma, pode ser obtido um indicativo do EA de um aprendiz 
para o qual o seu PP tenha sido detectado previamente. No 
experimento que foi conduzido nesta pesquisa, com o objetivo de 
verificar a relação entre PP e EA, foi utilizada uma base 
previamente classificada de acordo com as dimensões do modelo 
BIG FIVE. Esta base foi obtida junto ao myPersonality Project 
[28,29], e possui registros de 250 voluntários que realizaram o 
preenchimento do questionário de avaliação de PP, resultado em 
um indicador com um valor entre 1 e 5 para cada uma das 
dimensões do BIG FIVE.  

Utilizando o mapeamento descrito na Tabela 1, foi realizada uma 
correspondência entre os estilos do FSLSM, das dimensões 
Processamento e Organização da Informação, com as dimensões 
Abertura e Extroversão do BIG FIVE para registro da base.  

3. ADAPTAÇÃO DA INTERFACE DO 
OBJETO DE APRENDIZAGEM 
A partir do mapeamento das características do BIG FIVE com o 
FSLSM pode ser realizada a adaptação do OA baseado no estilo 
do aprendiz, de acordo com o modelo de adaptação de [30], para 
as dimensões Processamento e Organização do FSLSM que foram 
relacionadas aos perfis de personalidade das dimensões 
Extroversão e Abertura do BIG FIVE. 

Para adaptar a interface do objeto de aprendizagem de acordo com 
os estilos do modelo de Felder-Silverman, foi seguido o 
levantamento das características de apresentação para OA, que 
foram definidas como atributos e parâmetros da estrutura de 
adaptação da apresentação do OA para criar uma interface 
adaptado ao estilo de aprendizagem do aprendiz, de acordo com o 
modelo de [30], sendo que na definição da estrutura consideramos 
que na criação do OA ele será formado por “elementos de 
composição de conteúdo” que constituem as etapas: Resumo 
(Res): deve fornecer uma visão geral do conteúdo que será 
abordado; Introdução (Int): composto por um conteúdo breve para 
apresentação do assunto a ser estudado de um domínio; 
Desenvolvimento (Des): composto por um conteúdo mais 
abrangente que contempla o assunto de um domínio de uma forma 
mais completa; Atividade (Ati): formado por um conteúdo para 
fixação do assunto; e, Avaliação (Ava): avaliação do conteúdo 
abordado de um domínio.  

A visão geral da estrutura do OA em relação a sequenciamento, 
apresentação e forma/formato de conteúdo e recursos pode ser 
visualizada na Figura 2. Esses elementos foram definidos para 
criação da adaptação da interface do objeto de aprendizagem, 
baseada nas características dos estilos. 

A forma simplificada da composição da adaptação de 
apresentação de OA pode ser representada por 4-tupla que indica 
uma lista dos atributos definidos para prover adaptação: 

 = , , , ,	, 	, … ,  

onde: E indica os estilos do modelo de Felder-Silverman; x pode 
assumir 1, 2 e 3, que indica respectivamente, primeira, segunda e 
terceira ordem de composição;  j pode assumir 1 = “específico-
para-geral” e 2 = “geral-para-específico”; k pode assumir 1 = 
“rede” e 2 = “linear”; ri são os recursos que podem ser usados na 
composição do OA; OC indica a ordem de composição que as 
etapas usadas na composição dos conteúdos serão apresentadas no 
OA; OD indica a ordem de detalhamento de cada etapa do OA; 
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FE indica a forma de exploração que será usada na apresentação 
do OA; R indica os recursos que podem ser usados na composição 
do OA. 

 
Figura 2. Visão geral da estrutura do OA 

Assim foram criadas regras de adaptação para os atributos e 
parâmetros definidos na estrutura, em relação a: sequência dos 
elementos de composição de conteúdo do OA (ordem de 
composição); número e tipo de recursos usados na criação do OA 
(recursos); o nível de detalhamento dos elementos de composição 
do conteúdo do OA (ordem de detalhamento); o modo como o 
aprendiz pode explorar os conteúdos do OA (forma de 
exploração); além da disposição desses elementos na 
apresentação do OA. Para cada estilo, a interface do OA se 
modifica. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
Com o intuito de realizar uma validação inicial da proposta do 
trabalho foi definido e implementado um protótipo da interface 
para analisar preliminarmente a estrutura de adaptação da 
interface definida. Na implementação da interface foi criada uma 
base de regras de estilos que possui uma regra para cada estilo 
definida na estrutura de adaptação da interface. As ações em cada 
regra consistem em efetuar o preenchimento das informações de 
cada parâmetro do estilo selecionado. Primeiramente será feita a 
alocação da OC, depois a alocação dos Rs, em seguida a FE e 
finalmente a OD.  

Nesse caso, conforme observado na Figura 3, os elementos que 
compõem a interface estão dispostos seguindo as regras de 
adaptação que foram criadas para modificar os elementos de 
acordo com as características de cada estilo. O “Índice de 
Conteúdo”, que consiste na exibição das etapas e suas respectivas 
sub etapas dos “elementos de composição de conteúdo” numa 
disposição de uma árvore hierárquica, formando nodos para as 
etapas e sub etapas, e segue em conformidade com a OC 
pertencente ao estilo, no caso específico desse estilo a OC ordem 
1. 

Os itens do “Índice de Conteúdo” são liberados conforme a FE do 
estilo selecionado. Ou seja, se a FE for linear (FE= “linear”), o 
item subsequente à sub etapa atual será liberado somente se a 
etapa atual for concluída, sendo indicado por um botão na tela, 
que ao ser clicado/selecionado informa ao sistema para liberar 
próxima etapa/sub etapa, ou seja, uma exploração mais dirigida no 
OA. Caso a FE seja rede (FE= “rede”), todos os itens que incluem 
as etapas e/ou sub etapas, bem como os elementos da “Área de 
Controle de Navegação” são habilitados, assim uma exploração 
mais aleatória pode ser realizada no OA, para esse estilo a FE é 
linear. 

Na “Área de Conteúdo” são exibidos os recursos que compõem 
cada sub etapa na criação do conteúdo do OA de acordo com os 
recursos que foram selecionados para cada estilo. No caso do 
estilo Reflexivo os recursos podem ser animação (ani), palestra 
(pal), gráfico (gra), demonstração (dem), diagrama (dia), entre 
outros definidos para esse estilo. 

Foi implementado um protótipo do OA para o estilo “Reflexivo. 
A Figura 4 apresenta o OA para o estilo “Reflexivo”, nesse caso 
conforme observado no “Índice de Conteúdo” do OA, que 
consiste na exibição das etapas e suas respectivas sub etapas dos 
“elementos de composição de conteúdo” numa disposição de uma 
árvore hierárquica, e segue em conformidade com a OC ordem 1, 
pois aprendiz reflexivo prefere/gosta de pensar mais sobre o 
conteúdo abordado, assim como são mais teóricos, logo depois de 
introduzir  um determinado assunto, é interessante apresentar um 
resumo para o aprendiz revisar e refletir sobre o conteúdo antes de 
prosseguir, por isso a OC ordem 1 foi escolhida, já que essa 
ordem apresenta um resumo depois de introduzir e desenvolver 
um assunto e antes do aprendiz realizar uma atividade ou 
avaliação, esse atributo é relevante para o aprendiz reflexivo. 

Os itens do “Índice de Conteúdo” são liberados conforme a FE, 
assim, como a FE é linear, o item subsequente à sub etapa atual 
será liberado somente se a etapa atual for concluída, sendo 
indicado por um botão OK na tela, que ao ser clicado/selecionado 
informa ao sistema para liberar próxima etapa/sub etapa, ou seja, 
uma exploração mais dirigida no OA, por isso algumas etapas do 
“Índice de Conteúdo” estão aparecendo na cor cinza mais claro 
indicando que ainda não foram liberadas para o aprendiz. Na 
“Área de Conteúdo” são exibidos os recursos que compõem cada 
sub etapa na criação do conteúdo do OA, assim os recursos (R) 
para aprendiz com este estilo não tem muita relevância, como esse 
aprendiz é reflexivo (quando está aprendendo algo novo gosta de 
pensar antes como é que ele vai fazer), portanto o OA precisa 
conter recursos, nesse caso no formato texto, pois eles gostam de 
refletir primeiro antes de tentar realizar, assim um texto sobre o 
assunto foi abordado. Na “Área Controle de Navegação” controla 
a exibição do “Índice de Conteúdo” e os botões de navegação, 
conforme a FE indicada pelo estilo reflexivo, nesse caso a FE é 
linear, assim a navegação é sequencial, ou seja, passo a passo, o 
aprendiz precisa concluir a etapa/sub etapa atual para prosseguir 
para a próxima etapa/sub etapa, por isso os botões Próximo e 
Último aparecem desativados na tela do OA, e serão liberados 
conforme o aprendiz avança nos conteúdo do OA, por meio do 
botão OK já os botões Primeiro e Anterior estão ativados porque 
nessa tela o aprendiz se encontra na sub etapa 2.1 dos conteúdos 
do OA, então ele pode retornar para a etapa primeira e/ou anterior. 
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Figura 3. Wireframe da Interface do OA
“Reflexivo” 

 

Figura 4. Tela do protótipo do OA para o 
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regras de adaptação criadas para os esti
sequenciamento, apresentação e forma / form
recursos que compõem um objeto de aprendi
objeto de aprendizagem adaptado e adeq
aprendizes.  

Foi criado um questionário para avaliar aspe
em relação a satisfação geral do aprendiz, fren
objeto de aprendizagem adaptado ao seu estil
estrutura de adaptação da interface definida. E
aplicado para 15 aprendizes que foram identif
de aprendizagem Global forte do FSLSM. No
obtidos do questionário de satisfação geral,
média no intervalo entre 3,9 e 4,4, atingind
valor 4,1, com desvio padrão de 0,2, e de
alunos gostaram do OA adaptado de acordo
forneceram bons indicativos que os alunos 
com a interface adaptada de acordo com

 
do OA para o estilo 

 
ara o estilo “Reflexivo” 

interface sofreu mudanças 
 atributos e parâmetros 
e cada estilo, seguindo as 
s estilos em relação a 
 / formato de conteúdo e 
prendizagem, propiciando 
 adequado ao EA dos 

r aspectos de usabilidade, 
z, frente a interação com o 
u estilo, de acordo com a 
nida. Este questionário foi 
identificados com o estilo 

No geral os resultados 
geral, se mantiveram na 

ingindo na média geral o 
 e demonstraram que os 
acordo com seu estilo, e 
lunos ficaram satisfeitos, 
 com o seu estilo. Os 

aprendizes do experimento sã
Informação, Engenharia da Com
Universidade Federal do Sul e Su
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ABSTRACT 
The main objective of this project is to literacy through the digital 
inclusion of children, teaching and reinforcing the learning of 
letters and numbers, seeking to stimulate them to evolve socially 
as citizens. The Letrúmero project is a proposal to teach and 
reinforce social practices of reading, writing and calculations, as 
well as the digital inclusion of needy children attended by a Non-
Governmental Organization. Its political relevance lies in the 
involvement of undergraduate students with the teaching, research 
and extension process in an environment of social vulnerability. 
For children between the ages of 7 and 10, literacy and digital 
inclusion processes become much more interesting if they are 
made using strategies that employ computers, learning objects, 
attractive texts, numbers, and mathematical operations 
contextualized through Information Technology Communication. 
The act of literacy and making a child capable of reading, writing, 
interpreting and calculating is to provide citizenship, dignity, 
freedom and the possibility of their social growth. 

RESUMO 
O objeto principal desse projeto é a alfabetização através da 
inclusão digital de crianças ensinando e reforçando o aprendizado 
das letras e números, buscando estimulá-las a evoluir socialmente 
como indivíduos cidadãos. O projeto Letrúmero é uma proposta 
para ensinar e reforçar as práticas sociais de leitura, escrita e 
cálculos, além da inclusão digital de crianças carentes atendidas 
por uma Organização Não Governamental. Sua relevância política 
está no envolvimento de estudantes de licenciatura com o proceso 
de ensino, pesquisa e extensão num ambiente de vulnerabilidade 
social. Para crianças entre 7 e 10 anos, os processos de 
alfabetização e inclusão digital ficam muito mais interessantes se 
forem feitos a partir de estratégias que empreguem computadores, 
objetos de aprendizagem, textos atraentes, números e operações 
matemáticas contextualizadas através de recursos das Tecnologias 
de Informação e Comunicação. A ação de alfabetizar e tornar uma 
criança capaz de ler, escrever, interpretar e fazer cálculos é 
proporcionar a cidadania, dignidade, liberdade e a possibilidade 
de seu crescimento social. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 
Computação aplicada ~ Ambientes de aprendizagem interativos 

Termos Gerais 
Confiabilidade, Experimentação, Fatores Humanos. 

Palavras Chaves 
Alfabetização. Letramento. Lúdico. Softwares educativos. 

1. INTRODUÇÃO 
A Alfabetização é a ação de tornar o indivíduo capaz de ler e 
escrever. Quando esse processo está relacionado com crianças 
entre 7 a 10 anos, isso ficará muito interessante se essa 
alfabetização utilizar os recursos tecnológicos de áudio, imagem, 
computador e internet. 

Letramento é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever 
dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e 
façam parte da vida da criança [4]. Letrado, portanto, é aquele que 
tem a habilidade de ler e escrever, mas que também faz uso 
competente e frequente da leitura e da escrita e de suas práticas 
sociais.  

Não basta somente converter letras em som, é necessário 
compreender o que está sendo lido. É preciso aprender ler, lendo. 
Deve-se partir da contextualização do que a criança já sabe, como 
ela se posiciona em relação à escrita [1].  

Ensinar a escrita para crianças que estão nas séries iniciais da 
escola impõe necessariamente que a escrita seja relevante à vida, 
que as letras se tornem elementos da vida das crianças, da mesma 
maneira, por exemplo, a fala [6]. 

A inclusão digital é um processo necessário para todas as pessoas 
não importando suas idades e condições sociais, econômicas e 
políticas.  

Nesse contexto é que se faz importante valer-se das novas 
tecnologias para além de incluir a criança nesse novo mundo, que 
é digital, também possibilitar que essa vá se apropriando da 
linguagem escrita de maneira rica e prazerosa. Rica em 
diversidade, contidas nos recursos tecnológicos existentes; e 
prazerosa, pois é através do lúdico que a criança é estimulada a 
aprender. 

Os meios de comunicação operam imediatamente com o sensível, 
o concreto, principalmente a imagem em movimento. As 
dimensões espacial e sinestésica são combinadas criando um 
ambiente atraente para o aprendizado. Ao mesmo tempo utilizam 
a linguagem conceitual, falada e escrita, mais formalizada e 
racional. Imagem, palavra e música, integra-se dentro de um 
contexto comunicacional afetivo, de forte impacto emocional, que 
facilita e predispõe a aceitar mais facilmente as mensagens [3]. 
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Com o computador, os objetos de aprendizagem e softwares, 
entende-se que ficou muito mais fácil a questão do letramento, tão 
importante para a cultura da sociedade moderna. Através dessas 
tecnologias, tem-se acesso a diversos materiais de qualidade e 
ampla variedade de textos para reforçar a mediação do 
alfabetizador. 

O projeto Letrúmero utiliza os recursos do computador, objetos de 
aprendizagem, softwares e textos do ensino de letras e números 
como potencializadores dos processos de alfabetização, 
letramento e inclusão digital de crianças carentes na faixa de idade 
entre 7 e 10 anos em uma Organização Não Governamental. 

Tem a perspectiva voltada para o desenvolvimento de um 
processo contínuo e prazeroso, no que se refere à construção das 
habilidades de leitura, escrita e cálculo, minimizando o problema 
do fracasso escolar. 

O aprendizado consciente e coerente das letras e números amplia 
o mundo da criança oferecendo uma variedade de significados, 
desenvolvendo-a como cidadão participativo, mais autônomo e 
crítico dos seus direitos e deveres numa melhor visão do mundo 
que a cerca. 

Os processos de alfabetização e inclusão digital para crianças 
precisam ser valorizados em sua contextualização dos conteúdos 
do aprendizado que ocorre através de computadores, textos, 
números, brincadeiras e objetos de aprendizagem. 

Com o computador e a tecnologia digital o aluno interage com os 
objetos de conhecimento de maneira mais rica. Cabe ao mediador 
desse processo, apropriar-se definitivamente destas ferramentas e 
mecanismos, que são as Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação - NTIC, para que o aluno usufrua da diversidade 
textual contida nas telas, ampliando com isso suas possibilidades 
de escolhas [5]. 

Além do objeto principal desse projeto que é a inclusão digital 
através do aprendizado das letras e números, busca-se educar para 
uso democrático das tecnologias que facilitem a evolução do 
indivíduo. Também é necessária a educação para as mídias, para 
compreendê-las, criticá-las e utilizá-las de forma mais abrangente 
possível [3]. 

Outro destaque é a participação de estudantes de graduação como 
protagonistas desse processo com o objetivo de que se apropriem 
dos recursos, ferramentas e metodologias do uso das Tecnologias 
de Informação e Comunicação, a fim de que as crianças atendidas 
usufruam da diversidade textual contida nas telas, no áudio e nas 
atividades escritas e leitura. 

2. METODOLOGIA 
O projeto Letrúmeros emprega a ludicidade nas atividades 
organizadas para as crianças através dos softwares livres e objetos 
de aprendizagem gratuitos. O lúdico apresenta uma concepção 
com práticas atuantes e concretas. Já são comprovadas as relações 
positivas no processo educativo provocadas pelo lazer durante o 
aprendizado.  

Condição necessária e específica ao desenvolvimento da criança 
na sociedade é sua relação com o mundo envolvida na 
comunicação quer sobre a forma de comunicação verbal ou 
mesmo apenas mental [2]. 

A alfabetização e o letramento da criança proporcionam sua 
cidadania, dignidade, liberdade e a possibilidade de seu 

crescimento social. É capaz de ler, escrever, interpretar e fazer 
cálculos de maneira consciente. 
 

Com a utilização do computador, dos objetos de aprendizagens e 
dos softwares as crianças interagem com as letras e números de 
maneira mais envolvente e fascinante, estimulando a participação 
nas atividades de leitura e escrita. 

Quatro graduandas foram selecionadas através de um processo 
seletivo de análise de currículo e de uma redação sobre o tema de 
alfabetização de crianças realizado por pedagogo e docentes. 
Passam por minicurso sobre Normas Técnicas, sobre a 
metodologia do próprio projeto e formação pedagógica sobre 
alfabetização infantil, planejamento das aulas e práticas com os 
softwares que são aplicados com as crianças. 

A formação de duas turmas com 12 crianças ocorre depois que os 
estudantes realizam um teste diagnóstico através de atendimento 
individual durante o qual é avaliada a escrita das crianças. Pede-se 
para elas escrevam quatro nomes de animais e uma frase. Depois, 
o próprio grupo de estudantes, com orientação do coordenador do 
projeto analisam as produções textuais. 43 crianças participaram 
do processo diagnóstico. As que apresentaram mais dificuldades 
de escrita e leitura formaram as turmas. 

Observou-se que a maioria das crianças utilizavam as letras 
maiúsculas (forma ou bastão) na sua escrita. 

 
Figura 1 - Diagnóstico de escrita 

O nome da criança e da instituição foram omitidos para não 
identificação. As palavras solicitadas foram: elefante, galo, gato e 
rato. A frase: o gato é um animal. 
Na própria ficha do diagnóstico os estudantes escrevem uma 
observação sobre a dificuldade da criança.  
As aulas ocorrem três vezes por semana na sala com 
computadores da própria ONG com duração de 2 horas. É 
inprecindível que seja uma criança por computador.  

Durante os encontros são utilizados softwares livres, objetos de 
aprendizagem gratuitos e aplicação de atividades de leitura, 
escrita, interpretação de textos e cálculos básicos das quatro 
operações aritméticas.  

No final do projeto percebe-se a evolução da criança na escrita de 
seu próprio nome com a utilização de letra cursiva.  
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Figura 2 – Resultado da escrita de três crianças no final do 
projeto 
Além do período das atividades com o computador e 
planejamento das atividades, os estudantes voluntários atendem as 
crianças na prática dos exercícios de escrita, leitura e brincadeiras, 
além de auxiliar a equipe gestora da ONG nos eventos de datas 
comemorativas. 

3. ATIVIDADES, SOFTWARES E 
OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

Durante o período de aplicação do projeto, as crianças realizam 
exercícios caligráficos regularmente para desenvolverem a escrita 
cursiva minúscula.   

Todos os jogos e atividades são retirados da Internet de sites que 
disponibilizam gratuitamente, como por exemplo: 
www.escolagames.com.br, www.smartkids.com.br entre outros. 
Durante o período desse projeto foram utilizados 76 jogos 
desenvolvidos em Shockwave Flash. Essa plataforma foi 
escolhida porque os computadores da ONG não têm acesso à 
Internet. Os jogos funcionam nos navegadores Intenet Explorer e 
Firefox com a autorização de permitir Flash. 

Abaixo uma amostra dos jogos usados como ferramenta 
pedagógica na alfabetização das crianças: 

3.1 Alfacel 
Segundo seu idealizador, Claudio Oshiro 
(clakioshiro@yahoo.com.br), o Alfacel é um projeto de código 
aberto que visa fornecer uma forma sólida de aprendizado às 
pessoas que necessitam ser alfabetizadas. 
O Alfacel foi desenvolvido por Anderson Roberto Zanardi 
(arzanardi@yahoo.com.br)  para auxiliar na alfabetização 
acelerada apoiado em informática e multimídia. Para crianças, é 
indicado para aquelas que estão nos primeiro e segundo anos do 
ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Tela de abertura do jogo Alfacel 

O software apresenta o alfabeto e os números, estimulando a 
percepção visual e auditiva através do envolvimento da criança 
com o computador. 

3.2 Brincando com Ariê 1 e 2 

Brincando com Ariê  é um projeto desenvolvido pela empresa 
Krafthaus e distribuído gratuitamente. É um jogo educativo 
voltado para alfabetizar crianças. O leãozinho Ariê conversa e 
guia a criança nas brincadeiras dos jogos da pintura, da memória, 
do elevador, das bolhas e dos biscoitos. A associação de palavras 
e objetos auxiliam na alfabetização de forma divertida.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – jogo Brincando com Ariê 1 

No jogo do elevador as letras são encaixadas para formar as 
palavras. No jogo das bolhas um elefante faz bolhas de sabão para 
um caça palavras. E no jogo dos biscoitos a criança faz contas, 
soma e subtrai com a ajuda de um jacaré. 

Brincando com Ariê tem níveis de dificuldade conforme a 
brincadeira avança.  As versões utilizadas foram a 1 e 2, mas já 
está disponível a versão 3 e o jogo para tablets e smartphones: 
Ariê e os patinhos.  

3.3 ABC SEBRAN 
Software educativo desenvolvido por Marianne Wartoft em 
Delphi para público infantil. É um ambiente de descobertas onde 
as crianças aprendem o alfabeto e os números. O programa possui 
12 tipos de atividades, com destaque para as atividades de somar, 
subtrair e multiplicar que utilizam a correspondência.  

 

Figura 5 – Tela do jogo ABC SEBRAN 

O jogo tem também atividades de associação de figuras, escrita da 
primeira letra de palavras, jogo de memória e jogos de chuva de 
ABC, letras e 1+2 que auxiliam na prática da digitação, utilizando 
o teclado. Está disponível em 
https://online.seterra.com/en/p/sebran para dowload gratuito. 

 



376

3.5 Pesca letras 
O jogo foi desenvolvido pela Escola Games que é um site com 
jogos educativos gratuitos para crianças a partir de 5 anos. Os 
jogos têm temas relacionados com língua portuguesa, matemática, 
geografia, história, ciências, inglês e meio ambiente. 

 
Figura 6 – Jogo Pesca letras 

No jogo Pesca Letras a criança deve escrever as palavras que 
correspondem aos desenhos pescando as letras que passam pelo 
rio. Este jogo educativo auxilia a fixação da escrita e ortografia. 

3.6 Jogo do alfabeto 
Criado pela empresa SmartKids fundada por Martha 
Bevilacqua e Edmardo Galli. O jogo está disponibilizado no site 
http://www.smartkids.com.br gratuitamente.  

 
Figura 7 – Tela do jogo do alfabeto 

O objetivo do jogo é a criança identificar a figura da letra 
apresentada por um macaquinho. A imagem deve ser arrastada até 
o quadro em branco ao lado da letra. 

3.7 Medidas e grandezas 
O jogo oferece figuras de vários tamanhos. A criança deve arrastar 
as figuras para um painel, ordenando-as da menor para maior. 

 
Figura 8 – Tela do jogo Medidas e grandezas 

O objetivo é conseguir diferenciar e assimilar os diferentes 
tamanhos das figuras de quatro áreas do jogo: artes, matemática, 
natureza e recreação. 

3.8 ABCDario  
Jogo disponibilizado no site de jogos educativos da HVirtua.com 
(http://jogoseducativos.hvirtua.com.br/acdario/).  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 – Tela do jogo ABCDário 

Através de quatro níveis de dificuldades a criança deve ser 
orientada a associar a primeira letra com as figuras apresentadas. 
Nos níveis avançado e final é necessário soletrar a palavra. 

4. PERCEPÇÕES INFERIDAS 
Percebeu-se ao final do projeto que as crianças ficaram muito 
motivadas a participar das atividades propostas para sua 
alfabetização. Mesmo na digitação de um simples texto, elas se 
esforçavam para acertar as letras no teclado, a compreender o 
texto, solicitar ajuda e até mesmo auxiliar outra criança. Houve, 
certamente, o desenvolvimento de uma série de habilidades 
cognitivas e sociais em seus processos de aprendizagem. 

O projeto Letrúmero também mostrou que o computador é uma 
máquina criada como ferramenta para auxiliar o ser humano em 
várias atividades e áreas. 

A convivência durante o processo ensino-aprendizagem 
demonstrou que com uma metodologia dinâmica e prazerosa é 
possível estimular o interesse para aprender. Como o público 
atendido se trata de crianças, em todas as etapas do projeto houve 
o cuidado de valorizar o lúdico, tornando as atividades em 
momentos de diversão. 
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ABSTRACT 
Se presentan los resultados obtenidos en una investigación que se 
desarrolló en la Universidad de La Sabana, en el 2016 que tenía 
como objetivo determinar cómo contribuye al Desarrollo 
Profesional Docente, un portal educativo que está dirigido a 
docentes de educación básica y media de Colombia. Se planteó un 
estudio de corte cualitativo, con un alcance descriptivo. 
Participaron 128 docentes de diferentes instituciones de educación 
básica y secundarias del sector público, así como, 7 expertos en la 
producción de contenidos educativos digitales de Colombia, que 
contribuyeron con la validación y el diseño instruccional de los 
diferentes módulos del portal educativo. 

La investigación se desarrolló en cuatro fases: identificación de 
necesidades, diseño, producción  y evaluación. Los principales 
resultados indican que para fortalecer el Desarrollo Profesional 
Docente a través de un portal educativo, este debe responder a la 
diversidad de niveles de competencias y necesidades que tienen 
los docentes, además deben apoyar los procesos de gestión 
académica, enseñanza y aprendizaje y el desarrollo profesional 
docente. Una de las limitaciones es que no todos los docentes 
participantes en la fase inicial, realizaron la evaluación del portal 
educativo, lo cual disminuyo el impacto de la investigación. 

CCS Concepts 
• Applied computing →  Education →  Interactive learning 
environments 

• Applied computing →  Education →  Computer-assisted 
instruction 

Keywords 
Desarrollo Profesional Docente, Contenido Educativo Digital, 
Formación docente, Portal Educativo. 

1. INTRODUCION 
Cuando surgieron las denominadas tecnologías de la información 
y comunicación hace algo más de dos décadas, pocos eran 
capaces de imaginar y predecir que lo que parecía otro adelanto 
tecnológico más, se convertiría en una espiral de cambios y 
adelantos tecnológicos a nivel de las ciencias de la Información, 
electrónica y micro-electrónica, han permeado de a pocos todos 
los sectores de la sociedad, transformando la forma como nos 
relacionamos, trabajamos, organizamos y aprendemos [1]. 

Una sociedad que se caracteriza por su estructura en red [2], por la 
abundante y constante circulación de información, en donde el 
conocimiento es un recurso flexible, fluido, en continua expansión 
y movimiento [3]. 

Pero sobre todo, han generado una sociedad que exige cada día 
ciudadanos con nuevas competencias y habilidades que les 
permitan ser parte activa de la sociedad del conocimiento, así 
como, manipular y actualizar el conocimiento, aprender de forma 
permanente, seleccionar la información adecuada, y adaptarse a 
las rápidas transformaciones sociales, culturales y de producción 
tanto material como de conocimiento que se fundamentan en gran 
parte en el desarrollo de las TIC y su incorporación en todos los 
estamentos de la cotidianidad [1, 2, 3]. 

Ahora bien, para nadie es nuevo que la sociedad moderna casi 
desde sus inicios ha confiado en las instituciones de educación la 
formación de sus futuros ciudadanos, sin embargo, hoy en día a 
diferencia de lo ocurrido en décadas anteriores, es posible afirmar 
que por primera vez, la mayoría de los estudiantes son más 
competentes digitalmente que sus profesores. Tanto así, que 
algunos de estos docentes han optado por tomar partida de esto, y 
delegar en sus estudiantes las decisiones sobre que tecnología o 
herramienta utilizar dentro del aula y dejar que estos les enseñen a 
utilizarlas. 

Más aún, tal y como lo indica [4] en su texto titulado “Los 
desafíos de la educación básica en el siglo XXI”, la instituciones 
de educación se encuentran hoy en un punto de transición y de 
grandes cambios, por una parte está el gran nivel de insatisfacción 
con la oferta educativa que tienen tanto los estudiantes como sus 
padres de familia, que se ve reflejado en las decisiones que ha 
llevado a estos último  a desescolarizar a sus hijos y buscar 
métodos alternativos como el Homeschooling. O en una 
inconformidad generalizada de los gobiernos con sus sistemas 
educativos y con la búsqueda de alternativas que permitan 
transformarlo con mayor o menor profundidad. 

Pero, no solo los padres, alumnos y entidades gubernamentales se 
han dado cuenta de la necesidad de esta transformación, sino las 
mismas instituciones educativas que han empezado a adoptar 
nuevos métodos como el sistema Educativo Relacional Fontán, 
que  está basado en la autodidaxis, que en palabras de su autor 
busca que los estudiantes “partiendo de la realidad de cada 
persona, diseña y ejecuta un proyecto educativo, donde el 
estudiante es el actor de su proceso. En este sistema no hay 
profesores dando clases ni tableros, no hay exámenes ni notas ni 
vacaciones colectivas ni currículos iguales ni separaciones por 
cursos ni materias” [5] 

Todo lo anteriormente expuesto, ha generado una revolución en la 
escuela, y una carrera vertiginosa a la que muchos docentes le han 
apostado tratando de incorporar las más recientes Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, para no parecer atrasados ante 
sus estudiantes. Sin embargo, debido a sus bajos niveles de 
competencias tecnológicas en muchas ocasiones no saben cómo 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 377 - 383. Santiago de Chile.
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hacerlo y muchos de ellos desisten en sus intentos al ver que el 
proceso no es tan sencillo como parecía serlo en los múltiples 
blogs y sitios Web que consultaron. 

No obstante, es importante mencionar que además de lo que ya se 
ha indicado, existe otro factor que dificulta este proceso de 
transformación de la escuela y es como bien lo indica [4], la 
dificultad que tienen los profesores  para manejar una diversidad 
de técnicas pedagógicas, que les permitan transformar sus 
prácticas de tal forma que estás puedan responder a las 
necesidades de sus estudiante,  aún y cuando hoy éstos tienen 
acceso a más libros de pedagogía, cursos de formación, ejemplos 
de buenas prácticas y materiales didácticos que otros de sus 
colegas en los últimos años. 

Para finalizar, es importante mencionar que este proyecto de 
investigación no surge con el fin de dar respuesta a una 
problemática particular, sino que se formula bajo el marco del 
convenio establecido con Microsoft que tenía como objetivos 
analizar y recolectar los procesos administrativos y pedagógicos 
más comunes de la labor docente en instituciones educativas 
públicas colombianas; realizar análisis del potencial de la suite de 
Ofimática y su impacto en la eficacia, eficiencia e innovación de 
la práctica docente; hacer comparativos entre la eficiencia y 
efectividad de las prácticas usando únicamente papel y usando la 
suite de Ofimática; construir contenidos y guías para docentes en 
el uso de ofimática en el aula, atractivos y adaptados en 
comunicación para docentes. 

Sin embargo, aún y cuando en el marco del convenio estaban 
claros los objetivos a alcanzar con el mismo, la investigación 
realizada se enfocó como se ha mencionado en esta introducción 
en la problemática actual que viven la mayoría de docentes 
colombianos. 

2. MARCO REFERENCIAL 
2.1 Desarrollo profesional docente (DFP) 
El desarrollo profesional docente (DPD) desde las últimas décadas 
ha sido un factor central en la medición de la calidad educativa de 
los países y ha permitido a estos generar políticas, reformas 
educativas y estrategias encaminadas a mejorar entre otros 
aspectos, las competencias y la profesionalidad de los docentes [6, 
7, 8], logrando así que el docente pase de tener una postura pasiva 
a convertirse en un agente transformador de la escuela para 
mejorar los procesos educativos y con esto contribuir a la calidad 
educativa. 
Ahora bien, al revisar la literatura existen diferentes concepciones 
sobre DPD,  pero éstas, siempre están relacionadas con el efecto 
que tienen en la transformación de la práctica educativa de los 
docentes y con ello la mejora en los aprendizajes de sus 
estudiantes, por ejemplo, para [9] el DPD es un proceso dinámico 
centrado en el aprendizaje y la experiencia, que debe ser 
interiorizado en los diferentes campos de actuación del docente 
con el propósito de mejorar los diferentes procesos educativos, 
adicionalmente, es “la mejora en la actuación del profesorado en 
una variedad de dominios, incluidos el intelectual, el institucional, 
el personal, el social y el pedagógico” [10] 
Asimismo, [11] lo define como aprendizajes que promueven en 
los docentes capacidades creativas y reflexivas para mejorar la 
práctica, a través de un “proceso de cambio permanente, presente 
a lo largo de toda la vida profesional, tanto cualitativo como 
cuantitativo; multidimensional (biológico, psicológico, cognitivo 
y social) y dialectico … que permitirán que se configure 
efectivamente un espacio de desarrollo Profesional” [12], 

finalmente, el DPD es “cualquier intento sistemático de mejorar la 
práctica laboral, creencias y conocimientos profesionales con el 
propósito de aumentar la calidad docente, investigadora y de 
gestión,” [13]. 
De lo anterior, es posible determinar que el DPD es un entramado 
de relaciones socioculturales y personales que permiten al docente 
hacer transformaciones a través de procesos de reflexión y meta 
cognición en su quehacer profesional con el propósito de mejorar 
sus prácticas educativas a partir de las exigencias y retos que la 
sociedad actual demanda. Es importante aclarar, que el DPD “no 
se debe solo al desarrollo pedagógico, al conocimiento y 
comprensión de sí mismo, al desarrollo cognitivo o al desarrollo 
teórico, sino que es todo eso y mucho más, hay que sumarle el 
contexto laboral (salario, clima laboral, profesionalización, etc.)” 
[14]. 
Por lo tanto, cuando se quiere fomentar el DPD se deben tener en 
cuenta un conjunto de factores como el: clima laboral, las 
estructuras organizativas, la formación inicial, la formación 
permanente, el salario, la carrera docente, la motivación, la 
experiencia educativa, la reflexión de la práctica, la cultura 
colaborativa, las relaciones familiares, las expectativas sociales, 
las políticas, que impiden, favorecen o influyen su desarrollo [15, 
9].  
Particularmente, en esta investigación se focalizo en identificar las 
propias necesidades de los docentes y a partir de estas diseñar un 
portal educativo donde los usuarios fortalecieran sus 
competencias en el manejo de las herramientas de la suite de 
office y por ende DFP, pero entendiendo que se deben involucrar 
“acciones de “aprender a enseñar” y “enseñar a aprender” a través 
del cual se desarrollan las competencias profesionales y 
personales para incidir exitosamente en los contextos educativos y 
orientar los aprendizajes escolares” [16]. 

2.2 Portales educativos  
Un portal educativo se entiende como un sitio web donde se 
concentra información y se vinculan varios recursos educativos 
con el fin de apoyar los procesos de gestión educativa, de 
aprendizaje y de enseñanza  [17, 18], además, constituyen un 
soporte en el que lo miembros de la comunidad educativa pueden 
establecer un punto de encuentro para aprender, reflexionar, 
participar e intercambiar experiencias [19]. 
En la literatura se encuentran diversas metodologías para construir 
portales educativos por ejemplo: [20] proponen cinco fases 
iterativas: diagnostico, planificación, implementación evaluación 
y especificación donde se satisfaga las necesidades de los 
usuarios, que en nuestro caso van a ser docentes, por otra parte 
[21]  proponen una metodología basada en la ingeniería de 
requerimientos y así responder con éxito la necesidades de los 
usuarios y evitar al máximo los errores en posteriores fases.  
Teniendo en cuenta lo estipulado por los anteriores autores, esta 
investigación en su primera fase realiza una identificación de 
necesidades con el propósito de determinar los requerimientos de 
los docentes en cada uno de los módulos propuestos en el portal 
educativo. 
Una vez identificadas las necesidades y entendiendo que el portal 
educativo ofrece la oportunidad a los docentes de formarse se 
planteó un proceso de formación donde los docentes adquieren, 
desarrollan o fortalecen unas competencias para aplicarlas y 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes, además, se busca que  
se actualicen y capaciten humanística, pedagógica y 
científicamente [22] y así puedan incorporar las herramientas de 
la suite de office en sus procesos. 
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3. MÉTODO 
Esta investigación se sustenta en el paradigma interpretativo de la 
investigación que busca comprender, describir e interpretar la 
realidad [23]. En este caso la realidad que se pretende investigar 
son los diferentes componentes que hacen parte de la práctica 
pedagógica de los docentes de básica y secundaria de las 
instituciones públicas del país y cómo estás se ven afectadas a 
través de la mediación tecnológica de las herramientas provistas 
por la suite de office. Prácticas e interacciones que dadas su 
naturaleza solo pueden ser comprendidas a la luz de los fines y 
razones que las impulsan, así como, a los significados que les 
otorgan las personas que las realizan [24]. 
Se utilizó un diseño mixto con enfoque cualitativo, con alcance 
descriptivo, pues pretende describir cómo fortalecer el desarrollo 
profesional de los docentes de las instituciones de educación 
básica y media a través de las herramientas de la suite de office. 

3.1 Fases de la Investigación  
Tal y como se mencionó al inicio de este texto, esta investigación 
se desarrolló en cuatro fases diferentes denominadas: 
identificación de necesidades, diseño, producción  y evaluación. 

3.1.1 Identificación de Necesidades 
Durante esta fase se aplicaron las encuestas a los 128 profesores 
que participaron en el estudio, con el fin de  identificar los 
conocimientos que tenían alrededor de las herramientas de 
ofimática, los usos que daban a estas para apoyar su actividad 
académica y aquellos aspectos que necesitaran fortalecer.  

3.1.2 Diseño del portal educativo 
Una vez fueron recolectados los datos en la fase anterior, éstos se 
categorizaron los datos y se identificaron las habilidades 
tecnológicas que poseían los docentes, los usos dados a las 
herramientas de ofimática y como éstas apoyaban su labor 
docente.  
A partir de estos resultados, se definieron los diferentes módulos y 
secciones del portal educativo que permitieron contribuir al 
desarrollo profesional docente. Así como, la forma en que estas se 
abordarían y el diseño instruccional que todas tendrían. 

3.1.3 Producción del portal 
Como su nombre lo indica en esta fase se realizó toda la 
producción del portal, así como la validación de la funcionalidad 
del mismo dentro de diferentes dispositivos. Pues el fin es que el 
portal estuviera disponible en las tabletas que el estado entregaría 
a los docentes del país. 
La validación de los contenidos y del diseño instruccional se 
realizó por parte de juicio de expertos (n=7) en la producción de 
contenidos educativos y de formación de docentes  

3.1.4 Evaluación del portal 
La última fase del proyecto, estaba encaminada a que los docentes 
que inicialmente participaron en la identificación de necesidades, 
probaran el portal y evaluaran cada una de las guías que fueron 
diseñadas, con el fin de realizar una última modificación antes de 
entregar el portal a Microsoft. 

3.2 Población y  Muestra 
La población de la investigación está conformada por todos los 
docentes oficiales de Colombia.  La muestra estuvo conformada 
por los 128 docentes que aceptaron participar en las diferentes 
fases de la investigación, sin embargo, no en todas las partes del 

proceso participó la totalidad de los docentes, en la parte final solo 
participaron 52 docentes. 

3.3 Instrumentos  
Durante la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos 
para la recolección de los datos: 
Encuesta: Con este instrumento se recolecto información 
sociodemográfica de los docentes participantes, datos sobre los 
usos que hacen de las herramientas de la suite de office en su vida 
académica, así como, las principales dificultades que han tenido al 
implementar las herramientas de Office. 
Entrevista semiestructurada: se desarrolló en dos momentos de la 
investigación, en el primer momento sirvió para profundizar sobre 
aquellos aspectos a tener en cuenta para el diseño de las  guías de 
uso de las herramientas de la suite office, en el segundo momento, 
después de implementar las guías, para determinar cómo las guías 
podría contribuir a su desarrollo profesional docente y que 
aspectos deberían mejorarse dentro de las mismas para mejorarlas. 
 Juicio de expertos: Se utilizó el juicio de expertos en producción 
de contenidos educativos y formación docente, para validar los 
contenidos de las guías antes de que estas fueran utilizadas por los 
docentes participantes en la investigación. Con el fin de dar 
validez a los contenidos y diseño instruccional de las mismas.  

3.4 Análisis de los datos 
Para realizar el análisis de los datos se realizaron las siguientes 
fases:  
Análisis exploratorio: se redujeron los datos a unidades 
significativas que facilitaron la organización y recuperación de la 
información. 
Análisis: se organizó la información de forma sistemática e 
intuitiva a través de matrices, redes y mapas conceptuales, con el 
fin de facilitar el proceso de interpretación, análisis y construcción 
de conclusiones. 
Interpretación: se relacionaron, integraron y establecieron 
conexiones entre las distintas categorías de análisis para dar 
respuesta a la pregunta de investigación 
Teorización: en donde se formularon los juicios y razonamientos 
establecidos a partir del análisis e interpretación de los datos 
recogidos. 

4. RESULTADOS 
Los resultados del estudio se presentan de acuerdo a cada una de 
las fases de la investigación realizadas. 

4.1 Identificación de necesidades   
En la primera parte de la encuesta se indago sobre el nivel de 
competencia para el manejo de las herramientas ofrecidas en la 
suite de office, en la tabla 1 se observan los resultados obtenidos. 

 
Tabla 1. Nivel de competencia en los programas de la Suite de 

office. 
Nivel de 

Competencia Word Excel Power
Point Mix One 

Note 
No lo maneja 0% 5% 0% 66% 54% 
Básico 8% 41% 21% 22% 30% 

Intermedio 43% 39% 48% 9% 14% 

Avanzado 49% 15% 31% 2% 2% 
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La segunda parte de la encuesta indago sobre los usos que hacen 
los docentes de los programas de la suite de office en los procesos 
de gestión académica, en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y para el desarrollo profesional docente. 
En la gestión académica se encontró que la mayoría de los 
docentes usan Microsoft Word para formular y gestionar 
proyectos institucionales, para realizar planes de aula, de área, 
hacer planificaciones y sistematizar experiencias, usan Microsoft 
Excel  para el registro de inventarios, registro de asistencia y 
registro de notas, adicionalmente para algunos procesos los 
docentes siguen utilizando el medio físico como el registro de 
asistencia y de notas. 
En los procesos de enseñanza y aprendizaje los docentes utilizan 
Microsoft PowerPoint para la producción de recursos educativos, 
usan Microsoft Word para la producción de guías de trabajo, para 
el seguimiento y evaluación Microsoft Excel y para solicitar 
trabajos de los estudiantes Microsoft Word. 
En el desarrollo profesional docente relacionado con los procesos 
de investigación, de capacitación y de actualización los docentes 
utilizan Microsoft Word, seguido de Microsoft Excel y 
PowerPoint. 
La tercera parte de la encuesta se encontró que las principales 
dificultades para usar las herramientas de la suite de office son los 
problemas de infraestructura, de conectividad, de 
desconocimiento de cómo usar los programas y su utilidad en los 
procesos educativos, la falta de formación en el uso de las 
herramientas para el uso pedagógico. 
En la última parte de la encuesta los docentes manifestaron que 
los diferentes contenidos del portal deberían tener los objetivos y  
contenidos claros, actividades interactivas para ir practicando lo 
aprendido paso a paso, donde se describa qué se debe hacer y 
cómo se debe hacer, usar video tutoriales y combinar la imagen, 
sonido y texto. 

4.2 Diseño del portal educativo 
De acuerdo a los resultados encontrados en la fase anterior de la 
investigación el equipo investigador determinó que el portal 
tuviera tres módulos y seis secciones, en el módulo de gestión 
académica se incluyó las secciones de proyectos educativos y 
carpeta de evidencias, en el módulo práctica pedagógica se 
incluyó transformación del proceso enseñanza-aprendizaje, 
generación de contenido digital y enriquecer el proceso de 
evaluación y en el tercer módulo correspondiente al desarrollo 
profesional docente  una sección correspondiente a la creación de 
entornos personales de aprendizaje. (En el siguiente apartado se 
explica cada uno de los módulos y secciones). 
Para el diseño se utilizó un storyboard para cada sección donde se 
debía tener como elementos esenciales lo estipulado por los 
docentes, estos fueron especificar explícitamente los objetivos y 
los temas, uso de los video tutoriales y actividades de aprendizaje 
donde se reforzaran de manera interactiva cada contenido. 

4.3  Producción y validación del portal  
Con el storyboard aprobado por los investigadores se procedió a la 
producción para esto se contó con un diseñador y un programador, 
terminados los contenidos se realizaron pruebas de usabilidad 
antes de la validación por parte de los expertos. 
La validación de cada uno de los contenidos se realizaron con 7 
expertos en informática educativa, esta validación se realizó con 
respecto a la interfaz gráfica, la interactividad y usabilidad, los 
contenidos y las actividades. 

En la interfaz gráfica la mayoría estuvo de acuerdo que el color y 
el diseño son estéticos no interfieren con los objetivos propuestos 
en la guía; las guías son claras y requieren de un mínimo de 
búsquedas visuales; los gráficos y tablas son claros, concisos y sin 
errores y las animaciones o vídeos incluyen narración. En la 
interactividad y usabilidad los contenidos presentan instrucciones 
claras y concisas, la navegación es sencillas y no se presentan 
distractores. Los contenidos y las actividades son pertinentes y 
claras. En aspectos por mejorar los expertos manifestaron revisar 
de manera general la ortografía y la redacción. 

4.4 Evaluación del portal 
Esta evaluación tuvo el propósito de determinar cómo las 
diferentes secciones del portal contribuyen al desarrollo 
profesional por parte de los docentes que participaron en esta fase. 
Los factores encontrados son: 
• Los contenidos contribuyen porque son pertinentes y les han sido 

útiles en su práctica para mejorar procesos de gestión y de 
planificación.  

• La interactividad y usabilidad debido que los contenidos fueron 
fáciles de usar y de explorar y les permitió abordar los temas 
propuestos. 

• El tiempo de apropiación y práctica debido a que los tiempos 
otorgados para aplicar y transferir lo aprendido fue suficiente. 

• La autonomía ya que los contenidos del portal permiten realizar 
todas las actividades son necesidad de tener un asesor o tutor. 

• Las actividades fueron suficientes y pertinentes para apropiar el uso 
de las herramientas de la suite de office en la práctica docente. 

• Las expectativas de los docentes fueron las esperadas. 

5. PORTAL EDUCATIVO 
Más allá de los resultados obtenidos por la investigación, el 
producto más importante de este proyecto, es el portal educativo 
desarrollado, pues es el producto que va a beneficiar a los 
docentes y que puede ser utilizado para fortalecer la actividad 
académica de los docentes Colombianos. Por esto en esta sección 
se mostrará cada uno de sus componentes. 
La Página principal del portal se puede observar en la figura 1, en 
esta se ven encuentran los tres módulos que se quieren fortalecer 
con el portal, la gestión académica, la práctica pedagógica, el 
desarrollo profesional docente y por último un módulo de 
información sobre los lineamientos establecidos para que un 
docente sea competente en Ofimática educativa. En este trabajo 
nos centraremos en los tres primeros módulos. 

 
Figura 1. Vista de la página principal del portal educativo 

desarrollado. 
Es importante mencionar que cada una de las secciones de los 
diferentes módulos del portal están diseñadas bajo la misma 
estructura, se parte con la formulación de Objetivo pedagógico, un 
video de presentación de la misma donde se expone de forma 
clara sus alcances. 
Posteriormente se hace una conceptualización de la temática que 
se está abordando, así como las orientaciones generales sobre 
cómo implementar esta temática en las diferentes actividades 
académicas. Luego en el proceso de apropiación de la temática, se 
indican los diferentes pasos que debe seguir para poder 
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implementar lo que se le ha indicado a través de videos y 
diferentes recursos audiovisuales. 
Para finalizar se le solicita poner en práctica lo que ha aprendido y 
realizar una evaluación del proceso realizado. A continuación se 
indica la forma en que se abordaron los diferentes módulos dentro 
del portal. 

5.1 Módulo de Gestión académica 
Este módulo está destinado a brindar herramientas a los docentes 
para mejorar sus procesos de gestión académica, particularmente 
en el diseño de proyectos educativos y a través de la gestión de la 
carpeta de evidencias de aprendizajes que desarrollan los 
estudiantes durante todo el año electivo. 

5.1.1 Proyectos educativos   
Esta sección fue diseñada con el objetivo de mejorar el proceso de 
diseño, planeación y gestión de proyectos educativos a través de 
la incorporación de las herramientas de ofimática. 
Para lograr el objetivo, se expone a través de videos y contenidos 
interactivos la forma en cómo se puede formular el proyecto 
educativo y compartirlo con los demás colaboradores con las 
herramientas de Office 365, como se puede realizar la planeación 
de las actividades y dar seguimiento al cumplimiento de las 
mismas utilizando las herramientas de Excel, o la generación de 
los diferentes productos necesarios para la implementación del 
proyecto a través de PowerPoint, Sway y OneNote y realizar la 
gestión y evaluación del proyecto completo utilizando Excel o 
formularios en Línea. 
Para finalizar la guía propone una actividad de evaluación del 
proceso tal y como se muestra en la figura 2.  

 
Figura 2. Actividad final de autoevaluación de los 

aprendizajes adquiridos 

5.1.2 Carpeta de evidencias 
Esta sección fue diseñada con el objetivo de contribuir al 
desarrollo habilidades tecnológicas en los docentes, que les 
permitan integrar  las herramientas de la suite de office para la 
gestión de las diferentes actividades académicas que desarrollan 
durante el año escolar. 
Al igual que se hizo en la sección de proyectos educativos se 
expone a través de videos y contenidos interactivos la forma en 
cómo se puede crear con las herramientas de la suite de Office una 
carpeta de evidencias almacenada en Onedrive en donde el 
docente podrá gestionar todas las actividades académicas, 
compartir con sus estudiantes rubricas e instrumentos de 
autoevaluación, así como, la realimentación y seguimiento al 
proceso de aprendizaje de cada uno de ellos. En la figura 3 se 
muestra unos apartados de la sección. 

 
Figura 3. Objetivo de aprendizaje trazado para la sección de 

la Carpeta de evidencias 

5.2 Módulo Práctica Pedagógica 
El segundo módulo del portal fue diseñado para brindar 
orientaciones generales a los docentes, para mejorar y transformar 

sus prácticas pedagógicas, a través de la incorporación de  
herramientas tecnológicas desde el punto de vista pedagógico. 
Para lograrlo, el modulo se dividió en tres secciones, la primera se 
orientó a transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
segunda estaba orientada a brindar herramientas para la 
generación de contenido educativo digital y la tercera se orientó a 
enriquecer el proceso de evaluación a través de la Mediación 
tecnológica. 

5.2.1 Transformación del proceso enseñanza-
aprendizaje 
Esta sección fue diseñada con el fin de proveer a los docentes de 
estrategias que pueden utilizarse para transformar sus procesos de 
Enseñanza-aprendizaje, tales como, el aprendizaje basado en 
Problemas, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje invertido y 
la generación de productos de conocimiento por parte de los 
estudiantes a través de las herramientas de la Suite de Office. 
Tal y como se indicó con anterioridad todos estos temas se 
abordaron de la misma forma, primero se mostraron los 
contenidos teóricos sobre la temática, después ejemplos prácticos 
a través de videos sobre cómo implementar este tipo de estrategia 
en la práctica, seguido de una serie de retos para que cada docente 
fuera haciendo paso a paso el proceso y pudiera concretar la 
aplicación de la estrategia seleccionada. Para finalizar la actividad 
de autoevaluación, en donde cada docente se daba cuenta de los 
aspectos que debía repasar. En la figura 4 se observan unos 
pantallazos de esta sección. 

 
Figura 4. Imagen del video introductorio de la sección de 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

5.2.2 Generación de contenido Digital 
Esta sección se diseñó para que los docentes a través del uso de la 
diversidad de herramientas que brinda la Suite de office, lograran 
generar sus propios contenidos educativos de Calidad. Durante la 
sección se dieron elementos teóricos sobre lo que es un contenido 
educativo digital y la diferencia existente entre los recursos 
educativos digitales, los materiales educativos digitales, el 
software educativo, y los recursos educativos abiertos. 
Luego de esto se expuso paso a paso el proceso para la producción 
de un contenido educativo digital utilizando PowerPoint y se pidió 
a los docentes que realizarán el proceso utilizando la misma 
herramienta. 
Al final de la sección se propone al docente medir sus 
conocimientos a través de un pequeño videojuego, tal y como se 
observa en la figura 5. 

 
Figura 5. Videojuego diseñado para medir los aprendizajes 

adquiridos en la guía 

5.2.3 Enriquecer el proceso de evaluación 
A partir de entender que el objetivo de la evaluación en el aula es 
identificar las características personales, intereses, ritmos y estilos 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances, el docente  
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debe implementar estrategias pedagógicas acordes a las 
necesidades de los estudiantes.  
De acuerdo a lo anterior, la última sección de este módulo estaba 
diseñada para brindar a los docentes orientaciones y ejemplos 
sobre cómo integrar las diferentes herramientas de la Suite, para 
transformar sus procesos de evaluación. Teniendo en cuenta que 
estos procesos debían responder a un proceso de evaluación y no 
de calificación como suele ocurrir en las instituciones. 

5.3 Módulo  Desarrollo Profesional Docente 
Luego de que los docentes han reflexionado sobre sus prácticas 
pedagógicas y sobre los diferentes procesos que llevan a cabo a 
nivel de la gestión académica, el portal propone hacer un alto en 
el camino y pensar en el docente y su desarrollo profesional. 
Para esto, propone como objetivo de la sección, fortalecer el DPD 
a través de la creación de entornos personales de aprendizaje, que 
le permitan a los docentes no solo identificar la forma en como 
aprenden y cuáles son sus fuentes de información, sino también, 
estructurar y sistematizar sus procesos. 
El ambiente personal de aprendizaje, se convierte en su guía de 
navegación, sobre la cual puede ir planeando los procesos de 
transformación, realizar seguimiento a los mismos, identificar 
recursos que pueda utilizar en clase y establecer relaciones con 
otros pares. 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La discusión y conclusiones de esta investigación se van a centrar 
en dos aspectos el primero relacionado con el portal educativo y el 
segundo con respecto a cómo el portal contribuye al desarrollo 
profesional docente. 
Con respecto al portal educativo se debe seguir un proceso 
metodológico para su construcción que inicie desde las propias 
necesidades de los actores educativos y finalice con la evaluación 
de estos actores, lo anterior reafirma lo encontrado en las 
investigaciones realizadas por [20, 21] donde se proponen 
metodologías centradas en el usuario. Adicionalmente los portales 
educativos se deben construir desde una fundamentación 
pedagógica y didáctica donde los diseñadores, programadores y 
pedagogos conozcan el propósito del portal y todos contribuyan a 
cumplirlo. 
Otro de los elementos encontrados en esta investigación es que la 
evaluación de los portales es un proceso continuo que se debe  
realizar en todas las fases y en varios aspectos como son la 
interfaz gráfica, la interactividad, la usabilidad, los contenidos y 
las actividades que permitan al equipo investigador y 
desarrollador del portal hacer los cambios necesarios y finalizar 
con un producto de calidad. 
En conclusión, un portal educativo como el propuesto en esta 
investigación puede desempeñar un papel facilitador en diversos 
procesos ya que son accesibles y demuestran su valor casi 
inmediatamente [25] y es lo que ocurre en este estudio donde los 
docentes al terminar cada una de las secciones de los diferentes 
módulos van a ser capaces de utilizar las herramientas de office 
para mejorar diferentes procesos educativos, además, por su 
propia naturaleza los portales disponen de la capacidad de ofrecer 
nuevas posibilidades ya que estos se adaptan a las cambios 
tecnológicos y nuevos planteamientos educativos [19]. 
Con respecto a cómo el portal contribuye al DPD se encontró que 
los contenidos trabajados en cada una de las secciones le permiten 
mejorar diversos procesos, esto puede ser porque los contenidos 
de los módulos se apoyaron desde unos principios pedagógicos 
socio-constructivistas donde se crean escenarios que faciliten y 

promuevan las condiciones necesarias para que los docentes 
aprendan [19], apliquen y transfieran lo que aprendieron en cada 
una de las secciones del portal. 
La interactividad y la usabilidad del portal educativo también 
contribuyen al DPD, la interactividad porque el docente interviene 
directamente sobre el contenido y tiene la capacidad de cambiar el 
rol de pasivo a activo [26] y la usabilidad debido a que todas las 
secciones son fáciles de usar y cuentan con instrucciones claras 
para que el docente no se pierda.  
Otros elementos que contribuyen al DPD son la autonomía, el 
tiempo de apropiación y práctica para aplicar lo aprendido y las 
actividades fueron suficientes y pertinentes, como se observa son 
varios los elementos del portal educativo que contribuyen al DPD. 
Pero finalmente cualquier intento sistemático de mejorar la 
práctica de los docentes contribuye directamente al DPD [13]. 
Entre las limitaciones del estudio se encuentra que no todos los 
docentes participantes de la fase inicial realizaron la evaluación 
del portal educativo, lo cual disminuyo el impacto de la 
investigación. 
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ABSTRACT 
This paper emphasizes the importance of student models as the 
core of Intelligent Tutoring Systems and, as result of a systematic 
review, an overview of the current state-of-art on the use of 
computational approaches, combined with pedagogical and 
psychological theories, which are able to support customized 
education in Virtual Learning Environments (VLEs). Studies in 
this area has been searching for ways to offer personalized 
instructional material and adaptive support in education, 
according to the needs of each student profile, knowledge level, 
cognitive skills, abilities and competencies in the most diverse 
study areas. In this context, we investigate the current models 
used to identify the student characteristics, how the learning 
content can meet the student’s profile in order to provide 
personalization of the learning tools and virtual courses in VLEs. 
We also analyse the current approaches on student modelling, so 
that they can be used as basis for a new student model that 
employs the best aspects of the current models in order to enhance 
the adaptability of e-learning systems. 

Categories and Subject Descriptors 
• Human-centered computing~User models   • Applied 
computing~Distance learning   • Applied computing~E-learning   • Applied 
computing~Learning management systems 

General Terms 
Design, Human Factors, Theory. 

Keywords 
Adaptive learning, student profiles, learner modelling, virtual 
learning environments. 

1. INTRODUCTION 
According to the United Nations, the education quality is one of 
the main global problems, together with increasing inequality, 
food/water security, refugee crisis (65 million and rising),  
healthcare quality, food/water security, climate change, data 
privacy and others [7]. Nowadays, it is common in many colleges 
and universities to find classes with several hundreds of students 
and only one teacher. This lack of resources in education makes 
individual teaching very challenging. Thus, there is a barrier for 
students to reach their full potential due to the lack of, for 
example, personalized assigned learning tasks according to each 
student proficiency level [3]. 
 

One possible way to approach this problem is by means of the use  
of Intelligent Tutoring Systems (ITS). Such systems are able to 
offer adaptive support to students, providing individual guidance 
similar to a real tutor in an one-to-one teaching model. Presently, 
many approaches have been advised to improve the quality of e-
learning. Between these approaches, are the adaptive and 
intelligent learning which has demonstrated to be crucial in 
facilitating student´s learning in e-learning environments [2]. One 
of the resources coming with technological developments was the 
VLEs, which are an alternative to maximize the ability of virtual 
education. However, the vast majority of learning environments 
that are available to students are passive. These VLE’s are mostly 
used only to transmit multimedia documents (videos, audios, 
texts, images etc.) and to provide ways to evaluate students 
through assessments. According to [21], such environments do 
not provide ways to customize the teaching according to students’ 
profile. An example is the Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Moodle) [19]. Thus, displaying the 
educational content, according to students’ needs, is still a 
challenge. 
 
By means of the association of Psychology, Pedagogy and 
Computer Science concepts, it has been possible to develop 
several models, methods and tools to provide personalized 
education and adaptive support to different student’s profiles [18]. 
The rapid evolution of Artificial Intelligence, as a 
multidisciplinary subject, involving researches in psychology and 
education, has become a trend for virtual learning systems [2].  In 
this context, the importance of a Student Model is very high for a 
successful ITS. The use of a student model and data stored in the 
database gives the crucial support to achieve the goal of offering 
tailored teaching. Through the student model, teachers can 
analyze the students' learning patterns and have detailed insights 
into the students' understanding and their misconceptions. After 
the topic is taught in the course, teachers can also identify the 
learning gaps of students and then individually intervene and 
assist with the concepts that a student is struggling with [20]. 
Several studies show that tailored teaching is the main aspect to 
achieve the learning potential of a student [14].  
 
In this context, the objective of our study is to investigate the 
current student models that could fundament a new student model 
to maximize the Moodle’s potentials in offering adaptive 
education. The remainder of this paper is structured as follow. 
Section 2 highlights the theoretical background for this research. 
Section 3 presents the related work (systematic review). Section 4 
presents the discussions regarding our findings. Finally, Section 5 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 384 - 389. Santiago de Chile.
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concludes this paper with the main remarks and future directions 
of research. 
 

2. THE THEORETICAL ASPECTS 
2.1 Intelligent Tutoring Systems 
Learning systems which offers the possibility of monitoring the 
actions of the students, in addition to the capture and analysis of 
interaction patterns of these students (e.g., recurring errors), may 
be able to define profiles and to classify each student within the 
learning styles. With this information, the most suitable 
pedagogical methods could be used in the learning pathway of 
such students [21]. Systems that have this capability are known as 
Intelligent Tutoring Systems (ITS), or Adaptive Learning System. 
Such systems rely on the student’s learning profile, which is used 
as the basis for the definition of adaptation kinds (e.g., learning 
content). In this scope, various techniques may be used, for 
instance, machine learning algorithms. 
The goal of adaptive systems is adjusting the learning material to 
the needs of the individual student, as there are different 
characteristics for each individual, for instance, different skills, 
and prior knowledge and so on. All these properties must be 
measured in order to be able to offer a tailored learning content 
[2]. Figure 1 shows one of the standard architectures of an ITS. 
 

 
Figure 1. Architecture of an ITS 

 

2.2 Student Modelling 
 “Student Modelling is a centrally important issue in ITS research. 
Without a student model, an IT’S would be doomed to follow a 
preset sequence of steps regardless of impact of its actions on 
student’s learning. Unfortunately, student modelling is also a very 
difficult problem. It touches many of the great issues of artificial 
intelligence and cognitive science: diagnosis, belief revision and 
truth maintenance, qualitative reasoning, mental modelling, 
temporal reasoning, non-monotonic and probabilistic 
reasoning, testing and evaluation, etc.” [11]. The study [12] 
presents two classifications for the student models. According to 
these classifications there are basically two kinds of student 
models:  implicit model and explicit model. This distinction can 
be applied to classify student models in ITS systems. 
The implicit model is static, meaning that there is a set of 
decisions that the learner can take in the system and they derive 
from the point of view of the designer. For instance, in ITSs, in an 
assessment, the set of answers can be encoded as an error model 
which includes the frequently wrong answers and at last diagnoses 
them. On the other hand, the explicit model is a dynamic model, 
in which the instructional decisions are driven through the 
representation of the learner. For instance, in ITSs, the adjustment 

of instructional feedback that fits the learner as well as the 
guidance of the learner through remedial exercises can be assisted 
by the student model. 

Cognitive modeling has also being used as basis for student 
modelling in ITSs. This model describes the proficiency of the 
student in a specific domain in a very deep and precise way. It 
includes the action plan, the forms of resolving problems, and the 
knowledge of problem solving principles in the context of a given 
problem. The term “cognitive model” is not confined to models 
that can be executed on a computer; it involves any detailed and 
precise description of a human knowledge [1]. 

2.3 Virtual Learning Environment 
The study [17] states that Moodle has proven to be an easy-to 
extend system which facilitates a tailored approach and its 
implementation during the learning process, based on the rankings 
of various e-learning platforms where these platforms are 
classified according eight criteria groups emphasizing adaptation 
capabilities. 
The amount of Moodle registered sites has passed the sum of 
eight one thousand (81.000). Brazil occupies the fifth position in 
the ranking of registered Moodle sites. In Europe, Moodle is the 
most used LMS platform, it is used as primary system in 65% of 
the European Higher Ed Institutions using each LMS as Primary 
system(see figure 2). This data was collected in the fall from 
2016[7]. 

 
Figure 2. Percentage of European Higher Ed Institutions 
using each LMS as Primary Systems 

Adapted from: http://mfeldstein.com/new-release-european-
lms-market-report/ 

3. RELATED WORK 
In order to analyse the state of art in adaptive education a 
systematic review was performed as described in 3.1. 

3.1 Systematic review 
Our systematic review related with Adaptive Education was 
performed in three phases (planning, realization and analysis of 
results) and followed the next criteria: 

• Phase 1 - Selection of search strings-based studies 
o studies containing the pre-defined search string in 

the title or abstract 
o written in English 
o dated between 2011 and 2016 
o which are not editorials, preface, discussions, 

reviews, tutorials, workshops, summaries, abstracts 
or panels copies 

• Phase 2 - Title and abstract screening 
o quick analyses of title and abstract to find out if the 

study covers our research area 
• Phase 3 – Analysis of Relevance 
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o analyses of the full text through the data of the 
papers, which could be retrieved from the database, 
to check if the study answers at least two of the 
research questions. 

 
These criteria were used to filter the studies retrieved in the 
following search engines ACM Digital Library and the IEEE 
Xplore Digital Library which are the main search engines in 
technology; and in the WebOfScience, using the next search 
string: 
 ((adaptive OR customized OR personalized) AND (learning OR 
education) AND (course OR environment) AND (on-line OR 
virtual) AND (student OR learner) AND (intelligence OR 
cognitive) AND ("profile" OR "model" OR "technique")) 
It is important to emphasize that this analysis is not based in the 
quality of an article. The goal here is to select articles considering 
their relevance for our analysis. All the articles in the systematic 
reviews have been published, thus the quality is theoretically 
guaranteed by peer-review. In other words, the evaluation of 
significance, about the purpose of the systematic review was 
intended to ensure that the articles included are really focused on 
adaptive learning and contained enough details to answer the 
predefined research questions. 
The research questions were: 
1) What are the models proposed to model the student profile? 
2) What are the computational approaches used to determine 

the profile of student learning in virtual learning 
environments? 

3) What kinds of recommendations are given after determining 
the student's profile? 

4) Which are the techniques used in adaptive systems to match 
the teaching content with the learner’s educational profile in 
Virtual Learning Environments? 

The results of the systematic review are shown in table 1. 
 

Table 1. Summary of papers selection process 

Databas
e 

Number of Selected Papers 
References (Phase 3) Phase 

1 
Phase 

2 
Phase 

3 

ACM 47 9 7 [2], [3],[8],[16], [17], [20], 
[24] 

IEEE 
Xplore 20 11 5 [5], [6],[15], [22],[23] 

Web Of 
Science 29 9(12)* 0  

* The total of 12 papers were selected in this phase, 
however 3 had already been identified in the IEEE Xplore 
search. Thus, only 9 first-time papers were recorded. 

Table 1 show that the 96 articles returned initially. From the 
papers which could be retrieved from the databases, only 12 
were really important for our analysis. This high initial 
amount could be restricted through a specific search string. 
However, such an approach is unusual because it could leave 
out important work for our analysis.  
This paper covers the answers of the systematic review 
research questions one and two; and the answer to research 
question three is also shown in the analyse of some studies of 
the review. The answer to question four is not covered 

because it is not relevant for the purpose of this paper. In this 
context, the student models of the analysed papers are shown 
bellow. 
The work presented in [8] uses a variation of the model Bayesian 
Knowledge Tracing (BKT) that differs from the standard BKT 
because it individualizes parameter estimates for learners instead 
of individualizing parameters for Knowledge Components (KC), 
which are each unit of the curriculum. On the variation of the 
BKT shown, called Individualized BKT, individual differences 
weights (IDW) per student, through their performance in previous 
activities in an online course, are incorporated in the model. This 
study analyses how well BKT parameters in a tutor lesson can be 
individualized based on learners’ prior performance in reading 
instructional text, taking a pre-test, and completing an earlier tutor 
lesson. 
 
The study in [2] proposes a model for electronic reviews called 
PIAT (Personal Intelligent Assessment using Test) with the aim of 
finding out the student's prior knowledge and skills. The PIAT is 
based on learning style model Felder-Silverman Learning Style 
Model (FSLSM) [11] and the RBT-Revised Bloom Theory (RBT) 
[9]. While the FSLSM is used as basis to describes the learning 
style of a student considering his preferences in three dimensions: 
input (visual/verbal), perception (sensing/intuitive), 
understanding (sequential/global); the RBT theory is used to 
determine the learner cognitive domain in a given subject. 
 
The study [20] proposes a Model Driven Assessment (MDA). The 
cognitive part of the MDA consists of 3 classes of cognitive 
processes, to interpret and access as students use the system tools 
for construction/evaluation of solutions. They are: (1) information 
search/purchase, (2) and (3) evaluation of solutions. In this model, 
the variables for the user rating system are represented by two 
metrics, which are calculated for each class of cognitive processes 
for each student: (1) "use of skill", which is the numerical average 
of evaluation questions, quizzes and explanations made by the 
user per minute; and (2) "effectiveness", which means the 
percentage of shares that helped the student to achieve the goal of 
the task. 
The study [22] proposes an instructional system called Techno 
Neuro Pedagogy System (TNPS) which considers the student 
learning profile and its thinking style. The determination of the 
student learning style (visual, auditory and kinaesthetic) is based 
on the Neuro Linguistics VARK programming theory  [11] while 
the determination of the student thinking style is based on the 
Total Brain neuroscientific theory [14], which proposes the 
division of the brain into four quadrants(software, processes, 
relational and creative). 
 

In the study [3], the student's behaviour is modelled using the 
technique of selection of neighbouring node, based on empirical 
estimates of students' learning curve. The skill level is an 
approximation of the knowledge of the student and is represented 
as a decimal value. 
 
The study [25] also uses variations of the model BKT. In this 
study, Multi-grained BKT and Historical BKT are presented for 
KCs modelling of KCs in those models. Multi-grained BKT is 
used to model the hierarchy between KCs while Historical BKT 
captures the relations between multiple quiz submissions, 
considering multiple submissions to a quiz and each submission is 
considered as a slice of time. 
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In [15], the determination of the learner profile consists of the 
phases of “Discovery Behaviour” and “User Rating”. The user 
model was generated through the mining of data obtained from 
user interaction with the system. In the phase of “Discovery 
Behaviour”, the information obtained is pre-processed into 
vectors of characteristics, which summarize the user's actions in 
the interfaces. A machine learning algorithm groups the vectors 
according to their similarities, by identifying users who interact 
similarly with the interface. In the phase “User Rating”, the 
groups and the rules of association of classes, extracted from the 
phase 1, are used to build a classifier model of the user online. 
The learner level is measured using the score from before and 
after assessments collected. Students are classified into two 
groups of levels of learning: (1) Learning Low-Gain, Low 
Learning Gain (LLG) and (2) Learning High-Gain, High Learning 
Gain (HLG). 
 
The next student models are used in adaptive solutions for the 
VLE Moodle, with is the focus of our research. 
In the work of [17], an explicit student modelling is shown which 
is based on pre-established demarcations of the cognitive skills 
with components of the knowledge dimension within Revised 
Bloom’s Taxonomy [4]. In this adaptive approach the student 
model supports the construction of a framework to determine the 
order of the presentation of digital activities during the 
educational process in compliance with the learner’s model.  
The study in [6] also uses the explicit student model to support 
the classification and retrieval of Learning Objects from different 
Learning Object Repositories according to the learner preferences. 
It is based on a naïve Bayesian classifier for the learning object 
classification under the supervised machine learning approach 
extracted from various Learning Object Repositories. This 
classifier assumes the following Learning Object Metadata 
elements :( 1) Title/Topic; (2) Keyword; (3) Abstract/Description. 
 
Another example of explicit student modelling is described in [5], 
where a Competency-Based Ontology model, derived from the 
Learner Information Packaging- LIP, is used to support a system 
in which the learner competencies are formed by a set of specific 
skills for each subject that the student is learning. This adaptive 
solution is able to identify what the student is struggling with and 
offer support in the form of suggesting a co-student that already 
has got the expected competency and is capable of helping with 
this matter. 
In the study [15], a formative assessment model is presented, 
which is based on the formal model JISC. The JISC model is a 
model for learning assessments that integrates electronic 
assessments and effective learning through feedback to each 
student on his current skills and understanding at the end of each 
module. The variables that help in the detection of the profile of 
the student are the responses of the student’s assessments. 
 
The study of [24] suggests the usage of a Business Intelligence 
(BI) based model called Learning analysts (LA). LA is a BI 
project in the educational domain which uses various data of 
educational organizations (students, the learning process, etc.) to 
build educational models. These models are divided in descriptive 
and predictive models. The descriptive model uses variables such 
as the amount of tasks defined, amount of participation in chats, 
messages received, amount of comments from the teacher to the 

student, etc., and the predictive model uses variables such as 
ethnicity, gender, marital status, place of registration, etc. 
 
An overview of the student modelling approaches and their 
learner aspects data is shown in table 2. 
 

Table 2. Student modelling approaches and data 

Student Modelling 
Approach 

Approach’s Relevant data 

Individualized BKT [8]  reading the instructional text, pre-test 
performance, Lesson 1 IDWs and  
features of student performance in 
completing Lesson 1 

Multi-grained BKT/ Historical 
BKT [25] 

hierarchical and temporal properties of 
the knowledge states 

Competency based ontology [5] Learner’s competency in a given 
domain 

TNPS [ 23] logical style, processes style, relational 
style, creative style 

MDA [21] skill use, effectiveness 

PIAT (RBT and FSLSM) [2] input (visual vs. verbal), understanding 
(sequential vs. global) and perception 
(sensing vs. intuitive) 

Accumulative Digital Activities 
in RBT [17] 

Cognitive skills 

Naïve 
Bayesian classifier for the 
classification of LO [6] 

Learner feedback 

LA[24] Personal data and educational data 

Data mining [16] Student interaction with the system  

 

4. DISCUSSION 
One characteristic of some student models is that the extraction of 
data that supports the model concentrates mainly on student’s 
feedback, as in [15]. Instead of that, it would be more interesting 
if the student’s learning profile could be detected dynamically 
through the observation of his interaction with the system, as in 
[23]. 
The adaptive approach in [17] focuses on de student cognitive 
skills combined with the learning objectives according the RBT. 
The accumulation of digital activities and the hierarchical model 
of learning objectives delimit the dimensions of cognitive 
processes, as well as the components of the knowledge dimension 
(conceptual, procedural, and metacognitive) of RBT. The 
Learning digital activities can be ordered in different cognitive 
levels of Bloom’s taxonomy according to their difficulty levels. 
Projecting a course according this taxonomy is a more complex 
task than one might think, because, to achieve that goal, it is 
necessary that the instructional objectives, the attitude objectives 
and cognitive skills objectives are known prior to the beginning of 
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the course [9]. The adaptive solution built in [17], with the goal of 
achieving dynamic order of digital activities during an e-course 
according with student’s individual performances in this course. 
In this way, the incorporation of the educational objectives and a 
tailored course curriculum was successful.  
 
The student’s profile can be dynamically detected through the 
observation of his interaction with the system, as well as, by 
observing the personal characteristics of the student, as shown in 
the study [24]. Till a short time ago user’s data retrieval by 
companies and universities faced plenty of limitations, such as 
authenticity of data, time requisite and scope. The main form of 
gathering data was by means of the application of questionnaires 
or interviews with a representative group of stakeholders. 
Nowadays, collecting data has become a more accessible task with 
the help of data mining projects. The information extracted with 
data mining is really accurate in terms of catching nonstop and 
real user behaviour. The data gathered through data mining can be 
compared to the retrieval of observational data instead of data 
retrieval through intrusive methods. It is not going to replace 
interviews and questionnaires, but will empower our perception of 
possible inconsistencies between the user understanding and user 
behaviour [26].  
However, gathering this data is not a simple task, because, ethics 
and security reasons must be considered for data collection en 
data analyses. One of the biggest challenges for LA researches is 
the availability of public accessible datasets to evaluate their LA 
methods. This challenge is due the fact that the majority of the 
student data produced by educational institutions is protected. 
Besides, the application of LA in education originate new ethical 
and privacy matters which are extremely sensitive subjects related 
to data gathering and integration of educational databases. Privacy 
threats can create resistance to evolutions in LA and to avoid 
these problems, rules and policies need to be elaborated to avoid 
data abuse. For instance, data must be anonymous before usage. 
Another ethics question is the interpretation of the gathered data, 
it can generate confrontation between the values and interests of 
the stakeholders associated with the conclusions taken from the 
data analyse. For instance, if it appears from the result that foreign 
children have more difficulty in reading than non foreign children, 
it can lead to a variety of decisions than can go from creating 
extracurricular support to separated classes, till racism kinds [26]. 
Figure 3 shows an overview of the correlation between some of 
the student’s models, the student’s data considered to elaborate 
the model, and the resultant student profile. 

 
Figure 3. Relationship between student’s data, student model 

and student profile 
 

5. CONCLUSION 
There is a variety of student modelling approaches and some of 
them can be found in more than one of the aforementioned 
studies, such as, RBT [17] and [2]; BKT [8] and [25]; and data 
mining [16] and [23]. 

Another distinction between the models is that some models 
concentrate the analyse of the student profile on the student 
learning skills, as in the study [17] while others concentrate more 
in the content of the learning material, as in the study [6]. The 
student’s personal data are also considered for the student model 
in the papers [2] and [24]. 
In our systematic review, five papers [5], [6], [15], [17] [24] 
presented their adaptive solution for Moodle.  

Besides the fact that Moodle is the LMS most used e-learning 
platform nowadays [7], a standard, consistent student model to 
support adaptively for this or other e-learning platform has not 
been found yet. 
The Adaptive Education area seems still to be open and can offer 
many research opportunities. As a way to instigate the scientific 
community, we present two directions of research that can be 
exploited to advance the state-of-the-art discussed in this article. 
 A first direction is associated with a creation of student model 
that takes advantage of the Moodle possibilities to increase the 
level of adaptability in this platform. By combining the best 
aspects of the studied models, the new student model that we are 
going to propose is going to be a explicit student model that not 
only relies on the student collaboration but is also able to extract 
information by observing the student interaction, behaviour and 
pre-existing factors such as knowledge level and personal data 
and etc, with the necessary respect for security and ethics norms. 
After examining the Moodle adaptive solutions in the works of 
the systematic review, the combination of two models were 
selected to form a robust basis for our model. The selected models 
were the ones proposed in [17] and [24].  
The multidimensional database of the LA approach will be build 
based on the dimensions of the RBT matrix. 
In this way, the chosen models are going to complete each other. 
The dynamism of the learner’s data retrieval of the study [24] will 
support the deep coverage of the cognitive and knowledge aspects 
of the student of the work [17] in determining the student profile.  
Finally, our proposal is the development, verification and 
implementation of the combination of the student models 
described in [17] with the one described in [24]. 
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ABSTRACT 
The study aims to analyze the use of mobile devices in the 
development of collaborative activities in mathematics learning. 
Thus, the objective is to analyze situations in which mobile 
devices can aid the development of strategies, and promote the 
understanding of students' mathematical concepts. The 
methodological approach will be of a qualitative nature, 
configuring itself in the interpretation of reality. Held with 
students from public schools contemplated by Project EDigital 
(Project developed by the partnership of Company Energetic and 
Universidade Federal do Ceará-UFC) in the series of Elementary 
School. The data were collected from field diaries, followed by 
the collaborative environment, being analyzed through the 
identification of the presence of categories based on students' 
attitudes, speech or action. 

RESUMO 
O estudo busca analisar o uso de tecnologias digitais no 
desenvolvimento de atividades colaborativas na aprendizagem da 
matemática. Assim, têm-se como objetivo, analisar situações em 
que os dispositivos móveis possam auxiliar o desenvolvimento de 
estratégias, e promover a compreensão dos conceitos matemáticos 
dos alunos. A abordagem metodológica será de natureza 
qualitativa, configurando-se na interpretação da realidade. 
Realizada com alunos de escolas públicas contempladas pelo 
Projeto EDigital (Desenvolvido pela parceria da Companhia 
Energética e a Universidade Federal do Ceará-UFC) nas séries do 
Ensino Fundamental. Os dados foram coletados a partir de diários 
de campo, acompanhamento do ambiente colaborativo, sendo 
analisados através da identificação da presença de categorias a 
partir de atitudes, fala ou ação dos alunos. 

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 
Fatores Humanos, Teoria. 

Palavras Chave 
Tecnologia digitais. Conceitos matemáticos. Interação. 

1. INTRODUÇÃO 
As dificuldades apresentadas na compreensão da matemática se 
justificam pelo fato dos aprendentes a conceberem como 
complexa e de difícil entendimento. Muitos desses obstáculos 

podem estar associados a falta de relação dos conteúdos 
matemáticos com as situações vivenciadas no cotidiano, já que há 
uma grande diferença entre a matemática ensinada na escola e a 
utilizada no dia a dia [4]. 

A disciplina escolar matemática vista em sala de aula, ou seja, 
matemática formal é apenas uma das variadas formas de se 
desenvolver e se fazer matemática. Compreender os conceitos 
matemáticos pode oferecer aos aprendentes uma visão mais 
ampliada do contexto vivenciado pelos mesmos. 

A importância dessa disciplina e a influência dela no desenrolar 
das vivências práticas das pessoas refletem nos resultados dos 
testes que analisam a aprendizagem. A última análise relacionada 
à matemática e divulgada pelo Sistema de Avaliação da Educação 
Básica- SAEB demonstrou que os resultados das avaliações 
continuam abaixo da média[3]. Os descritores do teste indicam 
que os alunos têm dificuldades em cálculos simples com as quatro 
operações, restrições na leitura e na interpretação de gráficos e em 
estabelecer relações entre medidas de tempo. 

A aprendizagem ocorre por ferramentas que podem favorecer a 
interação e a socialização dos alunos, que são essenciais para o 
crescimento cognitivo. Dessa forma, o presente estudo tem como 
enfoque o desenvolvimento de atividades colaborativas que 
possibilitam ao aprendente potencializar sua fase de 
desenvolvimento, visto que poderá conseguir atingir níveis que 
não conseguiria fazê-lo sozinho, da mesma maneira ocorre 
quando ele desenvolve atividades com pares [16]. 

A Aprendizagem colaborativa tem como base a fundamentação da 
teoria sócio- interacionista de Vygotsky, e portanto, acredita que 
os aprendentes quando desenvolvem atividades em grupo, estas 
possibilitam a interação e a troca de conhecimento entre os 
participantes. Portanto, além dos trabalhos colaborativos, é 
importante também que a aprendizagem aconteça dentro de um 
contexto de objetivos comuns, que, muitas vezes, resultam em 
conflitos de ideias que se apresentam e se desenvolvem ao longo 
desse processo[15]. Dessa maneira, [5] complementam que 
somente os recursos não garantem por só si a aprendizagem, 
sendo importante e fundamental uma integração entre a postura do 
professor, o contexto e os objetivos. 

[8] define a aprendizagem colaborativa como um processo 
bastante amplo, abrangendo uma situação onde dois ou mais 
sujeitos experimentam aprender de maneira conjunta, realizando 
como produto final um trabalho coletivo. 

Os dispositivos móveis agem como potencializador de resoluções 
e construções a cerca do tema estudado, fornecendo diferentes 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 390 - 395. Santiago de Chile.
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visões das situações. Diversos estudos utilizam esta ferramenta 
para facilitar, promover e propiciar novas realizações e situações 
aos seus alunos [6]. 

De acordo com os estudos sobre a utilização de recursos digitais 
no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, 
muitas estratégias de aprendizagem são desenvolvidas pelos 
alunos quando utilizam esses recursos [10]. 

[14] destaca que há mais de uma década o computador é utilizado 
na escola em atividades sem reflexão. Ainda hoje isso ocorre, 
mesmo em um contexto em que os jogos, os objetos de 
aprendizagem, e outros recursos estão mais acessíveis pelos 
smartphones e outros dispositivos móveis. Propõe-se, portanto, o 
uso otimizado dos dispositivos móveis, como netbooks e 
smartphones como ferramentas que possibilitam reflexões e 
questionamentos, favorecendo a aprendizagem.  

Complementa-se a importância desse estudo pelo atual 
desinteresse e falta desmotivação dos alunos pelas metodologias 
tradicionais, principalmente nos conteúdos de matemática, 
refletidos nas médias ainda baixas obtidas pelo SAEB[3]. 

Os discentes anseiam por ambientes e contextos que promovam 
dinamicidade e interação, portanto a presente pesquisa contribuirá 
para a melhoria dos processos de aprendizagem com o uso de 
dispositivos móveis. Partindo desses estudos, procura-se 
desenvolver uma metodologia utilizando atividades colaborativas, 
aliando o uso de dispositivos moveis à aprendizagem de conceitos 
matemáticos, proporcionando aos alunos significar 
conhecimentos. 

Dentro do exposto, surge a seguinte questão: De que forma a 
aprendizagem colaborativa com o uso de tecnologias digitais pode 
propiciar a facilitação do processo de aprendizagem dos conceitos 
matemáticos? 

Esse projeto se desenvolve a partir da necessidade de avaliar a 
inserção de dispositivos móveis a partir do uso de recursos digitais 
e sua influência no processo ensino e aprendizagem, envolvendo a 
construção dos matemáticos. Compreendendo a complexidade 
deste conteúdo e a necessidade de melhorar e qualificar o material 
pedagógico, bem como a aprendizagem dos alunos com a 
crescente inserção das tecnologias na atualidade. 

A seguir será desenvolvida a fundamentação teórica, abordando 
diferentes aportes relacionados na necessidade de desenvolver a 
matemática com o uso de recursos digitais móveis. Em 
continuação, os procedimentos metodológicos de investigação, e 
logo depois as referências serão dispostas. 

2. OBJETIVOS 
Como o objetivo geral buscou-se analisar situações em que as 
tecnologias digitais possam auxiliar o desenvolvimento de 
estratégias, e promover uma melhor compreensão dos conceitos 
matemáticos dos alunos. E como objetivos específicos, tem-se: 
1-Inserir conteúdos envolvendo conhecimentos matemáticos com 
o uso de tecnologias digitais e 2- Analisar o desenvolvimento 
das categorias Interação, Conhecimento Compartilhado e 
Protagonismo no desenvolvimento das atividades em sala de aula. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para embasar teoricamente o estudo foi realizada uma pesquisa 
teórica, fundamentada em diferentes autores, que abordam a 
seguinte quarteto conceitual: O uso das TIC com ênfase na 
aprendizagem colaborativa e o uso de tecnologias digitais na 

educação. Na presente sessão, são apresentadas contribuições 
teóricos que fornecem a base do estudo:  

3.1.O uso das TIC com ênfase na aprendizagem colaborativa 

Segundo [1], a utilização das TIC objetivando a aprendizagem 
pode potencializa a socialização. Dessa maneira, os recursos 
tecnológicos móveis aliados ao processo de aprendizagem e às 
TIC, essencialmente em atividades colaborativas, se definem 
como um recurso dinâmico, proporcionado a participação ativa na 
aprendizagem através de trabalhos coletivos. 

[8] caracteriza a aprendizagem colaborativa como uma condição 
em que dois ou mais sujeitos aprendem ou se dedicam a aprender 
conjuntamente, colaborando para maneiras novas de relação entre 
pares ou grupos. Sendo importante considerar o objetivo dos 
aprendentes, além da influência dos recursos tecnológicos 
adequados. 

Através da aprendizagem colaborativa, os alunos se envolvem 
com os conteúdos e atividades significativas, e realizam 
atividades e refletem sobre as mesmas. Por isso, deve ser pensada 
além dos livros, visto que várias situações são criadas a partir das 
várias situações e resoluções construídas pelo grupo. 

De acordo com estudos de [10], as TIC apresentam contribuições 
na área educacional visto que proporcionam diferentes maneiras 
de comunicação e modos particulares de expressão, resultando em 
mudanças na própria estrutura da cultura escolar. Sendo 
responsáveis por possibilitar maneiras novas de expressão, 
comunicação e linguagem, além de criar um contexto propicio 
para aprendizagem colaborativa. 

3.2. O uso de tecnologias digitais na potencialização da 
aprendizagem colaborativa 

O Programa Um Computador por Aluno (UCA) nasceu da 
proposta do pesquisador Nicholas Negroponte em doar laptops 
para estudantes de escolas públicas de países em 
desenvolvimento. 

O governo brasileiro se interessou pelo projeto, e a partir daí foi 
dado início a implantação do UCA. O que se percebe atualmente é 
um grande avanço no surgimento de novos programas e projetos 
de incentivo, de implementação e utilização de laptops nas escolas 
brasileiras, e concomitante a ela iniciaram também inúmeros 
estudos abrangendo o uso desses dispositivos móveis na 
educação. 

Dentre estes estudos, os autores [15] tendo como base a 
Aprendizagem Colaborativa com suporte educacional (Computer 
Supported Collaborative Learning - CSCL) discorrem benefícios 
dos recursos digitais para facilitar e possibilitar a aprendizagem 
colaborativa. 

A utilização de laptops, tablets e notebooks disponibilizam 
inúmeros acessos a quem o utilizam, principalmente com acesso à 
internet, tais como facebook, clube penguin, google maps. Essas 
ferramentas proporcionam e favorecem o trabalho colaborativo, 
dessa forma, possibilitando aos usuários uma oportunidade de 
diálogo e compartilhamento de informações, comunicação e 
materiais [12]. 

Em meio a esta tecnologia potencializando à aprendizagem 
colaborativa é importante também haver um acompanhamento 
constante da utilização desses recursos, sendo necessário um 
entendimento sobre a forma que está sendo usada. 

Vários estudiosos e pesquisadores têm desenvolvidos trabalhos 
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sobre a interação da tecnologia e a educação [5], [6] e [7]. Os 
estudos envolveram o uso dos dispositivos móveis na facilitação 
da educação, e uma característica importante da utilização dos 
laptops e tablets é a mobilidade, onde os estudantes podem fazer 
registros, publicações e compartilhamentos do momento do aqui 
agora, fazendo com o conteúdo seja significativo e o mais 
próximo possível da sua realidade, tudo contextualizado, com 
objetivos bem definidos e estratégias previamente analisadas. 

 
4. METODOLOGIA 

Foi desenvolvida uma abordagem metodológica de natureza 
qualitativa, onde as observações poderão ser analisadas sob forma 
de categorias, configurando-se na interpretação da realidade.  

O estudo qualitativo é considerado como rigoroso e sistêmico, 
onde as hipóteses e as indagações da pesquisa surgem no 
momento em que o estudo se desenvolve, tendo como meta 
principal a construção do conhecimento e não somente a emissão 
de opiniões sobre o contexto [2]. 

Destaca-se ainda que as questões do estudo serão desenvolvidas a 
partir de discussões no contexto escolar, envolvendo professores, 
pesquisadores e aprendentes. Os conteúdos serão desenvolvidos 
de forma conjunta com as disciplinas de matemática, todos 
associados ao planejamento dos professores. 

4.1.  Participantes e local 

O trabalho será realizado com alunos de escolas públicas 
contempladas pelo projeto EDigital nas séries do Ensino 
Fundamental, que surgiu do interesse de uma empresa privada do 
ramo de energia em parceria com a UFC, em um trabalho social 
aliado às práticas de sustentabilidade, promovendo a interação 
entre os alunos e a tecnologia móvel, os dispositivos móveis 
atuando como uma ferramenta de aprendizagem. 

As séries foram escolhidas pela disponibilidade e interesse da 
escola em trabalhar com o tema proposto. De forma que os 
objetivos do projeto e as possibilidades de mobilidade geradas 
pelo uso do netbook e a facilidade de acesso à internet são 
motivos determinantes para a escolha do local e da série.  

4.2. Material 

No decorrer do trabalho, foi utilizado o netbook como ferramenta 
principal da pesquisa. A partir do seu uso, várias atividades foram 
realizadas a fim de construir e proporcionar as melhores 
estratégias colaborativas. Esses momentos serviram para 
promover a criação colaborativa de gráficos, programas de edição 
e construção de imagens e banners, através da utilização de 
ferramentas como: programa de planilha Calc, objetos de 
aprendizagem e editores de textos objetivando tornar a 
matemática próxima da realidade dos alunos. 

 

 

4.3. Etapas da pesquisa 

De forma inicial, foi apresentada a proposta do projeto para os 
gestores e o corpo docente da escola. Na primeira etapa, os alunos 
foram selecionados de acordo com os anseios e a disponibilidade 
da escola e dos professores, estes foram comunicados que iriam 
participar da pesquisa, explicando o objetivo do projeto.  

Na segunda etapa do estudo, os alunos se familiarizaram com o 

uso do netbook e foram propostas atividades com conteúdos 
matemáticos, estas foram analisadas para verificar a adequação 
curricular e a viabilidade para cada situação de ensino. Os 
conteúdos foram desenvolvidos de forma conjunta com as 
disciplinas de matemática, todos associados aos planejamentos 
dos professores. A seguir, serão apresentados e detalhados os 
instrumentos de coletas de dados utilizados nessa pesquisa. 

4.4. Instrumentos e análise de coleta de dados 

O material de coleta de dados utilizado se caracterizou por diário 
de campo, vídeos, fotos, além de também a observação 
participante, objetivando identificar a aprendizagem através da 
participação em atividades colaborativas. 

Posteriormente a esses procedimentos, os dados do estudo foram 
analisados, através de identificação da presença de categorias a 
partir de atitudes, fala ou ação dos alunos. Os dados do estudo 
foram construídos através da observação das aulas em que os 
alunos utilizaram as tecnologias digitais. 

Foram acompanhados 10 (dez) encontros com os alunos do 7 ano 
do EF II de uma Escola Pública. Durante as atividades foi 
discutido o tema sustentabilidade associando ao uso consciente da 
energia elétrica já que havia a parceria com a companhia de 
energia.  Os conteúdos foram desenvolvidos de forma 
interdisciplinar com a disciplina de matemática (através da 
construção de gráficos no Calc, pesquisas no google, produção de 
tirinhas- OA Tirinhas. 

Os encontros aconteceram em horários extras, a turma foi dividida 
em 10 (dez) grupos de 03 (três) alunos cada. Neste trabalho, 
considera-se observações focadas em um dos grupos, a idade dos 
alunos são: 13,15 e 16 anos. 

 
5. ANÁLISE DE DADOS 

As categorias de análise do estudo foram definidas a partir do 
desenvolvimento de ferramentas que propiciaram o 
desenvolvimento da aprendizagem e também em interações, assim 
como [16] afirmou que estas últimas são essenciais para o 
crescimento cognitivo. Além de elementos e produções realizados 
por pessoas engajadas em busca de um objetivo, sendo estes 
potencializadores da aprendizagem [11]. 

As categorias encontram-se divididas em: Interação, Produção e 
Aprendizagem, est as convergem em questões que serão 
discutidas a posteriori, e fornecem sustentabilidade a relação 
entre a potencialização da aprendizagem e as atividades 
colaborativas com o uso de tecnologias digitais. 

 Em seguida as categorias que servem de base para análise de 
resultados: 

-Interação: sinaliza a conversação do grupo, a troca de ideias e 
opiniões entre os membros, bem como a sua participação nas 
atividades propostas. Os critérios presentes nessa categoria são os 
seguintes: 1- O aprendente realizou o trabalho de maneira pessoal 
sem comunicação com os outros membros 2- Os participantes 
trocaram ideias e conversaram sobre a atividade; 3- Participação 
de todo grupo, participação de dois membros, participação de um 
membro, nenhuma participação. 

-Conhecimento Compartilhado: Fornece mudanças de 
pensamentos ou de atitudes de um ou mais participantes através 
da intervenção de outro membro ou da observância e prática da 
ferramenta. Os critérios presentes nessa categoria são os 
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seguintes: 1- O aluno consegue fazer uma 
consegue entender um novo conceito; 2- Pa
dar um novo significado a algo que antes não c

- Protagonismo: Demonstra se os particip
atingir o objetivo da atividade, produzindo o q
critérios presentes nessa categoria são os se
realizou apenas o que foi solicitado; 2- O al
solicitado, incluiu novas produções, aliand
trabalho proposto. 

A análise das observações dos encontros com 
considerando como critérios pertencentes às 
Interação, Conhecimento Compartilhado e 
parâmetros foram observados em termos 
frequência nos encontros com os alunos. 

Os dados foram analisados qualitativa
observação dos alunos no desenvolvimento da
Identificando a presença das categorias a parti
ação dos alunos. 

Na primeira atividade proposta, os alunos ass
sobre economia de energia, e posteriorme
produção de tirinhas em que os alunos pud
cenário envolvendo objetos e noções de 
geométricas.  Percebeu-se que o grupo se inter
atividades, visto que produziram diferentes ce
sobre a noção do espaço e da distancia.  

Com relação a primeira categoria Interação
através do diálogo entre dois membros caracte
enquanto uma aluna tentava fazer a atividade 
caderno para depois passar para o netbook,
observa-se a conversa inexistente. Ainda rela
interação observou-se a participação, onde do
no netbook realizar os desenhos das tirinhas.
todas as informações e percebeu-se uma inte
todos opinaram. 

Na segunda categoria Conhecimento com
primeira atividade, os aprendentes produziram
realizando apenas o que foi solicitado, eles co
os slides utilizando as formas geométri
constituindo um cenário.  

Na categoria Protagonismo, os alunos cons
cenário, demonstraram mudança de conceito,
dúvida entre dois objetos: o poste e um
colocaram, um dos alunos não entendia por
grande e o garoto pequeno, acontecendo a segu

Exemplo 1: Noção de
Aprendente1: Cara porqu
menino tá tão pequeno, h
Aprendente 2: Porque o 
menino tá longe, entende
Aprendente 1: Ah sim, 
quanto mais perto tiver m

Nesse caso, houve também a construção de u
visto que o participante conseguiu dar um nov
que antes não conseguia entender. Na figura
abaixo se demonstra a produção dos alu
discussão:  

 uma nova associação, e 
Participante consegue 

s não conseguia entender. 

articipantes conseguiram 
do o que foi proposto. Os 
 os seguintes: 1-O aluno 

O aluno realizou o que 
aliando novas ideais ao 

s com alunos foi realizada 
tes às grandes categorias: 
do e Protagonismo. Os 
rmos de presença e de 

tativamente através da 
ento das tarefas propostas. 
a partir de atitudes, fala ou 

os assistiram a um vídeo 
iormente foi proposto a 
os puderam construir um 
s de distância e figuras 
e interessou bastante pelas 
ntes cenários e discutiram 

ação, essa foi evidenciada 
caracterizando a conversa, 
idade de forma isolada no 

ook, nesse último caso 
a relacionada a categoria 

nde dois alunos tentavam 
inhas. Ao final, juntaram 
a interação de fato, onde 

o compartilhado, nessa 
uziram de forma limitada, 
eles conseguiram produzir 
ométricas e os objetos 

 conseguiram construir o 
ceito, quando houve uma 
e um garoto, que eles 
ia porque o poste estava 
 a seguinte conversação: 

ção de tamanho do Poste 
orque o poste tão grande e 
o, hein? 
e o poste tá mais perto e o 

endeu? 
im, então quer dizer que 
er maior ele vai ficar né?  

o de um novo significado, 
m novo significado a algo 
igura 1, representada logo 
s alunos a partir dessa 

Figura 1. Tirinhas em ingl

Na segunda atividade, foi propos
pesquisa na escola sobre o cons
colegas. No segundo encontro, f
pesquisas, foi proposto a elab
solicitado a elaboração de um t
representado os gráficos elaborad

Figura 2. Gráfico sobr

O gráfico foi construído colabora
de uma pesquisa realizada com o
o consumo de energia. Logo aba
conversação dos alunos durante a

                     Ex
Aprendent
ou pizza?
Aprendent
de entende
Aprendent
que escrev
Aprendent
quantidad
podemos d
Aprendent
fácil de en

Nessa fase, ficou evidente a cat
conversaram e participaram ativ
trocaram opiniões, e um colabor
com situações da vida cotidiana 
2 da compreensão de novos 
evidenciado também a oportuni
simular diferentes gráficos 
proporcionando uma maior tro
interação entre os aprendentes. C
[13] que concluem que as te
interação e tornam a aprendizage

Outra atividade que os alunos d
categoria Interação se refere a
maneira colaborativamente a 
aprendentes fizeram com os col
consciente de energia. Nessa ativ
diálogo entre os alunos na co
puderam decidir o layout, as co
colaborativa. Logo abaixo, segu

 
m inglês produzidas pelos alunos 

proposto que os alunos realizassem uma 
o consumo consciente da energia pelos 
ntro, foram discutidos os resultados das 
a elaboração de gráficos no Calc, e 
 um texto ilustrado. Na figura 2, está 
aborados pelos alunos: 

 
o sobre economia de energia 

laborativamente com os alunos a partir 
 com os próprios alunos da escola sobre 
go abaixo, no exemplo 2, observa-se a 
rante a elaboração dos gráficos: 

Exemplo 2: Elaboração e gráficos 
dente1: Vamos utilizar gráficos de barra 
za? 
dente 2: É , eu prefiro pizza fica melhor 

tender... 
dente 1: Vamos o de barra a gente tem 

screver os números, fica mais legal... 
dente1: Quem come pizza vai entender a 
idade melhor, fica bem parecido, e 
os dividir em partes muito coloridas 
dente 2: Ah é mesmo! E aí vai ficar mais 
e entender, tu se garante! 

 a categoria Interação, os dois alunos 
m ativamente na construção do gráfico, 
olaborou na atividade, se preocupando 
diana deles, aproximando o Aprendente 
ovos conceitos. Nessa atividade fica 
ortunidade fornecida pelo netbook de 
ficos para a situação proposta, 
ior troca de ideias, possibilitando a 
ntes. Corroborando com os estudos de 
as tecnologias proporcionam melhor 

dizagem mais prática.  

nos desenvolveram que caracterizam a 
fere a elaboração de um banner de 
te a partir da pesquisa que os 
os colegas sobre a noção de consumo 
sa atividade, se evidencia a interação, o 
na construção do banner, onde eles 

 as cores, as fontes e o texto de forma 
segue a imagem do banner produzido 
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pelos alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Banner dos aluno

Com relação à categoria Conhecimento C
alunos demonstraram mudança de conceito at
realizadas no google conseguiram ampliar os s
e com a transcrição do texto, um dos alunos t
uma música, fazendo com que o colega se int
um trabalho interativo de construção do 
construindo um novo significado, além do
inicialmente (texto ilustrativo). Além dos 
filmado com os netbooks a produção e desen
demonstrando a facilidade que a mobilid
proporciona. [9] destacam que recursos util
móveis permitem a manipulação de da
facilitando a aprendizagem. Logo em seguid
dos alunos dialogando e compartilhando conh
dos netbooks durante a realização das atividad

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Alunos realizando atividade c

Na categoria Protagonismo, considera
ampliado, visto que os alunos conseguiram ex
as ferramentas, foram além do que foi propos
inovador e criativo. A terceira atividade foi r
com o fechamento do projeto, sendo proposto
painel através de slides com todas atividades
anteriores (tirinhas, gráficos e texto ilus
continuou interagindo de forma constante, con
aluna que anteriormente apoiou outro grupo,
outros alunos demonstraram interação, atravé
participação, principalmente na produção da m

Na categoria conhecimento compartilhado p

s alunos 

nto Compartilhado, os 
eito através das pesquisas 
iar os seus conhecimentos, 
lunos teve a idéia de fazer 
 se interessasse e iniciasse 
o do ritmo da música, 
ém do que foi proposto 
 dos aprendentes terem 
 desenvolvimento do rap, 
obilidade desse recurso 

os utilizando dispositivos 
e dados da realidade, 

seguida, seguem imagens 
 conhecimento com o uso 

ividades. 

ade com os netbooks 

idera-se um parâmetro 
am explorar os conteúdos, 
proposto, produzindo algo 
e foi realizada juntamente 
oposto a confecção de um 
idades realizadas nos dias 
o ilustrativa). O grupo 
te, conversando entre si, a 
grupo, voltou, bem como 
 através da conversa e da 
o da música. 

ado pode ser observado 

através da mudança de conceito
novos conteúdos à música, foi 
também ao netbook, que antes 
outro significado à atividade, o q
transformado num achado criativ

Destaque-se o protagonismo ta
produção ampliada durante o de
grupo, continuando além do que 

Com a descrição e a análise 
evidenciado uso do computa
promoção da aprendizagem e 
categorias de análise sugeridas p
várias situações, demonstrando a
realização das atividades em disp

 
6. CONSIDERAÇÕ

ESTUDOS FUTU
O estudo teve como objetivo ge
dispositivos móveis possam a
estratégias, e promover uma me
matemáticos dos alunos.  

No primeiro objetivo específic
envolvendo conhecimentos m
dispositivos móveis, observou a 
constante em todos os encontr
precisou acontecer no contra-tur
mesmo nos dias de prova.  

As Atividades realizadas com os
a emergência de Interações ent
conceitos matemáticos. Conside
estabeleceram, a importância 
ferramentas, adultos ou sujeito
desenvolvimento ocorra. A tecn
no mundo moderno possibilita 
utilizando de maneira interdiscip

Os resultados encontrados 
Conhecimento Compartilhad
oportunidades provocadas pelos
diferentes formas dos alunos ex
Somando-se a este parâmetro, o
como a conversa, a participação 
utilizando o caráter móvel dos ne

Os alunos demonstraram interes
os netbooks, conseguiram de
desenvoltura, aliando com o c
criando situações, que revelara
construção do Rap da energi
categorias atinge-se o segundo o
a presença das categorias Interaç
e Protagonismo no desenvolvim
aula. 

O estudo trouxe uma reflexão so
no processo de inserção das tecn
aprendizagem, assim como, po
moveis devem ser associados a
práxis de sala de aula. Ressalt
tecnologia por si não se car
aprendizagem. 

onceito, os alunos conseguiram incluir 
, foi percebido que tinha que adequar 

 antes eles não tinham citado. Deram 
de, o que antes era para ser um texto foi 
criativo: O Rap da Energia. 

mo também, visto que ocorreu uma 
e o desenvolvimento das atividades do 
o que foi proposto incialmente.  

álise dos resultados nesta seção fica 
utador como ferramenta para a 

em e protagonismo dos alunos. As 
ridas para esta pesquisa apareceram em 
ando a relação entre a aprendizagem na 
m dispositivos móveis.  

RAÇÕES FINAIS E 
 FUTUROS 

ivo geral analisar situações em que os 
sam auxiliar o desenvolvimento de 
ma melhor compreensão dos conceitos 

ecífico que buscou inserir conteúdos 
tos matemáticos com o uso de 
vou a motivação dos alunos, sendo uma 
ncontros, alguns momentos o projeto 

turno, havendo uma boa frequência, 

om os dispositivos móveis propiciaram 
entre os alunos na aprendizagem de 

onsideram-se os estudos de [16] que 
ância da interação dos alunos com 
sujeitos mais experientes para que o 
 tecnologia vista como uma realidade 

bilita a proximidade a esse recurso, o 
disciplinar e contínua. 

trados relacionados à categoria 
tilhado revelam os meios e as 
 pelos dispositivos móveis, fornecendo 
nos explorarem o conteúdo propostos. 
etro, outros critérios encontrados, tais 

pação através de fotografias e filmagens 
netbooks.  

interesse e alegria em poder manipular 
m desenvolver as atividades com 
 o conteúdo visto em sala de aula, 
velaram o Protagonismo através da 
energia. A partir da análise dessas 
ndo objetivo específico que foi analisar 
nteração, Conhecimento Compartilhado 
volvimento das atividades em sala de 

xão sobre a participação ativa da escola 
s tecnologias como recursos de apoio à 
o, pontuou [6] que os dispositivos 

dos a uma metodologia que reflita na 
essalta-se, ainda, que a utilização da 

se caracteriza na potencialização de 
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As sugestões de estudos futuros encontram-se na inclusão de 
atividades utilizando dispositivos em outras disciplinas, 
envolvendo variados conteúdos. Outra alternativa poderia ser o 
desenvolvimento de aplicativos específicos para dispositivos 
móveis envolvendo conteúdos específicos.  
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ABSTRACT 
 
The virtualization of games includes the convertion of traditional 
games to a digital platform and must consider its new 
characteristics. Particular attention must be devoted when these 
are educational games since their psycho-pedagogical features 
must be preserved. The present work presents the virtualization 
process of the Biologia Divertida game series and the evaluation 
of the first game developed. 

RESUMO 
 
O processo de virtualização de jogos inclui a conversão de jogos 
para o formato digital e deve considerar as características da nova 
plataforma. Particular atenção deve ser dada quando estes jogos 
são educativos, pois as características psicopedagógicas devem ser 
preservadas. No presente trabalho é apresentado o processo de 
virtualização da série de jogos educativos Biologia Divertida e a 
avaliação realizada com o primeiro jogo desenvolvido. 

Categories and Subject Descriptors 
K.8.0 [Personal computing]: General - games.  
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

General Terms 
Human Factors, Design. 

Keywords 
Virtualization games, digital games, educational games. 

1. INTRODUÇÃO 
 
Por muito tempo a atividade de ensinar esteve relacionada a 
transmitir conteúdos, tornado dessa forma o aluno passivo nesse 
processo e dependente do seu professor. Porém, com uma nova 
visão da aprendizagem, o fator que determina a metodologia de 
ensino, as descobertas e o aprendizado é a própria motivação do 
aluno, delegando ao professor o papel de orientar [6]. Nesse 
contexto, os materiais didáticos digitais ganharam importância no 
processo de aquisição e prática de conhecimentos. Dentre eles, 
destacam-se os jogos digitais, cuja utilização na educação 
favorece a flexibilidade e criatividade, permitindo que o aluno, de 
forma independente, pesquise, explore e tenha o pensamento 
criativo encorajado [7].  

Quando desenvolvidos de forma a integrar um conteúdo 
educativo específico, os jogos digitais são denominados de 
serious games educacionais [4]. Neste caso, a integração dos 
conceitos deve permear a narrativa do jogo de modo a integrar os 
conceitos de uma forma agradável ao jogador, mantendo o aspecto 
lúdico inerente aos jogos [3].  

Com o advento da tecnologia e a ampliação do uso de 
dispositivos computacionais, os jogos educacionais 
tradicionalmente feitos em papel ou tabuleiro passaram a ser 
recriados em versões digitais, constituindo-se como serious games 
educacionais. Este processo de conversão dos jogos passou a ser 
conhecido como virtualização. Particularmente, para os jogos 
educacionais, há a preocupação de que as versões digitais 
mantenham suas características psicopedagógicas.  

Os jogos didáticos da série Biologia Divertida surgiram da 
necessidade de tornar os conceitos utilizados na disciplina de 
Biologia mais presentes no cotidiano do aluno, de uma forma 
divertida e desafiadora. Assim, o uso dos jogos permitiria aos 
alunos reforçar e relacionar conceitos importantes da disciplina. A 
estratégia adotada na confecção dos jogos em papel se pautou em 
criar diferentes níveis de dificuldades na formulação das questões, 
na disposição das respostas no quadro de caça palavras e no 
dominó, exigindo do jogador, além do conhecimento dos 
conceitos de Biologia, concentração e lógica em um exercício de 
cognição significativo. Assim, a criação dos jogos em papel 
(Figura 1) foi relacionada com os objetivos didáticos 
determinados para cada ano, considerando o conteúdo ministrado. 

Cada jogo corresponde a um tema já estudado em sala, 
caracterizando seu uso como uma atividade de revisão e fixação 
de aprendizagem. Deste modo, os jogos impressos na forma de 
livretos, consistem em perguntas e respostas sobre temas 
relacionados a um ou mais conteúdos de Biologia, com questões 
cujas respostas estão criptografadas por números e ou figuras da 
seguinte forma: para letras ou figuras iguais, números iguais 
(Figura 1a).  

As respostas obtidas pelo aluno fazem parte de uma segunda 
etapa do desafio, que consiste da busca destas respostas em um 
diagrama do tipo caça palavras (Figura 1c). Neste diagrama o 
aluno deve procurar as palavras em diferentes sentidos 
(horizontal, vertical, diagonal ou mesmo uma mistura das três 
formas). Ao preencher todo criptograma, um conceito principal é 
descoberto em uma linha vertical em destaque, conforme pode ser 
observado na Figura 1a. Uma terceira etapa do jogo consiste em 
escrever as respostas obtidas na primeira etapa, em um quadro de 
letras tipo dominó, oferecido de forma que ele deve descobrir o 
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lugar adequado para cada resposta correta que obteve 
compartilhando letras entre as palavras (Figura 1b). 

     

 
Figura 1. Atividades do Biologia Divertida em papel: (a) 

criptograma, (b) dominó e (c) caça-palavras. 

 

O processo de virtualização dos jogos da série surgiu da 
necessidade de permitir maior versatilidade e amplitude de 
utilização dos jogos. Uma vez que os dispositivos móveis 
tornaram-se populares entre os estudantes, tornou-se possível 

considerar a sua utilização como ferramenta auxiliar do processo 
educacional, ou seja, como um aliado no processo ensino-
aprendizagem. 

No presente trabalho será apresentado o processo de 
virtualização dos jogos da série Biologia Divertida, concebidos e 
até então utilizados em papel em escolas do ensino médio. Este 
processo teve como resultado a produção dos jogos para 
dispositivos móveis que foram avaliados junto a alunos destes 
anos escolares. A discussão dos resultados aborda as decisões de 
projeto e o impacto destas nos resultados obtidos na avaliação 
com o público-alvo, buscando responder a questão: “Como lidar 
com as limitações e com as vantagens intrínsecas a dispositivos 
móveis, tais como tamanho da tela e espaço de trabalho, formas de 
interação, disponibilidade e portabilidade, de modo a tratar 
eficientemente o mesmo conteúdo pedagógico de um jogo? ”. 

2. JOGOS DIGITAIS COMO OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM 
 
O termo “objeto de aprendizagem” (OA) vem do inglês learning 
object. Ele é utilizado para classificar ferramentas como, por 
exemplo, imagens, vídeos, áudio, arquivos de texto, animações, 
ou qualquer outro material utilizado como recurso para apoiar 
processos de ensino e aprendizagem. Wiley [13] coloca a 
reusabilidade como uma das características determinantes dos 
OAs. Esse fator permite aos repositórios de objetos de 
aprendizagem, quando criados, armazenar de forma a serem 
aproveitados por outras pessoas em outras ocasiões. Dentre os 
tipos de OAs, os jogos têm ganhado destaque devido a 
familiaridade dos alunos com esse tipo de ferramenta.  

Pode ser considerado jogo qualquer atividade recreativa 
estruturada, na qual exista um participante atuante, regras, 
adversário e um objetivo a ser alcançado [11]. Além de uma 
forma de entretenimento, um jogo também pode exercitar no 
sujeito a parte cognitiva, física ou ambas de forma simultânea. 
Eles podem ser definidos como jogos físicos (jogos de tabuleiro, 
dados ou cartas) ou jogos digitais (jogos online, de plataforma, 
etc). Um jogo digital é uma mídia digital que utiliza ludicidade, 
desafios e bonificações para atingir o objetivo para o qual foi 
desenvolvido, podendo ser: apenas para entretenimento ou para 
trabalhar algum propósito especifico (educação, treinamento, 
monitoramento, etc). Os jogos desenvolvidos com um propósito 
específico são chamados de serious games (SG). 

De acordo com Blackman [1], SG é um termo adotado para 
caracterizar jogos cujo objetivo para o qual foi desenvolvido é 
especifico, ou seja, vão além do entretenimento, proporcionando 
experiências mais voltadas ao aprendizado em diferentes 
abordagens, como a educação. Esse tipo de jogo tem por 
diferencial ser uma ferramenta digital que simula o ambiente real 
e pode, de forma lúdica, levar quem a utiliza refletir e construir o 
conhecimento a partir disso. 

Os jogos digitais fazem parte da vida de muitas crianças e 
jovens, sendo essa, uma das indústrias que mais cresce no mundo 
[9]. Desse modo, é crescente o interesse em realizar pesquisas 
envolvendo jogos digitais para descobrir seus benefícios, 
potencialidades e, principalmente, como esses podem ser 
utilizados no processo de ensino e aprendizagem. Segundo 
Moratori [6], o jogo pode ser considerado como um importante 
meio educacional, pois sua lúdicidade, propicia flexibilidade e 
criatividade, encorajando o pensamento criativo e contribuindo 
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para o aprendizado. Essa ideia é reforçada posteriormente por 
Rapkiewicz [7].  

Desse modo, diversos jogos são desenvolvidos e utilizados 
para apoiar o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 
de diferentes áreas do conhecimento nos níveis básicos da 
educação, estimulando os alunos através de sua ludicidade e 
buscando equilibrar diversão e aprendizagem. 

3. METODOLOGIA 
 
Os SG’s são uma categoria particular de jogos desenvolvida com 
um propósito específico que não o entretenimento [4]. Embora a 
ludicidade seja um elemento presente nestes jogos, seu conteúdo 
aborda temas específicos e relevantes a alguma atividade. Um 
exemplo são os SG educativos voltados a atividades pedagógicas 
[3]. Esta categoria tem recebido particular destaque na produção 
de material didático, pois permite oferecer aplicativos para os 
alunos praticarem conhecimentos ou aprenderem em um ambiente 
lúdico, interativo e divertido [5]. 

De acordo com Sloper [12], o processo de desenvolvimento 
de um novo jogo é composto por cinco etapas principais, sendo 
elas: (a) Concepção, (b) Pré-produção, (c) Produção, (d) Pós-
produção e (e) Pós-lançamento. Segundo Santos et. al. [8], o 
processo de virtualização de jogos educacionais é composto pelas 
seguintes etapas: (i) escolha do jogo a ser virtualizado; (ii) seleção 
dos mecanismos que serão mantidos e adaptados para a versão 
digital do jogo, assim como a inclusão de novas funcionalidades, 
e (iii) avaliação, onde são considerados aspectos computacionais 
de interface e aspectos pedagógicos. Deste modo, na virtualização 
de um jogo deve ocorrer a revisão das etapas de desenvolvimento, 
sem a necessidade de realização integral de cada uma delas. 

A virtualização de jogos é um processo que consiste em 
recriar, em versões digitais, jogos já existentes em outros 
formatos, de modo que sua mecânica e aspectos pedagógicos são 
mantidos. O intuito principal de virtualizar um jogo é utilizá-lo 
como ferramenta pedagógica, para auxiliar no processo de ensino 
e aprendizagem de determinado conteúdo, tendo como diferencial 
o aspecto lúdico que é comumente presente nos jogos. De acordo 
com Cabreira e Aquino [2], com a popularização da tecnologia, 
jogos educacionais de plataformas não digitais tendem a ser 
menos utilizados por estudantes e professores. Esse fato acaba 
resultando em lacunas de materiais didáticos para as disciplinas. 

Para o processo de virtualização da série Biologia Divertida, 
as etapas (a) a (c) de desenvolvimento foram consideradas tendo 
como base a tétrade elementar de Schell [10] que define como 
elementos básicos de um jogo a Tecnologia, a Estética, a 
Narrativa e a Mecânica, conforme pode ser observado na Figura 2. 
Nesta estrutura é possível observar que estes quatro elementos são 
conectados entre si, mostrando a relação existente entre eles. 

O processo de virtualização envolveu a observação, 
discussão e adequação de elementos do jogo tradicional de modo 
a não somente transportar a atividade para o meio digital, mas 
também incorporar novas possibilidades e formas de interação do 
jogador, garantindo seu engajamento na atividade. Deste modo, 
uma vez que o jogo já era conhecido, o processo de virtualização 
englobou as etapas (ii) e (iii) apresentadas por Santos et al. [8].  

 

 
Figura 2. Tétrade elementar de Schell [12] (pg. 42) com os 
quatro elementos básicos que compõem os jogos digitais. 

Ao final do desenvolvimento foi realizada uma avaliação 
com 145 alunos do ensino médio e de cursos preparatórios para o 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 5 escolas da 
cidade de João Pessoa, PB. A pesquisa ocorreu no período de 
outubro a novembro de 2016. A amostra foi voluntária. O 
questionário utilizado para a avaliação constou de 25 perguntas 
sobre o jogo, incluindo sua interface, acesso e jogabilidade, bem 
como perfil e hábitos do aluno quanto ao uso de ferramentas 
digitais. Os dados foram analisados por meio de estatística 
descritiva. 

 

4. VIRTUALIZAÇÃO DA SÉRIE 
BIOLOGIA DIVERTIDA 
 
Uma vez que o jogo e seu público alvo já eram conhecidos, o 
processo de virtualização iniciou-se com a seleção dos 
mecanismos que deveriam estar presentes na versão digital. Para 
tanto foram considerados os 4 elementos fundamentais da tétrade 
de Schell [10].  

O elemento Tecnologia inclui os materiais utilizados para 
prover a experiência ao jogador e está diretamente relacionado à 
plataforma, dispositivos e recursos tecnológicos. No caso da 
presente virtualização, a demanda foi por aplicativos que 
pudessem ser utilizados tanto dentro quanto fora do ambiente 
escolar, de modo que os alunos pudessem utilizar o recurso 
tecnológico mais popular e comum entre eles: o telefone celular. 
Deste modo, a adequação da Estética precisou ser equilibrada com 
a Tecnologia, apresentando gráficos coloridos, mas de tamanho e 
resolução coerentes com as capacidades de aparelhos celulares 
capazes de executar aplicações Android. Tal adequação consistiu 
na busca de um equilíbrio no uso do gamute de cores, que 
resultou em uma menor necessidade de espaço de armazenamento 
das imagens. A escolha das cores também considerou o consumo 
energético, utilizando a cor preta como cor de fundo. Embora esta 
cor possa ser associada a um ambiente sombrio e pouco divertido, 
o equilíbrio foi buscado com o uso de cores vivas nos demais 
desenhos.  

Um outro recurso tecnológico abordado relacionou-se à 
inclusão da possibilidade de publicação da pontuação do jogador 
na rede social Facebook a cada fase concluída (Figura 3). Este 
recurso teve como objetivo principal estimular a competição por 
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uma pontuação maior entre os alunos, bem como incentivar e 
promover o uso do jogo por outros alunos. Visando uma maior 
acessibilidade e interação entre os usuários, os novos jogos foram 
produzidos para ficarem disponíveis gratuitamente para 
dispositivos Android na plataforma GooglePlay.   

A Estética do jogo relaciona-se aos aspectos artísticos que 
definem como o jogo é percebido sensorialmente pelo jogador. Aí 
estão incluídos os sons e imagens que compõem o jogo. Na série 
digital, as características deste elemento foram concebidas para 
incluir desenhos coloridos, conforme já descrito, e também ícones 
de fácil reconhecimento pelo jogador. Neste caso, foi necessário 
incluir botões que levassem a instruções, ajuda, escolha do nível e 
seleção de diagramas. Estes botões relacionaram-se com 
alterações realizadas na Mecânica do jogo, demandadas pela 
dinâmica necessária para a alternância entre os diagramas de 
criptograma e caça-palavras, bem como para o acesso à página de 
dicas. Neste caso, é importante observar que a versão digital 
oferece esta dinâmica de maneira completamente diferente da 
versão em papel, pois o jogador dispõe de uma área de 
visualização de tamanho limitado.  

Devido à escolha dos telefones celulares como plataforma, 
um novo elemento estético pode ser adicionado: som. Para tanto, 
foram adicionadas músicas e efeitos sonoros para as telas de 
abertura e do diagrama de caça-palavras. O processo de escolha 
das músicas pautou-se no tempo de jogo e na necessidade de 
concentração e atenção durante a busca no caça-palavras. Os sons 
foram selecionados com a finalidade de tornar o jogo mais 
imersivo, permitindo ao jogador experimentar sensações ligadas a 
animação, concentração e comemoração. Por esta razão, optou-se 
por música apenas na tela de abertura, com ritmo animado, um 
som de ritmo lento e notas graves na tela de caça-palavras, e um 
som de comemoração ao final de cada fase. 

  
Figura 3. Modelo de tela de finalização do jogo com opção de 

compartilhamento da pontuação. 

A Narrativa do jogo descreve a sequência em que os 
eventos ocorrem e a estória. Na versão original, cada uma das 
revistas da série Biologia Divertida aborda um conjunto de 
assuntos de Biologia e apresenta um número variado de jogos, 
sendo que a dinâmica de resposta se dá pelo uso dos três 
diagramas conjuntamente (Figura 1). Na série virtualizada cada 
aplicativo foi composto por um conjunto de jogos sequenciais 
com nível crescente de dificuldade que abordam um mesmo 
assunto, com adaptações na sequência em que as atividades do 
jogo são apresentadas. Neste caso, para responder as questões 
propostas na versão digital se faz necessário encontrar 
obrigatoriamente as respostas no diagrama de caça-palavras. A 
palavra conceito é o desafio de cada partida, onde cada letra dela 

está nas respostas das questões propostas. Sendo assim, é preciso 
solucionar as perguntas para descobri-la (Figura 4).  

A Mecânica foi o elemento mais modificado na virtualização 
da série. Ela diz respeito aos procedimentos e regras do jogo e 
precisou ser adequada às dimensões impostas pela tecnologia 
adotada. Assim, não foi possível utilizar os três diagramas que 
compõem cada jogo da série em papel (Figura 1) pela 
complexidade causada pela manipulação de três telas diferentes. 
Na nova Mecânica, cada jogo é composto apenas pelo 
criptograma e pelo diagrama de caça-palavras. Ao ler as 
definições do criptograma o jogador deve abrir o caça-palavras 
para encontrar a resposta, que irá atualizar automaticamente o 
criptograma e a letra do conceito maior a ser encontrado. Uma tela 
de dicas permitirá ao jogador escolher umas das letras disponíveis 
para preencher todos os espaços do criptograma onde ela aparece.  

No jogo em papel, o jogador era responsável por fazer este 
preenchimento a partir dos números ou desenhos iguais presentes 
no criptograma. Na versão digital, as letras das palavras já 
descobertas aparecem disponíveis nas dicas, mas apenas três delas 
poderão ser utilizadas para preencher automaticamente o 
criptograma. Ao pedir uma dica, o jogador diminui sua pontuação 
final, também relacionada ao tempo de preenchimento total do 
criptograma (que leva à descoberta do conceito principal). Deste 
modo, o desafio do jogador foi ampliado para incluir não apenas a 
busca pelo conceito principal, mas também em fazê-lo no menor 
tempo possível. O tempo foi utilizado para influir na pontuação de 
modo a tornar-se um fator desafiador para o jogador na busca por 
obter um desempenho melhor. 

A relação da Mecânica, da Tecnologia e da Narrativa foi 
observada nas adaptações realizadas em função destes três 
elementos: o reduzido tamanho da tela dos aparelhos celulares 
levou à diminuição da quantidade de perguntas e de palavras 
contidas no diagrama de caça-palavras, demandando a 
organização da complexidade do jogo em níveis e em uma ordem 
pré-estabelecida de ações. O tamanho do caça-palavras foi 
adequado para que o jogador pudesse deslizar o dedo sobre a tela 
para selecionar a sequência de letras da resposta. Assim, o 
tamanho das letras precisou levar em consideração uma seleção 
que não incorrese na seleção múltipla de outras letras no entorno 
de forma indesejada. 

 
Figura 4. Tela com criptograma (acima) e conceito principal 

(acima no alto) e tela do caça palavras (abaixo). 

Na versão digital, cada aplicativo é composto por três jogos 
(Figura 5) com nível de dificuldade crescente (fácil, médio e 
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difícil), onde para iniciar o jogo de um próximo nível se faz 
necessário a conclusão do jogo atual. O nível de dificuldade está 
relacionado com a complexidade dos conceitos e na forma como 
cada resposta está disposta no caça-palavras. O objetivo é formar 
a palavra da linha em destaque (palavra conceito), mas para isso o 
jogador deverá responder questões que possuem em suas 
respostas as letras dessa palavra. Esta conexão dos elementos 
também resultou na opção de o jogador pedir ajuda, onde poderão 
ser apresentadas até três das letras contidas nas demais respostas, 
mas apenas se essas letras fizerem parte de pelo menos uma 
resposta que o jogador já encontrou. Além disso, é possível a 
qualquer momento da partida visualizar as instruções e, 
eventualmente, desistir. 

    

 
Figura 5. Tela dos jogos com níveis diferentes de 

dificuldade 

5. AVALIAÇÃO DO JOGO  
 
De modo a identificar os pontos positivos e negativos do jogo 
virtualizado, foi realizada uma pesquisa com 145 alunos do ensino 
médio e de cursos preparatórios para o ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio) de 5 escolas da cidade de João Pessoa, PB. A 
pesquisa ocorreu no período de outubro a novembro de 2016. Os 
dados foram tabulados e analisados a partir de estatística 
descritiva. 

Inicialmente foi solicitado aos alunos que fizessem download 
do aplicativo “Biologia Divertida: Sistema Cardiorrespiratório”, 
disponível na GooglePlay, em seus aparelhos de telefone celular. 
Assim, os alunos foram convidados a jogar. Ato contínuo, foi 
solicitado aos alunos que respondessem a um questionário com 
questões fechadas e abertas sobre suas impressões a respeito do 
jogo. As adaptações realizadas na consideração dos elementos de 
estética, narrativa, mecânica e tecnologia puderam ser avaliadas 
por meio das respostas do questionário.  

Em face da impossibilidade de se obter o sinal de internet em 
sala de aula, 34 alunos obtiveram o jogo em outro momento 
(22,9%) e responderam ao questionário proposto após fazer uso 
do jogo, entregando-o posteriormente ao entrevistador. Mesmo 
com este contratempo, 95% dos alunos indicaram ser fácil obter o 
jogo. 

As respostas dos entrevistados apontaram que 100% 
gostaram da versão digital, sendo que 29,37% destes já conhecia o 
jogo em papel. Além disso, 99% dos entrevistados afirmaram que 
o jogo ajudou a praticar os ensinamentos de Biologia estudados 
em sala de aula, bem como o mesmo percentual indicou ter 

gostado de poder jogar no celular. Tais respostas estão em acordo 
com o fato de que 98% dos entrevistados apontaram que 
indicariam o jogo para um amigo e 99% apontaram querer novas 
versões do jogo abordando outros temas da Biologia.  

Ao se considerar os elementos estéticos e lúdicos do jogo, 
88% dos indivíduos respondeu que gostou da tela inicial do jogo e 
94% disse que as regras, instruções e modo de jogar estavam 
claras. Tais aspectos são importantes tendo em vista que a 
agradabilidade visual e a fácil compreensão das regras do jogo são 
um dos fatores de engajamento do jogador [3].  

A afirmação sobre o fato de os jogadores terem 
compreendido como jogar (apontado por 97% dos entrevistados) 
ganha respaldo na resposta de 72% dos indivíduos que afirmaram 
que não utilizaram ou que não prestaram atenção ao botão de 
instruções (Figura 6). A mecânica adotada e a adaptação 
tecnológica realizada foram verificadas por meio da forma de 
seleção no caça-palavras. Neste quesito, as letras do diagrama 
foram consideradas pequenas por 12% dos indivíduos (Figura 7). 
Apesar disto, 33% destes indivíduos consideraram a seleção fácil, 
estando incluídos nos 55% dos jogadores que marcaram esta 
última opção. 

 
Figura 6. Questão sobre se as instruções de como jogar foram 

suficientes. 

 
Figura 7. Questão sobre a seleção da palavra no diagrama 

/caça-palavras: (F) foi fácil, (M) selecionava mais letras do que 
eu queria, (E) escorregava muito, (A) a seleção apagava muito 

depressa, (Q) os quadradinhos eram muito pequenos e (O) 
outros. 
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Na questão aberta, 35% dos entrevistados deram sugestões a 
respeito do jogo, sendo que estas incluíam o pedido de novos 
aplicativos e assuntos (31,4%), o lançamento do jogo para outros 
sistemas operacionais (15,7%), modificações ou adições na 
estética do jogo, particularmente quanto aos sons e as cores da 
interface (27,5%). 

O compartilhamento da pontuação em rede social foi 
apontado como uma característica positiva do jogo por 33% dos 
jogadores, embora 49% não tenha reparado nesta opção. 
Entretanto, 37% indicaram que não publicariam sua pontuação, 
independente de terem considerado ou não esta característica 
positiva. 

6. CONCLUSÃO 
 
O processo de ensino e aprendizagem têm cada vez mais 
incentivado a participação ativa do estudante no processo e, para 
isso, os recursos lúdicos, como jogos, vem se mostrando aliados 
eficientes. Considerando esse cenário, foi elaborado a série de 
jogos, em formato de revistas, Biologia Divertida. Observando os 
bons resultados do uso da revista pelos alunos e a familiaridade 
desse público com plataformas mobile, foi realizada a 
virtualização desse jogo e neste trabalho foi descrito os aspectos e 
dificuldades dessa atividade e a avaliação do primeiro jogo digital 
da série. 

Na virtualização de jogos, alguns elementos precisam ser 
adaptados, tendo em vista a nova plataforma, e outros podem ser 
inseridos. Ao se tratar de um serious game educativo, é 
importante garantir que os aspectos psicopedagógicos não sejam 
comprometidos neste processo de virtualização. Os resultados 
obtidos com a criação da série digital do Biologia Divertida 
permitiram verificar que a partir de um processo de 
desenvolvimento baseado nos elementos fundamentais de jogos, é 
possível potencializar o sucesso do resultado, lidando com as 
limitações e com as vantagens intrínsecas da nova plataforma.  

Disponível desde julho de 2016, o primeiro jogo da série, 
utilizado nesta pesquisa, já recebeu mais de oito mil downloads e 
mantém a nota de avaliação dos usuários superior a 4.6, em uma 
escala de 1 a 5, na plataforma GooglePlay. Esta avaliação 
corrobora o sucesso da virtualização observado na pesquisa com 
os alunos, quando 100% indicou ter gostado do jogo. Todos os 
jogos da série podem ser acessados nesse link: 
https://goo.gl/R9iCsm.  

Como trabalhos futuros, planejamos desenvolver novos jogos 
digitais da série Biologia Divertida, nos quais serão abordados 
diferentes conteúdos da Biologia. Pretendemos também melhorar 
os aspectos destacados pelos alunos, assim como realizar novas 
avaliações para tornar o jogo cada vez mais intuitivo e adaptável.  
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ABSTRACT 
The course of Operating Systems (OS) aims to present concepts, 
mechanisms and procedures used in the development of operating 
systems, as well as how these elements interfere in the 
development of software applications. Teachers and students face 
difficulties in teaching and learning this discipline, because it 
encompasses complex definitions and functioning, with models 
and physical, logical and functional structures of various 
specificities many difficult operations to conceive and describe. It 
is more difficult to represent these concepts in concrete terms. For 
that reason, some methodologies have been studied and developed 
to minimize these difficulties. With the advances in technology 
and the emergence of new alternatives that can complement the 
classroom activities, such as the virtual immersive environments, 
a range of possibilities emerges for the creation of an environment 
rich in interactivity, immersion and collaboration. Given this 
context, this work describes a proposal for educational software 
for the teaching and learning of OS, the CyberOS. The software 
was developed in a 3D immersive environment, using the 
OpenSim platform integrated with Moodle. The results of tests 
conducted on the use of the tool have shown to be very promising 
for its wide use in the practical classes of the discipline of 
Operating Systems in higher education. 

RESUMO 
A disciplina de Sistemas Operacionais (SO) tem como objetivo 
apresentar conceitos, mecanismos e procedimentos utilizados no 
desenvolvimento de sistemas operacionais, bem como tais 
elementos interferem no desenvolvimento dos softwares 
aplicativos. Professores e alunos enfrentam dificuldades no ensino 
e aprendizagem desta disciplina, pois, ela engloba definições e 
funcionamentos complexos, com modelos e estruturações físicas, 
lógicas e funcionais de várias especificidades difíceis de 
mentalizar e descrever. Mais difícil, ainda, é representar tais 
conceitos concretamente. Por esta razão, algumas metodologias 
vêm sendo estudadas e desenvolvidas a fim de minimizar essas 
dificuldades. Com os avanços tecnológicos e o surgimento de 
novas alternativas que podem complementar as atividades da sala 
de aula, tais como os ambientes virtuais imersivos, abre-se um 
leque de possibilidades para a criação de ambiente rico em 
interatividade, imersão e colaboração. Deste modo, foi 
desenvolvido um ambiente imersivo 3D utilizando a plataforma 
OpenSim integrada ao Moodle. Os resultados dos testes 
realizados sobre o uso da ferramenta mostraram-se bastante 
promissor para sua ampla nas aulas práticas da disciplina de 
Sistemas Operacionais no ensino superior. 

Descritores de Categoria e Assuntos 
K.3.1 [Computer and Education]: Computer Uses in Education. 

Termos Gerais 
Experimentation. 

Keywords 
Ambiente Virtual de Aprendizagem Imersivo, Sistemas 
Operacionais, ensino. 

1. INTRODUÇÃO 
A disciplina de Sistemas Operacionais está presente em caráter 
obrigatório nos cursos da área de computação. Tal disciplina 
pertence ao núcleo de Fundamentos da Computação, de acordo 
com o Currículo de Referência da SBC[1]. 

Os conteúdos tratados na disciplina de SO são, em sua grande 
maioria, difíceis de serem absorvidos pelos alunos, porque 
“muitas vezes envolvem conceitos teóricos e alguns mecanismos 
complexos, exigindo certo grau de abstração dos alunos para que 
possam obter uma compreensão completa”[2]. As aulas práticas 
possibilitariam que os alunos experimentassem visualizar o 
código de um software que realize tarefas de gerenciamento de 
recursos de um computador de forma concreta. Porém, na prática, 
existe um interacionamento de conceitos teóricos de SO, de forma 
que um conceito, para ser compreendido em sua totalidade, 
depende de outros conceitos associados[3]. Por esta razão, aulas 
práticas de SO deveriam ser bastante frequentes e que 
possibilitassem o desenvolvimento de uma didática baseada em 
projetos, os quais se concluiriam ao final da disciplina [4]. Isso 
pode ser maximizado com o uso de um laboratório exclusivo para 
as práticas da disciplina de SO. 

Entretanto, o que se constata nas instituições de ensino onde há 
cursos de computação, é uma grande dificuldade em se alocar um 
laboratório exclusivo para as aulas práticas da disciplina de SO, o 
que seria considerada a metodologia mais adequada, sugerida por 
especialistas na área[3], [4], [5]. 

Deste modo, uma metodologia baseada em experimentações de 
alteração de código do SO, pode ser prejudicial ao bom 
funcionamento do laboratório. Isso traz uma enorme 
complexidade, uma vez que seria necessário a constante 
manutenção, ou até reinstalações obrigatórias, do SO, a cada final 
de aula prática, visando deixar o laboratório funcional para outras 
disciplinas ou cursos. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 402 - 407. Santiago de Chile.
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Esta pesquisa justifica-se por perceber-se a necessidade de 
ferramentas pedagógicas alternativas ao uso de sistemas 
operacionais reais em aulas práticas na supracitada disciplina. A 
necessidade é antiga [6]; [3], porém, até hoje, ainda não foi 
plenamente solucionada. 

[6] identificou um problema comum a professores e alunos da 
disciplina de SO. O autor descreveu que existe uma relativa 
dificuldade em caracterizar a real dinâmica de eventos 
computacionais e que o entendimento dos conceitos abordados em 
SO fica comprometido. Ele desenvolveu o SOsim, um simulador 
gráfico que dinamiza os conceitos e técnicas usadas em SO.  

[3] apresentou uma análise crítica das práticas de laboratório na 
disciplina de SO sob uma perspectiva construtivista. O autor 
recomenda que as atividades práticas de laboratório devem 
explorar o uso de serviços de SO para a construção de aplicações 
(aspectos externos) e a forma como esses serviços são construídos 
(aspectos internos). Para tanto, devem ser desenvolvidos 
programas para testar as reações do núcleo do SO quando 
submetido a cargas computacionais diversas.  

A proposta desta pesquisa foi investigar se ambientes virtuais de 
aprendizagem imersivos (3D) podem contribuir para o 
aprendizado de conceitos abstratos da disciplina de Sistemas 
Operacionais nos cursos de graduação em computação. 

Sendo assim, buscou-se identificar as dificuldades e limitações 
das ferramentas atuais utilizadas no ensino e aprendizagem da 
disciplina de SO, como também, apresentar facilidades e 
possibilidades de uma nova ferramenta e uma nova metodologia 
para a referida disciplina. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O ensino de sistemas operacionais 
Sistema Operacional é o programa que controla todos os recursos 
da máquina e fornece a base sobre a qual os programas aplicativos 
são escritos [7]. É função do SO gerenciar os recursos de 
hardware do computador e ao mesmo tempo prover um ambiente 
simples para criar e executar as aplicações dos usuários. Percebe-
se, portanto, o quão complexo, coordenado e inter-relacionado 
deve ser o funcionamento do SO.  

Diante da definição desse software básico inerente a todo e 
qualquer computador, constata-se que a referida disciplina 
apresenta várias técnicas e conceitos cuja complexidade podem 
tornar difícil o ensino e aprendizagem de tais conceitos.  

Conforme [5], “Lecionar disciplinas da área de Sistemas 
Operacionais é um desafio em virtude das características e 
peculiaridades das informações a serem repassadas”.  

[8] destacam que um grande desafio é possibilitar que o aluno, de 
uma forma simples, consiga entender nas aulas práticas, como as 
principais rotinas e eventos do sistema trabalham, pois os livros 
usam uma linguagem técnica de difícil compreensão.  

Outro desafio que pode comprometer o ensino da disciplina de 
SO é a dinâmica inerente de alguns conceitos. Por exemplo, os 
códigos dos algoritmos de SO não são vistos em execução pois, 
grande parte dos recursos adotados na metodologia de ensino 
dessa disciplina não permite tal dinamismo.  

2.1 Dificuldades no ensino de sistemas 
operacionais 
Com o objetivo de conseguir melhores resultados no processo de 
aprendizagem dos alunos do curso da área de Computação e 
Informática, faz-se constante a necessidade de melhoria da 
didática de ensino em âmbito geral. Para isso, pode-se usar 
software capaz de transformar processos abstratos em concretos 
aumentando a interação entre os alunos e o objeto em estudo [9]. 

Já [2] expressa outra dificuldade no ensino e aprendizagem de 
SO: 

Alguns de seus temas exigem uma explicação cuidadosa e 
detalhada do professor, pois muitas vezes envolvem conceitos 
teóricos e alguns mecanismos complexos, exigindo um certo grau 
de abstração dos alunos para que possam obter uma compreensão 
completa [2]. 

Quando o professor lança mão de uma metodologia altamente 
teórica ao ensinar a disciplina de SO, dificilmente os alunos irão 
compreender, de forma satisfatória, o conteúdo [10]. 

Por isso, é notória a necessidade de ferramentas adequadas que 
possibilitem ao aluno ter uma compreensão holística dos diversos 
assuntos estudados em SO. A prática melhora a aprendizagem 
porque possibilita a reorganização dos conceitos e a busca por um 
equilíbrio entre o que foi ensinado e o que é realizado por meio de 
tentativa e erro [11]. 

Nesse sentido, os simuladores educacionais podem ser 
considerados uma alternativa apropriada para as práticas da 
disciplina, uma vez que a simulação possibilita que o aluno 
realize diferentes combinações de conceitos e situações sem a 
necessidade de alterar o kernel do sistema. 

2.2 Metodologias adotadas no ensino de SO 
São duas as linhas direcionadoras de metodologias distintas, que 
vêm sendo adotadas, há anos, no ensino de SO. Uma que não 
utiliza software e a outra que se apropria de tais recursos. 

2.2.1 O ensino de sistemas operacionais sem o apoio 
de Softwares 
A metodologia, corriqueiramente, mais utilizada para o ensino de 
SO, apresenta sérias dificuldades na assimilação dos complexos 
conteúdos dessa disciplina. Aulas expositivas, que adotam 
recursos didáticos tradicionais, como slides e atividades escritas 
na parte prática da disciplina, são a base dessa abordagem. 

[...] aulas práticas, na sua maioria, exercícios em sala de aula, e 
aulas teóricas. Estas últimas são predominantes na carga horária e, 
de forma geral, sua demasia resulta no acumulo de dúvidas por 
parte dos alunos, ocorrendo também a desmotivação desses diante 
do imenso embasamento teórico [12]. 

Tais recursos tradicionais são estáticos e servem apenas para 
exibir o conteúdo teórico. Não são capazes de demonstrar a 
dinâmica dos conceitos da disciplina aplicados no funcionamento 
real do SO [12]. Por este motivo, não auxiliam na assimilação do 
assunto. Na maioria dos casos, isso se deve ao fato ou da falta ou 
da escolha inadequada dos recursos adotados para a disciplina.  

Dessa forma, percebe-se a necessidade de metodologias que 
promovam atividades práticas que complementem a teoria 
abordada em sala de aula.  
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Há um conjunto de metodologias de ensino que podem ser usadas 
durante na disciplina de SO e que varia de acordo com o objetivo 
educacional a ser alcançado. No entanto, o que se encontra como 
metodologia mais comum na disciplina de SO é unicamente a 
exposição oral do conteúdo [13]. 

De acordo com [14], “o problema está tanto no modelo de ensino 
como na falta de ferramentas capazes de traduzir para a realidade 
os conceitos teóricos apresentados”.  

O modelo tradicional de exposição oral de conteúdos é 
insuficiente para um bom processo de ensino e aprendizagem dos 
conteúdos abordados em SO. O ideal é usar modelos que auxiliem 
o aluno na construção do conhecimento e facilitem a assimilação 
dos referidos conteúdos. 

Conforme [15], o processo de ensino pode ser realizado utilizando 
outros tipos de procedimentos, desde que sejam compatíveis com 
os objetivos do plano da disciplina. 

Diante do exposto, compreende-se a necessidade de uma 
metodologia que utilize recursos que demonstrem como o SO 
funciona. 

2.2.2 O ensino de sistemas operacionais com apoio 
de softwares 
O ensino de Sistemas Operacionais (SO) exige que conceitos 
abstratos e atividades práticas estejam interligadas. Para isso, é 
indispensável uma atividade prática bem elaborada, devido ao 
grau de dificuldade encontrado pelos alunos em integrar e aplicar 
tais conceitos [5]. 

Vários autores propõem diferentes metodologias para a realização 
de aulas práticas. Desse modo, a prática de laboratório pode ser 
classificada, de três formas distintas, conforme descreve[15]: 

1. Análise e alteração no código-fonte, utilizando sistemas reais 
de código aberto.  

2. Análise de sistemas operacionais educacionais, que são 
programas resumidos que disponibilizam o código-fonte do 
SO.  

3. Uso de Softwares Educativos (SE), como softwares tutoriais, 
simuladores, jogos educativos, etc. 

As três estratégias metodológicas apresentadas têm suas vantagens 
e desvantagens:  

A primeira, tem como vantagem o fato de ser a mais completa e 
próxima da realidade do SO. No entanto, exige laboratório 
exclusivo para sua execução.  A segunda estratégia reduz os 
custos em equipamentos, porém, ainda exige pré-requisitos em 
outras áreas do conhecimento e maior consumo do tempo da 
disciplina. A terceira é a estratégia mais simples para demonstrar 
os conceitos da disciplina e rica em recursos tecnológicos 
(interatividade, multimídia, etc.). Como desvantagem, das 
estratégias apresentadas, é a mais distante da realidade dos 
SO[15]. 

 
3. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
Os procedimentos utilizados na metodologia desta pesquisa foram 
o descritivo e o comparativo, com abordagem quantitativa.  

As etapas metodológicas seguidas na realização da referida 
pesquisa, foram: 

a) Inicialmente foi feito um levantamento de requisitos através da 
aplicação de questionários de sondagem, nos meses de junho e 
julho 2016, para 18 estudantes do Instituto Federal do Ceará 
(IFCE), Campus Aracati-CE que haviam concluído a disciplina de 
Sistemas Operacionais. O objetivo da sondagem foi obter 
informações sobre a percepção dos alunos quanto ao processo de 
ensino e de aprendizagem da supracitada disciplina.  

b) A etapa seguinte foi a estruturação do AVA imersivo, 
denominado CyberOS. As ferramentas selecionadas para tal 
desenvolvimento foram: o AVA Moodle, como plataforma, por 
ser gratuito, open source e amplamente utilizado pela comunidade 
acadêmica no ensino à distância; o metaverso OpenSim, que foi 
escolhido pelos mesmos motivos; o Sloodle, responsável pela 
ligação entre o mundo virtual (OpenSim) e o AVA (Moodle); o 
visualizador de mundos virtuais Firestorm Viewer, selecionado 
por apresentar bom desempenho da visualização gráfica do 
ambiente e, por fim, o Xampp Server para hospedar as aplicações 
necessárias ao funcionamento do ambiente, selecionado por ser 
uma tecnologia gratuita e já consolidada no mercado.  

c) Uma vez feita a estruturação e integração de toda base do 
ambiente, seguiu-se na busca de objetos digitais que alimentassem 
e dinamizassem o ensino com conteúdos didáticos digitais, tais 
como, imagens, slides, simuladores 2D’s e desenvolvimento de 
scripts para simulações 3D’s a fim compor as aulas imersivas de 
SO. 

d) Após o desenvolvimento do ambiente virtual imersivo foi 
aplicado um questionário de teste de validação do CyberOS, desta 
vez, com estudantes do 3º semestre do curso de Ciências da 
Computação. O tempo de imersão no software foram 4 horas. O 
teste foi aplicado em Dezembro de 2016. 

Os estudantes tiveram uma explanação sobre o ambiente CyberOS 
e sobre as atividades que seriam desenvolvidas. De posse do 
Roteiro de Aula Prática e do Questionário de Validação do 
CyberOS, os estudantes praticaram a imersão, responderam as 
questões propostas no roteiro e avaliaram as funcionalidades do 
CyberOS. 

O ambiente tem como foco a integração e desenvolvimento de 
objetos com licença livre que simulam as ações realizadas pelo 
SO para gerenciar o computador. 

Ele contempla o núcleo básico da disciplina, abordando os 
conteúdos normalmente ministrados nos cursos de graduação. 

Para o seu desenvolvimento foram utilizados objetos 3D 
disponíveis em repositórios online, como o Zadaroo e Sketchup. 
E a ilha escolhida foi da Universidade de Edinburgh (Escócia) 
que está disponível gratuitamente para download. 

Para enriquecer o ambiente com conteúdos consolidados optou-se 
em povoar o CyberOS com Recursos Educacionais Abertos 
(REA) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da 
Universidade de São Paulo (ICMC/USP). 

3.1 O CyberOS 
Ao chegar no ambiente (Figura 1), o usuário é recepcionado por 
Ada,  um NPC (Non Player Character) que lhe dará as boas 
vindas e as primeiras orientações para a movimentação dentro do 
mundo virtual. 
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Figura 1. Chegada do usuário ao CyberOS 

 

Após fazer o login no sistema, o usuário irá escolher para onde 
deseja se teleportar dentro do ambiente, clicando com o botão 
direito do mouse em um dos círculos coloridos dispostos no 
painel e selecionando a opção teleport.  

O espaço destinado a aprendizagem de “Processos” aborda três 
conteúdos: Conceitos Iniciais, Escalonamento e Comunicação 
entre Processos. Em cada um dos conteúdos, o usuário terá uma 
abordagem teórica do assunto em forma de apresentação de slides. 

Para abordagem do tópico a Comunicação entre Processos (IPC), 
há uma simulação sobre produtor/consumidor usando semáforos, 
e outra sobre deadlocks ((Figura 2). 

 
Para abordar a Gerência de Dispositivos (E/S), além dos slides 
sobre os conceitos teóricos, há uma simulação sobre como o SO 
realiza as operações de E/S de dados através dos dispositivos do 
computador, além das simulações sobre interrupções e métodos de 
E/S (Figura 3).  

 
Figura 3. Gerência de Dispositivos 

Na Gerência de Memória são abordados os conceitos de 
Hierarquia de Memória e uma simulação sobre Gerência de 
Memória através da qual os estudantes observam como os 
algoritmos de alocação da memória e falha de páginas são 
gerenciados pelo SO. 

Na sala de atividades do CyberOS o estudante pode encontrar 
diversas atividades individuais ou em grupo, síncronas ou 
assíncronas. 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS 
RESULTADOS  
Com relação ao Questionário de Sondagem uma das respostas dos 
estudantes (Figura 4) que vale discutir é a seguinte: “A que você 
atribui as dificuldades encontradas na assimilação do (s) 
conteúdo(s)”? Os itens que mais se destacaram foram 
“Complexidade dos conteúdos abordados” e “Alto Nível de 
abstração”. 

 
Figura 4. Dificuldades na assimilação dos conteúdos de SO 

Ainda em 2002, [3] já percebia que uma das principais 
dificuldades da disciplina de SO é a inexistência de uma 
sequência didática clara entre os diversos assuntos a serem 
abordados. A causa desta dificuldade seria devida a característica 
de inter-relacionamento das tarefas executadas pelo SO: 

Por exemplo, a noção de contexto de processo depende de 
conceitos associados a gestão de memória, como o espaço de 
endereçamento, enquanto esta depende de conceitos oriundos da 
gestão de processos, como o estado dos processos [3]. 

A análise do Questionário de Sondagem levou a proposta do 
protótipo, CyberOS, como recurso didático pedagógico capaz 
minimizar ou mesmo solucionar as dificuldades apresentadas no 
ensino e aprendizagem de SO. 

O teste de validação do CyberOS avaliou aspectos, tais como:  

• Usabilidade. 
• Recursos motivacionais e interesse na disciplina. 
• Imersão, interação e colaboração no ambiente CyberOS. 
• Comparação entre o ambiente físico da sala de aula e o 

ambiente virtual imersivo. 
• Papel do software como facilitador do processo de 

aprendizagem. 

Com relação a usabilidade pode-se perceber que os alunos 
avaliaram positivamente o ambiente.  90% concordaram 
plenamente ou parcialmente (Figura 5). 

 
Figura 5. Facilidade de uso 

 

Ainda sobre usabilidade, 60% dos participantes da pesquisa 
concordaram que o CyberOS possui simulações e terminologias 
consistentes com a disciplina de SO (Figura 6). 

Figura 2. Deadlock e IPC 
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Figura 6. Simulações e terminologias consistentes com SO 

As questões analisadas acima permitiram concluir que a 
usabilidade presente no CyberOS foi avaliada positivamente pelos 
participantes. 

Sobre a comparação da exposição de conceitos no CyberOS com 
as aulas expositivas utilizando recursos tradicionais, 70% 
concordaram, total ou parcialmente, que as simulações foram 
suficientes para suprir as dificuldades (Figura 7). 

 
Figura 7. Suficiência do CyberOS. 

Outro dado importante foram as respostas acerca do CyberOS 
como uma ferramenta que pode complementar o ambiente da sala 
de aula, onde 100% dos participantes concordam totalmente com 
a afirmativa. (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Ferramenta complementar da sala de aula. 

No entanto, quando questionados sobre se o CyberOS pode 
substituir a sala de aula os estudantes responderam conforme 
gráfico da Figura 9. 

 
Figura 9. Como ferramenta substitua da sala de aula. 

Os alunos concordam, totalmente ou parcialmente (Figura 10) que 
ele é uma ferramenta facilitadora o estudo teórico de conteúdos de 
SO. 

 
Figura 10. Facilita o estudo teórico dos conteúdos e as 

atividades práticas. 
Outra questão indagou se o CyberOS torna o aprendizado mais 
dinâmico, interessante e menos abstrato. 100% dos participantes 
da pesquisa concordaram totalmente (Figura 11). 

 
Figura 11. O CyberOS torna o aprendizado mais dinâmico, 

interessante e menos abstrato 
O CyberOS oferece mecanismos de colaboração real entre os 
participantes. 80% concordaram plenamente que sim. (Figura 12).  

 

 
Figura 12. Oferece mecanismos de colaboração real entre os 

participantes. 
Ao análisar os gráficos pode-se corroborar com [16], no que diz 
respeito as vantagens da interação proporcionada por um mundo 
virtual 3D no contexto educacional: 
A viabilidade de criar espaços de aprendizagem mais lúdicos e 
ricos de grandes proporções, desperta nos alunos uma maior e 
mais prazerosa interação com o professor, o conteúdo, os colegas, 
e, principalmente, os objetos e o próprio ambiente, em seu 
itinerário de aprendizagem [16].  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta pesquisa foi impulsionada pelas dificuldades encontradas no 
ensino e aprendizagem de Sistemas Operacionais (SO), e 
demonstrou, através da aplicação de questionários de sondagem, 
que tais dificuldades devem-se, ao alto nível de abstração que 
envolve seus conceitos básicos. Concluiu-se que os conteúdos 
complexos e a falta de recursos didáticos para aulas práticas da 
disciplina também são dificuldades encontradas pelos professores 
da disciplina. 
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O CyberOS mostrou ser um ambiente virtual 3D que simula de 
forma bastante interativa o funcionamento de um SO. Os 
estudantes, sujeitos desta pesquisa, puderam visualizar o 
funcionamento das gerências dos diversos recursos do 
computador. Selecionando opções através de botões, interagindo 
com os objetos, manipulando valores e observando resultados das 
simulações. 

No entanto, vale ressaltar que o nível de qualidade do ensino que 
o CyberOS pode proporcionar não depende só da interação. Ele 
depende também de fatores, tais como: o envolvimento do 
estudante, a metodologia pedagógica dos docentes, os materiais e 
recursos disponibilizados no ambiente. 

Deste modo, esta pesquisa empenhou-se em contribuir para o 
processo de construção de conhecimento dos complexos conceitos 
e cenários que envolvem a disciplina de SO.  

A validação do CyberOS provou que os requisitos levantados para 
a ferramenta e as especificações elencadas em seu projeto foram 
implementados e constatados pelos estudantes durante as 
experimentações. 

Ademais, a ferramenta desenvolvida demonstrou está pronta para 
ser utilizada em instituições de ensino superior em Computação 
como alternativa ou complemento de sala de aula o que irá 
proporcionar uma aprendizagem mais efetiva. 
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ABSTRACT 
 
Numerous technologies are developed to support the learning 
process of programming. Nevertheless, there is a great lack of 
effective models in the projects of educational technologies of this 
area. To meet this demand, we present in this article a model for 
creating learning profiles in the programming learning diagnosis. 
This model provides the requirements for an online system for 
monitoring and controlling skills components by creating profiles 
based on learning histories. Through this model we aim to achieve 
real learning progress in the discipline of computer programming. 

RESUMO 

Inúmeras tecnologias são desenvolvidas como apoio ao processo 
de aprendizagem de programação. Todavia há uma grande 
carência de modelos eficazes nos projetos de tecnologias 
educacionais desta área. Para atender essa demanda, apresentamos 
neste artigo um modelo para criação de perfis de aprendizagem no 
diagnóstico de aprendizagem de programação. Esse modelo 
fornece os requisitos de um sistema online de monitoramento e 
controle dos componentes das habilidades através da criação de 
perfis com base nos históricos de aprendizagem. Através deste 
modelo visa-se alcançar progressos reais de aprendizagem na 
disciplina de programação de computadores. 

Categories and Subject Descriptors 
I.2.7 [Natural Language Processing]: Speech recognition and 
synthesis.  

General Terms 
Algorithms, Experimentation, Languages, Theory, programming. 

Keywords 
Palavras-chaves: aprendizagem de programação, perfis de 
aprendizagem, previsão de desempenho. 
 

1. INTRODUÇÃO 
A aprendizagem de programação de computadores é estudada por 
vários pesquisadores em todo o mundo. Todavia, mesmo com 
vários estudos feitos, a aprendizagem de programação continua a 
ser um grande desafio (Tavares, 2013).  

O nível de insucesso dos estudantes nas disciplinas de 
programação é elevado e alvo de várias pesquisas. Dentre as 
dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de programar, 

estão: o baixo nível de abstração, a falta de habilidades na 
resolução de problemas, inadequação dos métodos pedagógicos 
aos estilos de aprendizagem (Jenkins 2002), dificuldades na 
compreensão dos conceitos de programação e visões erradas sobre 
a atividade de programar (Souza, 2012). 

Para Pascoal, et alli (2015) o baixo rendimento de 
estudantes em disciplinas de programação tem preocupado 
educadores e gestores das universidades, já que este fato pode 
ainda estar relacionado ao aumento da evasão nos cursos da área.  

Diante desta problemática, este artigo apresenta um 
modelo para diagnosticar preditivamente o perfil dos alunos 
ingressantes em disciplinas de programação de computadores. 
Este modelo consiste na combinação de técnicas de aprendizagem 
de Redes Neurais e Clutering na previsão de desempenhos de 
aprendizagem.  

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 
2, trás a definição do problema. Na Seção 3, é apresentado o 
referencial teórico. A Seção 4, aborda a  metodologia  aplicada no 
desenvolvimento do modelo de  aprendizagem.  Na Seção 5, 
apresenta o Modelo de preditivo de aprendizagem. A Seção  6,  
trás as considerações  finais.  

1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Silva  et al. (2015) enfatiza que em cursos da área de computação, 
o ensino e aprendizagem de programação de computadores  se 
torna essencial para uma boa formação acadêmica. Contudo, a 
aprendizagem de programação é considerada pela maioria dos 
alunos um grande desafio.  

Existem alguns fatores que contribuem para um baixo 
rendimento e dificuldade na assimilação dos conteúdos 
relacionados à programação de computadores. Entre os pontos 
comuns destacam-se à dificuldade na compreensão dos 
enunciados dos problemas; incapacidade de detectar erros de 
lógica de programação (Gomes e Mendes, 2000).  

Além da dificuldade relacionada à capacidade de 
abstração, há as dificuldades impostas pela sintaxe e pelas 
estruturas abstratas da linguagem de programação (Ribeiro, 2012). 

Tavares et.al (2012) relatam que os alunos ingressantes 
trazem consigo bases diferenciadas de conhecimentos, que 
evidentemente influenciam nos rendimentos ao longo do curso.  

Para se ajustar ao nível de exigência dos cursos 
superiores de computação, o aluno precisa passar por um treino 
intensivo na resolução de problemas, de modo a desenvolver 
competências para obtenção de um retorno mínimo na 
aprendizagem (Dijkstra,1989) e (Perkins et al. 1988). 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 408 - 413. Santiago de Chile.
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Os problemas mencionados, além de dificultarem a 
aprendizagem de programação, reduzem a carga de exercícios, 
quando o ofício de programar exige extensa prática.  

Hoje, poucos exercícios de programação são realizados 
sob a supervisão de um professor, o que se considera preocupante 
devido a importância desse acompanhamento (Oliveira, 2013). 

Em geral as dificuldades no processo de aprendizagem 
de programação não são fáceis de serem solucionadas, porém 
podem ser amenizadas através de previsões de desempenhos 
baseados nos históricos de aprendizagens. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A aprendizagem de programação é considerada um processo em 
que os alunos vêem como um verdadeiro teste de vocação 
(Chagas, 2011).  

Pesquisadores tentam entender os fatores responsáveis 
pelas dificuldades enfrentadas pelos alunos e analisam essas 
dificuldades relacionando-as com diferentes metodologias de 
ensino, de modo a desenvolver um melhor ambiente de 
aprendizagem entre professores e alunos (Pascoal, 2015).  

Nesse sentido a previsão de desempenho pode ser uma 
grande aliada no processo de aprendizagem de programação de 
computadores. Uma vez que ao prever desempenhos o professor 
passa a ter uma visão certa do futuro do estudante no processo de 
ensino e de aprendizagem, o que traz ao docente a possibilidade de 
reorientar o aprendiz com base na antecipação dos seus resultados 
de aprendizagem. 

A previsão de desempenho tem sido aplicada em várias 
modalidades de estudo. Por exemplo: na simulação de biomassa de 
fitoplâncton (Huang et alli, 2015). 

Na avaliação de desempenho de unidades de tomada de 
decisão (Azadeh et alli, 2009), em previsões de desempenho da 
gravidade de drenagem assistida por vapor reservatórios 
heterogêneos (Amirian et alli, 2015). 

Na previsão de desempenho de estudantes em Cursos 
Online (Brinton et alli, 2015), além de predizer notas de 
exercícios conforme perfis e recomendar as atividades mais 
adequadas (Oliveira, 2013) dentre outros. 

Neste artigo será feita uma abordagem relacionada a 
previsão de desempenho focada na aprendizagem de programação, 
no qual a previsão terá como base os históricos de aprendizagem é 
será realizada através de técnicas de redes neurais e clustering. 

2.1 Redes Neurais 

As Redes Neurais são técnicas computacionais que 
apresentam um modelo matemático usado para a otimização e 
aprendizagem aberta, baseada em concepções inspiradas a partir 
do cérebro (Mirabedini, 2015).  

Estudos de Amirian (2015) enfatizam que o termo Rede 
Neural refere-se a uma inteligência artificial usada para 
reconhecimento da identidade ou a aproximada relação não linear 
complexa entre as variáveis de entrada e saída.  

Neste contexto, Berry & Linoff (1997) defendem que 
uma das técnicas de mineração de dados muito usada em tarefas 
de classificação e previsão é a modelagem por meio de redes 
neurais, nas quais os neurônios se comunicam através de sinapses, 
que é a região onde dois neurônios se comunicam através de 
impulsos nervosos que são transmitidos entre eles.  

As aplicações de redes neurais tem sido inúmeras, 
podemos citar alguns exemplos, deste uso no reconhecimento de 
fala (Kohonen, 90), na identificação de sinais de radar (Sigillito & 
Hutton, 90), no uso de aplicações voltadas para o  mercado 
financeiro (Zaremba, 90), em composições musicais (Eberhart & 
Dobbins, 90), na previsão de vendas (Almeida & Passari, 2006), 
em sistemas de recuperação de informação (Ferneda, 2011), nas 
previsões climáticas (Anochi, 2015), em armazenamento, 
categorização, formas e agrupamento  de  dados semelhantes 
(Mahdavi, et ai 2013) dentre outras. 

A arquitetura das redes neurais se restringe ao tipo de 
problema que será usada, podendo ser definida por camada única 
ou múltiplas camadas, pelo número de nós em cada camada, pelo 
tipo de conexão entre os nós (feedforward ou feedback) e 
topologia (Haykin, 2001).  A Figura 01 apresenta o modelo de 
neurônio artificial que é uma simplificação do modelo 
apresentado por Haykin (2001). 

 

 
 
Figura 01 – Modelo não linear, Haykin (2001) 
 
O modelo apresentado na Figura 01 é composto por três 

elementos: um conjunto de conexões de entrada (x1 , x2 , ..., xn ), 
caracterizadas por pesos (Wk0 , Wk1 , ..., Wkn ), um somador para 
acumular os sinais de entrada, uma função de ativação que limita 
o intervalo permissível de amplitude do sinal de saída (y) a um 
valor fixo.  

O comportamento das conexões entre os neurônios é 
simulado por meio de seus pesos. O efeito de um sinal 
proveniente de um outro neurônio é determinado pela 
multiplicação do valor da intensidade do sinal recebido pelo peso 
da conexão correspondente.  

Em seguida é efetuada a soma dos valores de todas as 
conexões, e o valor resultante é enviado para a função de ativação, 
que define a saída (y) do neurônio. Combinando diversos 
neurônios, é formado uma rede neural artificial. 

Dentre os modelos de redes neurais destacamos: o 
Perceptron e Perceptron multicamadas. Em que o Perceptron 
possui a capacidade de resolver problemas de forma linear 
separável por meio do processo de treinamento.  

Neste caso, o algoritmo aprende a classificar as entradas 
em apenas dois grupos diferentes.  

Já o Perceptron multicamadas é semelhante ao primeiro, 
com a diferença de possuir várias camadas de neurônios. Sendo 
assim, onde não existir a possibilidade de uma reta única, é gerado 
mais de uma reta classificadora.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa optamos pelo 
uso do modelo Perceptron multicamadas juntamente com um  
algoritmo de retropropagação. Optamos por este modelo devido 
ao fato de possuir uma probabilidade menor de erros se 
comparado aos demais modelos existentes.   

 



410

2.2 Clustering 

O clustering é uma técnica de mineração de dados que usa a 
abordagem de aprendizagem não-supervisionada para 
agrupamento de padrões considerando as características 
semelhantes desses padrões (Oliveira, 2013). 

Os resultados apresentados nos trabalhos de Pimentel et 
al (2003) confirmam que técnicas de clustering são bastante úteis 
para a formação de grupos homogêneos de aprendizes.  

O objetivo do clustering é formar grupos caracterizados 
por alta homogeneidade entre padrões de um mesmo grupo e entre 
padrões de grupos diferentes levando em consideração os 
diferentes perfis de conhecimento.   

A Figura 02, mostra um processo de clustering em que, 
as figuras se auto-organizam formando grupos a partir de sua  
proximidade. 

 

 
Figura 02. Formação de grupos de proximidade através da técnica 

de cluster . Fonte: Autor 
 
Jain, et al (1999) afirmam que uma atividade padrão de 

clustering envolve os cinco passos destacados na tabela 01. 
 
 

Tabela 01 – Passos para atividade padrão clustering 
Passos Descrição 

 
Representação de 

padrões 

Na representação de padrões, pode haver 
seleção e extração de características. A 
seleção consiste na identificação de um 
subconjunto dos atributos de um padrão 
para descrevê-lo. Já extração consiste em 
realizar transformações nos atributos de um 
padrão para melhor descrevê-lo. 

 
Definição de medidas 

de similaridade 

A definição de medidas de similaridade são 
funções de distância definidas entre pares de 
padrões, como: cosseno, coeficiente de 
Jaccard, coeficiente de correlação e 
distância euclidiana. 

 
Agrupamento 

Este passo pode ser realizado por diferentes 
métodos de clustering. Sendo as abordagens 
hierárquica e particional mais comuns. 

Abstração de dados, se 
necessário 

A abstração de dados é o processo de extrair 
uma representação compacta de um 
conjunto de dados direcionada para análise 
automática ou para o usuário. 

 
Avaliação da saída, se 

necessário 

Geralmente se recorre a critérios de 
otimização, o fato é que os clusters são 
produzidos a partir dos dados de entrada. 
Desse modo, o processo de clustering não 
pode ser validado como eficiente ou não 
caso os padrões de entrada em sua essência 
não se agrupem. 

 
A principal vantagem do clustering sobre classificação 

está no fato de ser adaptável a destacar alterações e características 
úteis que ajudam distinguir grupos diferentes (Oliveira, 2013).  

Quanto a função de mineração de dados, a análise de 
clustering serve para visualizar a distribuição de dados e observar 
as características de cada agrupamento. 

2.3 Software WEKA - Waikato Environment 
for Knowledge Analysis 

O software WEKA é uma ferramenta de Descoberta de 
Conhecimento em Bancos de Dados (Knowledge Discovery in 
Databases - KDD) que contempla uma série de algoritmos de 
preparação de dados, de aprendizagem de máquina e de validação 
de resultados (Silva, 2004).  

Desenvolvido na Universidade de Waikato na Nova 
Zelândia, o WEKA foi implementado pela primeira vez em 1997.  

Escrito em linguagem Java, contém uma GUI para 
interagir com arquivos de dados e produzir resultados visuais, 
além de uma API geral, que torna possível incorporá-lo em 
aplicativos para desenvolver tarefas de mineração de dados 
automatizadas no lado do servidor. Markov & Russell (2006) 
apontam algumas características relevantes deste software, como:  

 
• Ser relativamente de fácil usabilidade;  
• Possuir diversos algoritmos para data mining, web 

mining e machine learning; 
• Possuir código aberto; 
• Estar disponível gratuitamente na Web;  
• Estar atualizado; 
• Proporcionar recursos flexíveis para experimentos; 

 
Para Silva (2004), o sistema possui uma interface gráfica amigável 
e seus algoritmos fornecem relatórios com dados analíticos e 
estatísticos do domínio minerado. 
 

3. METODOLOGIA  
 
Neste trabalho as redes neurais são usadas com a finalidade de 
mapear os perfis de aprendizagem. Neste caso, são usadas as redes 
neurais multicamadas Perceptron, juntamente com o algoritmo de 
retropropagação, usado no treinamento de redes neurais 
multicamadas com uma ou mais camadas escondidas.  

Este algoritmo consiste em dois passos de computação: 
No primeiro passo, o processamento é direto no qual uma entrada 
é aplicada à rede neural e seu efeito é propagado pela rede, 
camada a camada. 

O segundo passo é o processamento reverso em que, um 
sinal de erro calculado na saída da rede é propagado no sentido 
reverso, camada a camada, e ao final deste processo os pesos são 
ajustados de acordo com uma regra de correção de erro.  

Em seguida com os resultados produzidos no 
mapeamento dos perfis é aplicado a análise de clustering, em que 
as características dos padrões são analisadas para a partir delas 
descobrir possíveis classes de padrões (Oliveira, 2013). 

Por fim é aplicado o algoritmo de classificação 
Bisecting K-means, onde reúne os padrões por classes já 
conhecidas. O algoritmo Bisecting K-means é uma variação do 
algoritmo K-means, no qual começa com um simples cluster e 
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continuamente seleciona um cluster para dividir em dois sub-
clusters até alcançar o número K de clusters desejados (Oliveira, 
et al 2014). 

4. MODELO PREDITIVO PARA 
DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAGEM 
DE PROGRAMAÇÃO 

 
A ideia do modelo preditivo para diagnóstico de aprendizagem de 
programação está em prever desempenhos de aprendizagem com 
base nos históricos dos estudantes. Para atingir este objetivo são 
usadas técnicas de Redes Neurais e Clustering.  
 O modelo preditivo possui duas etapas em que, na 
primeira, é usado um conjunto de exercícios desenvolvidos pelos 
discentes. Esses exercícios servem como entrada no cluster para 
selecionar amostras do treino do modelo. 

De cada cluster, são selecionadas 2/3 de amostras 
aleatórias para gerar modelos para predizer scores indicadores de 
níveis de aprendizagem. Após, os scores dos demais 1/3 das 
amostras são preditos e uma classe de nível de aprendizagem é 
associada a cada uma delas.  

Em seguida estas amostras são inseridas em um banco 
de amostras juntamente com exemplos de treino onde são 
pontuadas pelo professor para posteriormente serem usadas para o 
treinamento da rede neural. 

Na segunda etapa do Modelo Preditivo, o módulo 
responsável por mapear as classes de notas previstas recebe como 
entrada os componentes de habilidades (CH).  

Os componentes de habilidade são características de 
perfis de alunos representados em vetores. Estas características 
estão relacionadas à frequência de ocorrência de palavras 
reservadas, como: símbolos, operadores e funções da linguagem 
ou indicadores de funcionamento como a compilação e a 
execução de programas. Conforme Figura 03. 

 

 
Figura 03 – Técnica de Rede Neural aplicada ao modelo 

Preditivo. Fonte: do Autor 
 
Esses CHs são representados por pesos, em seguida é 

feita a multiplicação do valor da intensidade do sinal recebido 
pelo peso da conexão correspondente.  

Após este procedimento é efetuado a soma dos valores 
de todas as conexões, e o valor resultante é enviado para a função 
de ativação, que define a saída do neurônio. Esta saída é chamada 
de 
classe 
que 
corresp
onde à 
nota 
previst
a do 
discent
e. A 

Figura 05 apresenta a linha do tempo do Modelo Preditivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04 – Linha do tempo do Modelo Preditivo. 
Fonte: do Autor 

 
Para a aplicação dos experimentos foi desenvolvido um 

sistema de aprendizagem de programação. Este sistema possui 
dentre outras funcionalidades uma interface para interação do 
aluno e outra para o professor. 

Na visão do aluno é possível escolher a tarefa a ser 
executada e fazer o envio dos códigos desenvolvidos. A Figura 05 
apresenta o layout do sistema. 

 

 
 

Figura 05 – SAProg – Sistema para Acompanhamento de 
Programação - visão do Aluno. Fonte: do Autor 

 
 
O sistema recebe os códigos desenvolvidos pelos alunos 

e em seguida esses exercícios vão para uma análise Clustering 
servindo como entrada para seleção de amostras do treino do 
modelo. 

Em seguida as amostras selecionadas são inseridas em 
um banco de amostras juntamente com o exemplo de treinos para 
serem pontuadas pelo professor e posteriormente servir como 
treino para as redes neurais. 

Na visão do professor, todo este procedimento feito no 
núcleo do sistema fica oculto. O docente tem acesso apenas aos 
resultados fornecidos por ele, como mostra a Figura 06. 
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Figura 06 – SAProg – Sistema para Acompanhamento de 

Programação – visão do Professor. Fonte: do Autor 
 

 
Na tela fornecida pelo Sistema de acompanhamento de 

aprendizagem, o professor tem a possibilidade de escolher a tarefa 
cadastrada.  Após escolha são fornecidos os resultados do 
processamento, resultando as notas dos alunos. 

Por meio do feedback fornecido pelo sistema, o docente 
tem a possibilidade de elaborar planos pedagógicos 
individualizados para um melhor acompanhamento e aplicação de 
metodologias mais especializadas.  

O que facilita o envolvimento e aptidão de cada grupo 
para o ensino de programação, tornando o processo de 
aprendizagem do conteúdo mais prazeroso para os discentes.   

Além disso, o usuário do sistema que possui perfil de 
Administrador pode cadastrar novas tarefas, definir outros perfis e 
atribuir os seus respectivos pesos de acordo com especificidade do 
processo para mapeamento e análise dos grupos que estudam 
alguma linguagem de programação. 

Os dados cadastrados pelo Administrador do sistema 
podem ser aplicados no diagnostico da aprendizagem dos 
discentes por meio do processamento interno do algoritmo do 
modelo preditivo para posterior mapeamento e auxilio 
direcionado aos alunos.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O objetivo do modelo preditivo apresentado está em estender as 
práticas do professor através de previsões que possibilite a 
promoção de uma aprendizagem real de programação. 

As previsões de desempenhos com base nos históricos 
de aprendizagem são previstas com uso de técnicas de redes 
neurais multicamadas, clustering e algoritmos de classificação. 

Pretende-se que a aprendizagem de programação possa 
ser melhorada com a aplicação do modelo apresentado pelo fato 
de as estratégias de previsão de desempenhos possibilitarem o 
controle do processo de aprendizagem em nível de habilidades. 

Para o controle de aprendizagem, o estudante é mapeado 
em habilidades e nos desempenhos alcançados no domínio de 
conteúdos.  

Com um diagnóstico das lacunas de aprendizagem, o 
professor tem a possibilidade de intervir nas variáveis de 
aprendizagem que apresentam deficiências realimentando-as até 
que elas apresentem êxitos.  

A princípio, os testes serão aplicados em um laboratório 
de informática com aproximadamente 40 alunos do curso técnico 
do primeiro módulo, em uma instituição de ensino federal 
localizado no estado do Espírito Santo, Brasil.  

A escolha do curso para realização do primeiro 
experimento foi motivado pelo perfil do aprendiz, que neste caso, 

normalmente não possui nenhum tipo de conhecimento prévio em 
programação de computadores (Oliveira, 2013). 

Em cada aula prática o aluno do primeiro módulo do 
curso técnico de informática irá receber uma questão relacionada 
ao ensino teórico recebido.  

Deste modo, o discente tentará resolver o problema de 
cunho computacional utilizando uma linguagem de programação 
definida pelo docente.  

No término de cada aula prática, o aluno deverá ser 
autenticado no sistema SAProg para enviar o código desenvolvido 
na aula. Os testes serão previamente elaborados com a perspectiva 
de reforçar a teoria e a prática com relação às questões 
relacionadas ao ensino de programação.  

A cada questão prática solucionada pelo discente, o 
novo experimento terá seu nível de complexidade gradualmente 
amplificado.  No segundo momento, após obtenção do primeiro 
resultado com os alunos do ensino técnico, pretendemos ampliar a 
área de testes do modelo proposto utilizando como um novo 
cenário o curso superior de informática.  

Para finalizar, destacamos que após aplicação e geração 
dos resultados do primeiro experimento, por meio do modelo 
preditivo de diagnóstico de aprendizagem, serão publicados os 
laudos que poderão certificar a eficácia do modelo apresentado.  
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ABSTRACT 
For many students, learn programming skills is a challenge that 
involves the development of logical-mathematical and abstract 
reasoning. Sometimes students do not see meaning in the contents 
they are learning, which can lead to low motivation leading them 
to fail in the course and high dropout ratings [4,8,15,24,27]. 
Among the solutions proposed in the literature, one of them is to 
use programmable and interactive hardware [26]. The objective of 
this work is to develop a didactic module to be used with Arduino 
aiming to increase students' learning and motivation in 
programming. The module will consist of a printed circuit board 
(PCB) containing components such as sensors, switches, 
keyboard, LEDs, LCD display and a buzzer, with which students 
can interact through programs. The development of the module 
consists of six steps: Electronic circuit design, protoboard circuit 
assembly and testing, PCB layout design, PCB assembly, final 
layout design and module assembly and final testing All the steps 
were performed and the module worked correctly. It is intended to 
use the module in the discipline of introduction to programming 
and to verify its importance in student learning. 

RESUMO 
Para muitos alunos, aprender a programar é um desafio que 
envolve o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e 
capacidade de abstração. Por vezes os alunos não veem sentido 
nos conteúdos que estão aprendendo, o que pode culminar em 
baixa motivação levando a reprovação na disciplina e evasão do 
curso [4,8,15,24,27]. Dentre as soluções propostas na literatura, 
uma delas consistem em utilizar um hardware programável e 
interativo por parte do usuário [26]. O objetivo deste trabalho é 
desenvolver um módulo didático para ser utilizado com o Arduino 
a fim de aumentar a aprendizagem e motivação dos alunos na 
aprendizagem de programação. O módulo consistirá de uma placa 
de circuito impresso (PCB) contendo componentes como 
sensores, chaves, teclado, LEDs, display LCD e buzzer, com os 
quais os alunos poderão interagir através de programas. O 
desenvolvimento do módulo consiste de seis etapas: Projeto do 
circuito eletrônico, montagem e teste do circuito em protoboard, 

elaboração do layout da PCB, montagem em testes da PCB, 
elaboração do layout final e montagem do módulo e testes finais. 
Todas as etapas foram realizadas e o módulo funcionou 
corretamente. Pretende-se utilizar o módulo em disciplina de 
introdução à programação e verificar como este influencia na 
aprendizagem dos alunos. 
Categories and Subject Descriptors 
• Social and professional topics ~ Adult education. • Applied 
computing ~ Interactive learning environments 

General Terms 
Algorithms, Design, Experimentation, Languages. 

Keywords 
Education; Programming; Arduino. 

1. INTRODUÇÃO 
Os computadores, microcontroladores e sistemas embutidos 
desempenham um papel fundamental na sociedade atual. São 
utilizados em áreas como geração e distribuição de energia 
elétrica, plantas de processamento industrial, saúde, segurança, 
instituições financeiras, governo, trânsito, aviação, dentre 
inúmeras outras. Os smartphones, com capacidade cada vez maior 
de processamento, ocupam um lugar de destaque principalmente 
entre os jovens e os profissionais. São utilizados tanto para o 
trabalho, comunicação e entretenimento quase que de maneira 
onipresente. Profissionais de cursos técnicos de informática, redes 
de computadores, desenvolvimento de sistemas, programação de 
jogos digitais e cursos superiores de bacharelado ou licenciatura 
em ciência da computação, engenharia da computação, engenharia 
de software, sistemas de informação e computação, desenvolvem 
softwares que são utilizados nos sistemas citados acima [19,20].  

A disciplina de programação, comum nas matrizes curriculares 
destes cursos, é voltada para a solução de problemas, podendo ser 
considerada como uma ciência que envolve um conjunto de 
princípios, técnicas e formalismos. Normalmente, ocorre no início 
da trajetória curricular com a finalidade de fornecer aos alunos 
subsídios básicos para o desenvolvimento do raciocínio lógico e 
da lógica de programação [17]. Seu uso adequado e o 
entendimento de conceitos, princípios, teorias e tecnologias 
podem conduzir ao desenvolvimento de software bem estruturado, 
confiável e de qualidade [26].   

O conteúdo programático geral da disciplina de programação 
aborda temas como conceitos fundamentais, representação de 
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dados, operações, instruções primitivas, desvio condicional, laços 
de repetição, tipos compostos, matrizes, vetores. Ainda, 
dependendo da fase em que a disciplina é lecionada, o ensino 
pode estar atrelado à utilização de alguma linguagem de 
programação para a construção de programas. Entretanto, não 
existe um padrão definido, cabendo a cada instituição selecionar e 
organizar a estrutura da disciplina de seu curso conforme a 
necessidade de ensino ou de mercado [11,14]. 

Aprender a programar é algo desafiador para a maioria dos 
alunos. Muitos precisam desenvolver o raciocínio lógico-
matemático, a capacidade de abstração, as habilidades de 
resolução de problemas e a competência para interpretar os 
enunciados dos exercícios [8,10,14,23,24,27]. Segundo Chaves de 
Castro [8], os estudantes tendem a dotar o computador de 
qualidades humanas, assumindo que este poderia entender 
comandos incompletos ou errôneos, tornando a necessidade de 
descrever comandos com rigorosa precisão algo muito artificial e 
até mesmo antipático. Ainda, as aulas tradicionais que enfatizam a 
resolução repetitiva de problemas na forma textual, são 
monótonas e cansativas. A falta de exemplos interessantes faz 
com que o aluno não veja relevância em certos conteúdos para sua 
formação, culminando na crença que a disciplina é um obstáculo 
difícil de ser superado. Tais fatores levam à baixa motivação, 
aversão ao conteúdo ensinado, apatia, medo, baixa autoestima e 
frustração, ocasionando altos índices de evasão e reprovação [4, 
6,8,15]. 

Há relatos na literatura de altas taxas de reprovação ou evasão na 
disciplina de programação. Tal fato faz com que o número de 
egressos seja significativamente menor que o número de 
ingressantes tanto nos cursos de nível médio quanto de nível 
superior [11,21]. De acordo com Campos [7], as disciplinas de 
lógica, algoritmos e programação iniciam com uma média de 50 
alunos, e em poucos meses constata-se que a taxa de reprovação 
(ou desistência) chega a 60%. Prietch e Pazeto [22] encontraram 
um percentual de 48,44% de reprovação na disciplina de 
Programação de 2001 a 2008 no curso de Licenciatura Plena em 
Informática da UFMT/CUR. A evasão causa, tanto para o setor 
público como para o setor privado, grandes prejuízos, tais como a 
ociosidade dos professores, funcionários e infraestrutura [29]. 

Uma das soluções propostas com o intuito de se reduzir as causas 
de evasão e retenção e melhorar os resultados na aprendizagem de 
programação consiste em transformar os processos abstratos em 
concretos, utilizando exemplos que possuam relação com o 
mundo real.  Isso pode ser feito utilizando ferramentas para 
auxiliar o aluno no processo de aprendizagem, exemplificando 
conceitos e trazendo explicações dinâmicas da teoria [28]. 
Softwares de apoio ao aprendizado, jogos educativos e simulações 
são alguns exemplos de facilitadores da aprendizagem [26]. Uma 
outra estratégia consiste em utilizar um hardware programável no 
qual existam componentes passíveis de interação por parte do 
usuário. O Arduino é uma plataforma muito difundida e que 
possibilita essa interação.  

Criado na Itália em 2005, o Arduino é uma plataforma aberta de 
prototipagem eletrônica baseada em hardware e software de fácil 
utilização. É composto por microcontrolador da família ATMEL 
em uma placa única contendo uma interface USB, pinos para 
entradas e saídas digitais, entradas analógicas, canais PWM, 
comunicação serial, I2C e SPI. Possui um ambiente integrado de 
desenvolvimento (IDE) que pode ser baixado livremente e utiliza 
uma linguagem de programação que se assemelha ao C e C++, 

suportando estruturas de programação como procedimentos, 
objetos e controle de fluxo estruturado. É largamente utilizado em 
nível global e possui aplicações na área de programação, robótica, 
física, eletrônica, música e artes dentre outros [1,5,6,17]. 

O objetivo desse trabalho é desenvolver um módulo didático para 
ser utilizado com o Arduino no intuito de aumentar a 
aprendizagem e motivação dos alunos na aprendizagem de 
programação. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Em um projeto intitulado “Computadores podem ser programados 
para enviar mensagens em código Morse?”, dez estudantes de sete 
a doze anos participaram com o objetivo de utilizar um 
microcontrolador programado para enviar mensagens de código 
Morse através de um LED [14]. Somente dois dos dez estudantes 
tinham um conhecimento mínimo de programação em C, mesmo 
assim insuficiente para o trabalho. Escolheu-se o Arduino para 
essa tarefa, tendo sido realizados três encontros nas manhãs de 
sábado. Os estudantes ficaram motivados com a tarefa, se 
dedicando fora dos encontros, inclusive procurando os instrutores. 
A tarefa foi concluída com êxito por todos os grupos. Os 
instrutores avaliaram que no curto espaço de tempo do trabalho os 
estudantes aprenderam conceitos como desenvolvimento de 
algoritmos, tipos de variáveis, operações com matrizes, loops, 
decisão (se-então), operadores condicionais, definição e chamada 
de funções, dentre outros. 

Bordignon e Iglesias [3] desenvolveram um projeto para que 
professores e estudantes do ensino médio pudessem ser capazes 
de criar objetos interativos programáveis utilizando a plataforma 
Arduino. Participaram 40 alunos e 18 professores durante 8 meses 
desenvolvendo projetos propostos pelos autores ou criando seus 
próprios projetos. Foi necessário aos participantes aprender 
conteúdos das áreas de eletrônica, programação e da plataforma 
Arduino, uma vez que, em sua maioria, não os possuíam. Os 
participantes viram a programação como uma habilidade 
necessária para desenvolver os projetos e não como um fim em si 
mesmo. Para aprendê-la, foi utilizado um material didático 
produzido para o curso. A possibilidade de programar e ver os 
resultados dessa programação no mundo físico como uma 
primeira experiência de programação foi atrativa tanto para os 
estudantes quanto professores participantes do curso. Segundo os 
autores, embora não tenha sido desenvolvido um conhecimento 
profundo de programação, foram desenvolvidos os conceitos 
básicos e despertado o interesse e motivação dos participantes 
para aprender mais. 

A fim de entender os resultados da aplicação do Arduino no 
ensino de programação, Macedo e Prietch [16] ministraram um 
curso de extensão para alunos de graduação. Foram utilizados kits 
contendo uma placa Arduino Uno e componentes eletrônicos. 
Eram introduzidos conteúdos referentes ao Arduino, conexão de 
componentes à placa, exercícios práticos e desenvolvimento de 
um projeto decorrente dos conteúdos aprendidos. Notou-se que os 
estudantes aprendiam os conteúdos com relativa facilidade, sendo 
capazes de montar os projetos individualmente ao final. Também 
foi observado que os estudantes ficaram motivados 
principalmente por visualizar no hardware montado o que foi 
programado. Foi observado que os participantes estavam 
dispostos a ampliar os estudos sobre o Arduino após o termino do 
curso. Segundo os autores, o projeto auxiliou os alunos na 
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aprendizagem de lógica de programação e prática de ensino de 
algoritmos. 

Para introduzir conceitos programação em sistemas embarcados, 
no primeiro semestre do curso de Bacharelado em Eletrônica na 
universidade de Sofia, foi utilizado o Arduino em aulas práticas 
de laboratório [30]. Conceitos como loops, tomada de decisão, 
matrizes e controle de entradas analógicas e digitais são 
aprendidos. A maneira como os conceitos foram tratados atraiu a 
atenção da maioria dos estudantes, que superavam as tarefas com 
relativa facilidade. Este sucesso os encorajava e convencia a 
aprender mais para desenvolver suas habilidades. O autor afirma 
que em um curso introdutório é melhor enfatizar a prática do que 
teorias acadêmicas pontuais. Verificou-se que o Arduino ofereceu 
um ambiente amigável e útil para uma educação introdutória na 
área de programação no qual os estudantes obtiveram 
conhecimento e experiência prática que serão úteis ao longo de 
sua jornada acadêmica. 

Estudantes de engenharia elétrica na University College of 
Southeast Norway cursavam no primeiro e segundo semestre do 
curso as disciplinas de programação em C++ para PC e assembly 
e programação em C para o microcontrolador PIC18, 
respectivamente. Ambas as disciplinas utilizavam simulação uma 
vez que havia dificuldade prática em utilizar circuitos reais, pois 
estes ocupavam grande parte do tempo dos alunos, dificultando-os 
ao invés de ajuda-los a desenvolver habilidades de programação. 
Em uma reformulação curricular, o PIC18 foi substituído pelo 
Arduino e o conteúdo passou a ser ministrado em um semestre, ao 
invés de dois. É requerido que os estudantes desenvolvam 
conhecimento de programação em C/C++ e em estrutura de 
microcontroladores, bem como sua utilização em aplicações 
profissionais. Os estudantes podem adquirir seu próprio kit 
contendo uma placa Arduino e um conjunto de sensores e 
atuadores, trabalhando quando desejarem. Tornou-se fácil motivar 
os alunos, uma vez que eles veem o resultado de suas ações no 
mundo real, ao invés de medir tensões em terminais de circuitos 
integrados ou em simuladores. O nível de conhecimento dos 
estudantes aumentou significativamente em relação à maneira 
anterior, tendo aumentado significativamente sua compreensão e 
capacidade de codificação em disciplinas ministradas 
posteriormente no curso. O número de estudantes com nota D na 
disciplina diminui de 50% para cerca de 20% enquanto o número 
de estudantes com nota A aumentou de 20 para quase 50% [13]. 

Um modelo para ensinar programação em Python através do 
Arduino é proposto por Ariza [2]. O autor propõe a integração 
entre Python e Arduino através da Pyfirmata, uma interface 
Python para o protocolo Firmata que, por sua vez, é o protocolo 
para comunicação entre microcontroladores e o software do 
computador. Foi ministrado um curso no qual os estudantes eram 
capazes de ler valores de portas digitais e analógicas, escrever 
valores em portas digitais, gerenciar periféricos através de 
comunicação SPI (Serial Peripheral Interface), UART (Universal 
Asynchronous Receiver Transmitter) ou I2C (Inter-Integrated 
Circuit). Também era possível criar interfaces gráficas de usuário, 
exportar dados e plotar sinais, dentre outras funções. Em resumo, 
a estratégia proposta permite combinar conceitos relacionados à 
linguagem de programação bem como de engenharia eletrônica e 
de tecnologia. 

Para auxiliar os estudantes de graduação a superarem as 
dificuldades de aprendizagem de programação em um curso 
introdutório, Rubio e colaboradores [25] desenvolveram módulos 

didáticos para uso com o Arduino. Estes módulos contêm LEDs, 
autofalantes e servo motores para possibilitar o ensino de 
diferentes conceitos de programação como matrizes, estruturas 
condicionais e loops. Para avaliar a aprendizagem utilizando-se os 
módulos, os autores dividiram alunos de 18 anos sem 
conhecimento prévio de programação em dois grupos com 39 e 38 
alunos. O primeiro foi denominado grupo controle no qual seria 
ensinado programação da maneira tradicional. O segundo foi 
denominado grupo experimental e utilizaria os módulos 
desenvolvidos. O mesmo professor ministrou a disciplina em 
ambos os grupos, no mesmo semestre visando ensinar o mesmo 
conteúdo. Verificou-se que a taxa de reprovação no grupo 
experimental (7,9%) era significativamente menor do que no 
grupo controle (25,6%). O aumento da percepção da facilidade de 
programar também foi maior no grupo experimental (34%) ante o 
grupo controle (20%). O índice de satisfação de utilização da 
plataforma Arduino chegou a 90% dos alunos do grupo 
experimental, tendo os estudantes demandado mais aulas 
utilizando módulos didáticos. Os autores afirmam que os módulos 
são projetados para aprimorar a metodologia de ensino tradicional 
e não substitui-la. Os professores explicam um conceito 
computacional usando a metodologia tradicional e depois o 
reforçam usando os módulos com o Arduino. 

3. DESENVOLVIMENTO 
O módulo didático proposto tem como característica principal 
permitir a visualização no mundo físico da execução de programas 
com o intuito de motivar a aprendizagem dos alunos. Consistirá 
de uma placa eletrônica que será conectada ao Arduino. Nesta 
placa estarão presentes dispositivos para leitura e escrita de dados, 
descritos abaixo. Pretende-se que ele seja utilizado para ensinar 
conceitos fundamentais de programação C/C++ como tipos de 
variáveis (int, char, byte, double, string, etc), controle de fluxo (if-
else, for, while, do-while, switch case, etc), operadores 
(aritméticos, relacionais, lógicos, bit a bit) e entrada e saída. 
Buscou-se torna-lo de baixo custo para que o aluno que tiver 
interesse possa adquiri-lo ou mesmo construí-lo para utilizar 
quando possível. 

Os componentes presentes no módulo foram determinados 
baseando-se em kits didáticos para o ensino de sistemas 
microcontrolados [9,12,18] uma vez que estes kits utilizam 
compiladores em linguagem C e são utilizados para aprendizagem 
de conteúdos como os citados no parágrafo anterior. Há elementos 
de entrada digital e analógica e de saída digital. Os elementos de 
entrada digital são compostos por quatro push buttons, quatro 
chaves duas posições (liga-desliga) e um teclado de membrana 
4x4 e os elementos de entrada analógica são um sensor de 
temperatura tipo NTC e um sensor de luminosidade tipo LDR. Já 
os elementos de saída digital são compostos de nove LEDs sendo 
três verdes, três amarelos e três vermelhos, um buzzer e um 
display LCD 16x2. A figura 1 mostra como os elementos irão 
interagir com o Arduino. 
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Figura 1.  Componentes do módulo e interação como Arduino 
 

Baseando-se nos componentes citados, temos a necessidade de 
uma placa que comporte, pelo menos, 25 entradas/saídas (E/S) 
digitais, duas entradas analógicas e 6 entradas digitais com PWM 
para o display. Inclui-se a capacidade de fornecimento de corrente 
elétrica para os componentes conectados a cada porta. Existem 
cerca de 21 placas diferentes do Arduino disponíveis [1] e a que 
atende as especificações técnicas em termos de disponibilidade de 
entradas e saída e corrente é a Arduino MEGA 2560. Esta placa 
possui 54 pinos de E/S digital sendo que 15 possuem saída PWM 
e 16 entradas analógicas. Caso seja necessário, é possível 
acrescentar outros componentes no módulo uma vez que o 
Arduino MEGA ainda comporta essa expansão. 

Após a definição dos componentes presentes no módulo, as etapas 
necessárias para desenvolvê-lo são mostradas na Figura 2. A 
primeira etapa consiste em projetar um circuito eletrônico para 
cada um dos oito itens mostrados na Figura 1 (sensor de 
luminosidade, sensor de temperatura, push buttons, chaves, 
teclado, LEDs, LCD e buzzer). Em seguida, o circuito projetado 
será montado individualmente em um protoboard e conectado ao 
Arduino para testes. Após os circuitos terem sido testados, eles 
serão montados todos juntos para o teste final de funcionamento. 
Possíveis problemas devem ser sanados para que possa ser 
elaborado um layout da placa de circuito impresso na qual o 
módulo será montado para conexão no Arduino Mega. A placa 
eletrônica será montada e testada a fim de verificar seu 
funcionamento, corrigir eventuais problemas e elaborar o layout 
definitivo. Por fim, o módulo será montado e testado para poder 
ser aplicado em sala de aula. 

 
Figura 2.  Etapas de desenvolvimento do módulo 

 

4. RESULTADOS 
Os circuitos foram projetados, montados e testados no protoboard, 
conforme as etapas 1 e 2 mostradas na figura 2. Foi elaborado um 
layout de uma placa de circuito impresso que foi confeccionada e 
o circuito montado conforme mostrado na figura 3. Foi elaborado 
um programa para testar todos os seus componentes. Verificou-se 
que era necessário colocar um componente para ajustar a luz de 
fundo do LCD e que a posição do conector do teclado de 
membrana estava dificultando sua utilização, tendo que ser 
reposicionado. As respectivas modificações no layout circuito 
foram feitas. Foi elaborado um layout da placa em face dupla, 
diminuindo seu tamanho. O custo estimado do módulo 
confeccionado e montado está em torno de R$ 120,00 até o 
momento. 

 
Figura 3.  Primeiro protótipo do módulo 

 

5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS 
Uma empresa especializada confeccionará 10 placas dupla face 
para realizar a montagem dos módulos que serão utilizados em 
aulas. Será desenvolvido material didático com o objetivo de 
ensinar conceitos de programação utilizando o módulo 
desenvolvido. Pretende-se aplicar o trabalho em aulas práticas da 
disciplina de Informática Aplicada do curso técnico em 
Equipamentos Biomédicos do Cefet-MG. Será elaborado e 
aplicado um questionário ao final do curso objetivando conhecer 
como e se este módulo influenciou na aprendizagem, bem como a 
percepção dos alunos sobre as práticas. 

Conforme a literatura descrita anteriormente, a utilização de 
dispositivos físicos para o ensino de programação tem aumentado 
a compreensão dos alunos. É possível para eles ver o efeito de 
suas ações no mundo real, o que gera significado no que estão 
fazendo, aumentando sua motivação para aprender um tema por 
vezes percebido como difícil. Assim, acreditamos que este 
trabalho irá contribuir para a aprendizagem dos conteúdos de 
programação, diminuindo a reprovação e evasão nos cursos. 
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ABSTRACT 
Animated and Interactive Learning Objects support the teaching-
learning process, in addition to reacting or behaving in a 
contextual way to the use or manipulation by the student. Thus, 
this study aims to identify relationships between the Learning 
Object Development Methodologies and the aspects that support 
the user experience. The methodologies and models were 
analyzed to verify in the instructional design how the user 
experience is considered in the development stages. As a result, 
we identify which methodologies suggest UX practices for 
development and at which point they are suggested or applied. 

RESUMO 
Objetos de Aprendizagem Animados e Interativos apoiam o 
processo de ensino-aprendizagem, além de reagirem ou se 
comportarem de forma contextual ao uso ou manipulação pelo 
aluno. Assim este estudo tem o objetivo de identificar relações 
entre as Metodologias de Desenvolvimento de Objetos de 
Aprendizagem e os aspectos que suportam a experiência do 
usuário. As metodologias e modelos foram analisados para 
verificar no design instrucional como a experiência do usuário é 
considerada nas etapas de desenvolvimento. Como resultado 
identificamos quais metodologias sugerem práticas de UX para o 
desenvolvimento e em qual momento são sugeridas ou aplicadas.   

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

General Terms 
Design; Human Factors;  

Keywords 
Objetos de Aprendizagem; Experiência do Usuário; Animação 
Multimodal. 

1. INTRODUÇÃO 
Ambientes de aprendizagem virtuais propiciam o emprego de 
diversas mídias para transferir informação, exemplificar ou 
elucidar eventos [1]. Por diversas vezes adota-se o termo Objeto 
de Aprendizagem (OA) para identificar apenas um, ou um 
conjunto de mídias que por finalidades estratégicas atendam às 
necessidades de ensinar algo e que em conjunto definem o 
contexto de aprendizagem [2].  
Uma das mídias utilizadas, e que demonstra grande eficiência nas 
atividades de compreensão do conteúdo são as animações [3]. 

Estas por sua vez, podem ser estáticas ou interativas. Podem ser 
guiadas por alguma locução, ou apenas exprimir em suas 
sequências de frames um evento fictício aludindo à área de 
conhecimento de interesse, facilitando a interpretação do aluno 
[4]. 
Entretanto, aspectos relacionados à carga cognitiva – velocidade e 
quantidade de informação – podem impedir a compreensão ou 
memorização do tema proposto pela animação e o aluno perde a 
atenção, ou o conteúdo exposto, e consequentemente perde a 
proposta didática integrada ao objeto de aprendizagem [5]. 
Já Gagné [6] sugere aplicações de mídias específicas para prender 
a atenção do estudante, a partir de uma animação, filme, notícia 
entre outras mídias, visando mais assertividade e qualidade no 
projeto de desenvolvimento de um OA. No Design Instrucional, 
planejamos e desdobramos as atividades de criação, 
desenvolvimento e manutenção dos objetos de aprendizagem [7], 
porém, estas atividades orientam a criação de um objeto de 
aprendizagem sem relevar o tipo de mídia proposta a ser utilizada, 
e sim o conteúdo instrucional. Podendo ser aplicado a um texto 
estático, uma imagem ou uma animação.  
Um OA pode computacionalmente processar informações, 
condicionar entradas e saídas de dados, executar animações e 
responder com dados ou interações visuais durante o seu tempo de 
execução e interação com usuário. Desta forma, isto nos permite 
então avalia-lo como um software. Tal como todos os seus 
critérios de usabilidade que são relevantes para seu processo de 
desenvolvimento, e também o seu conteúdo instrucional [8].  
No contexto da avaliação sobre a experiência do usuário, 
Hassenzahl [9] diz que é possível utilizar métricas para esta 
análise de sistemas computacionais. Entretanto Esterhuyse et al 
[10] relata a inexistência de pesquisas de design de interação 
relacionadas aos objetos de aprendizagem interativos, 
principalmente no meio corporativo. 
Ressalta-se que pesquisas de eficácia sobre a aprendizagem a 
partir de animações se demonstram proveitosas [7], pouco se tem 
sobre métodos de planejar e projetar animações interativas, bem 
como avalia-las. Mesmo que ainda, Tversky [11], sugira 
Princípios da Congruência e de Apreensão para auxiliar no 
processo de desenvolvimento de animações para serem mais 
assertivos, mesmo não propondo formas de avaliar as animações. 
Tal como estudos de Fischer e Schawan [12] e Lowe [13] sobre 
relação didática de uma animação e as escalas de tempo 
empregadas. E também no emprego de agentes pedagógicos com 
a intenção de gerar maior engajamento [14]. Mayer [15] revisou 
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12 princípios baseados em pesquisa sobre como projetar materiais 
educacionais multimídia baseados em computador para promover 
a aprendizagem acadêmica, entretanto solicita continuidade dos 
estudos sobre a eficácia destes princípios aplicados a diversos 
cenários.   
O objetivo do artigo é identificar relações entre as Metodologias 
de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem e os aspectos 
que suportem a experiência do usuário nas etapas de 
desenvolvimento de objetos de aprendizagem animados e 
multimodais, afim de, caracterizar uma visão sobre estas relações. 
A estrutura deste artigo é dividida da seguinte forma: a seção 2 
apresenta a Fundamentação, que aborda o Design Instrucional, 
Animações, Interatividade, e a Experiência do Usuário; a sessão 3 
apresenta os Trabalhos Relacionados, e lista as Metodologias de 
Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem, e também, o 
processo metodológico utilizado na análise entre as etapas e 
práticas de desenvolvimento de OA - sugeridas pelas 
metodologias - com a experiência do usuário; a sessão 4  faz a 
Discussão dos aspectos de UX nas etapas das metodologias, no 
qual é exposto os resultados da análise; a sessão 5 descreve a 
Conclusão, seguida das referências bibliográficas. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
A fundamentação teórica de Design Instrucional, Objetos de 
Aprendizagens, Animações Interativas Multimodais e Experiência 
do usuário são expostos a seguir. 

2.1 Design Instrucional 
O Design Instrucional (DI) é definido como o processo (conjunto 
de atividades) de um problema (uma necessidade) de 
aprendizagem e desenha, implementa e avalia uma solução para 
este problema [8].  Assim, percebe-se qual é o escopo e aplicação 
do DI para criação ou avaliação de uma solução de aprendizagem. 
A autora supracitada ressalva que a aprendizagem não deve ser 
somente compreendida, mas também controlada.  
Dentre as tecnologias adotadas para o desenvolvimento de objetos 
de aprendizagem estão as tecnologias interativas. São 
consideradas do tipo um para um, (1:1). Em que o aluno 
individualmente interage com um artefato afim de, desenvolver 
alguma habilidade. Exemplos citados são [8]: Multimídia 
Interativa, jogos eletrônicos de exploração individual. 
Embora adote-se tecnologias para prática de aprendizagem, 
define-se também intenções sobre o que deve ser ensinado, a 
partir de uma análise de necessidades e contexto, formaliza-se 
então uma unidade de aprendizagem. A qual Filatro [8] define 
como uma unidade atômica ou elementar que contém os 
elementos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. E a 
granularidade desta unidade é definida pelos aspectos: 1- Unidade 
de aprendizagem que não podem ser divididas em partes menores 
para não perder significado; 2- Tem extensão e tempo limitados; 
3- É autocontida, no que se refere a processos, objetivos e 
conteúdo. 

2.1.1 Objetos de Aprendizagem e Interatividade 
As unidades de aprendizagem (UA) podem se transfigurar então 
em Objetos de Aprendizagem (OA), ou seja, “empacotadas” com 
informações que definem a sua utilidade e também informações 
de criação e desenvolvimento, áreas de conhecimento e aplicação, 
conforme orientação do DI.  
Estes objetos de aprendizagem, dependendo da sua granularidade 
e proposta, podem interagir com o aluno. Indicando por exemplo 
itens já lidos, tarefas concluídas, apresentar e corrigir 

questionários. E esta é a definição de interatividade dentro de uma 
proposta de aprendizagem, apontada por Sims [16], que diz que a 
interatividade é a implicação de atividade entre dois organismos, 
envolvendo o aluno num diálogo por meio de uma aplicação 
baseada em computador. E ainda complementa, que para a 
interatividade ser de qualidade depende da função de resposta do 
aluno e do feedback do computador. Se a resposta é consistente 
para com as necessidades de processamento de informação do 
aluno, é então uma interação significativa. 

2.2 Animações Multimodais Interativas 
Moreno e Mayer [17], têm uma interpretação mais completa sobre 
mídias interativas e seus ambientes. Eles fazem uma relação do 
ambiente interativo por meio dos modos Verbal e Não Verbal para 
representar o conhecimento. Para Paivio [18] num ambiente 
Multimodo de Aprendizagem, pode existir representações gráficas 
- não verbais - combinados a representações de textos ou falas - 
verbais. Exemplo disto, pode ser uma animação sincronizada a 
uma narração.  
Já um Ambiente Interativo Multimodo de Aprendizagem é 
definido quando o que acontece no sistema depende da ação do 
aluno, ou seja, através de exposições de conteúdos verbais e não 
verbais o aluno interage com o ambiente, que por sua vez 
condiciona a execução dos eventos.  
Moreno e Mayer [17] ainda sugerem tipos de interatividades que 
podem definir ou diferenciar um ambiente de aprendizagem 
interativo de um não interativo. São eles: Diálogo, Controle, 
Manipulação, Busca, Navegação.  
Ainda no mesmo estudo de Moreno e Mayer [17], ressalvam que 
as criações destes conteúdos, quando derivadas de um mal 
planejamento podem afetar o engajamento e/ou emoções afetivas, 
minimizando o efeito de uma solução Multimodo e 
Interativamente rica. Os autores supracitados sugerem ao DI os 
princípios de design, que são eles: Atividade Guiada – alunos 
aprendem melhor quando podem interagir com um agente 
pedagógico e que este possa guiar o processo cognitivo; Reflexão 
– alunos aprendem melhor quando são sugeridos a refletir sobre 
questões durante o processo de significação; Feedback -  a 
explicação em tempo de execução funcionam melhores que 
correções; Ritmo – os alunos aprendem mais quando podem 
controlar os conteúdos; Pré-treino - possibilita ativar os 
conhecimentos prévios relevantes.  
As ressalvas sobre os estudos de Moreno e Mayer [17] 
relacionadas a motivação, afeto, engajamento diante da carga 
cognitiva proposta para objetos de aprendizagem são aspectos que 
norteiam o design de soluções para aprendizagem e que podem 
melhorar a experiência do usuário. 

2.3 Experiência do Usuário 
Entretanto, a “boa” experiência do usuário não pode ser garantida 
num projeto, mas podem sim, serem desenhadas com 
características para que ela ocorra, Rogers et al [20].  Para 
Hassenzahl [21], a experiencia do usuário (UX) é subjetiva e 
multifacetada. E ainda, o cumprimento de uma necessidade é o 
que torna a experiência agradável, e não se trata especificamente 
sobre tecnologia, design industrial ou de interfaces. Trata-se de 
criar uma experiência significativa por meio de um dispositivo. 
Hassenzahl [21], também caracteriza a Experiência Imediata e a 
Experiência Memorizada, ambas são distintas, pois a experiência 
imediata é usada para um momento, é imediata. Já a experiência 
Memorizada são lembranças significativas.  
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Considerando a Teoria da Atividade de Hassenzahl [21], diz que 
Ações, Pensamentos e Emoções são eixos que garantem a 
operabilidade das atividades. Acontecimentos significativos são 
mais vívidos, são memoráveis, porém subjetivos por advirem de 
constatações individuais e pessoais sobre uma operação ou 
ação/atividade. 
Tullis e Albert [22] definem a diferença entre usabilidade e 
experiência do usuário. Para eles, usabilidade geralmente é 
habilidade do usuário para usar ou realizar uma tarefa com 
sucesso, enquanto a experiência do usuário leva uma visão mais 
ampla, olhando a interação inteira do indivíduo com o objeto ou 
evento, bem como os pensamentos, sentimentos e percepções que 
resultam da interação. Complementam também que a facilidade 
de uso, eficiente e envolvente são aspectos de uma boa 
experiência. 
Rogers et al [20], também sugere metas de experiência de usuário, 
que podem ser utilizadas na avaliação de um design de um 
produto quanto na avaliação do produto em si. Estas metas 
possuem aspectos que podem ser mensuráveis. Nos aspectos 
desejáveis, por exemplo, estão os adjetivos: satisfatório, 
agradável, atraente, prazeroso, emocionalmente/excitante, 
interessante, prestativo, motivador, desafiador, melhora da 
sociabilidade, apoia a criatividade, cognitivamente estimulante, 
divertido, instigante, surpreendente, recompensador, 
emocionalmente gratificante. Já os indesejáveis: tedioso, 
frustrante, faz com que alguém se sinta culpado, irritante, infantil, 
desprazeroso, condescendente, faz com alguém se sinta estupido, 
forçosamente bonito, artificial/falso. A indústria de educação 
digital também vem encontrando desafios no desenvolvimento de 
conteúdo que promova melhor satisfação durante a aprendizagem. 
Sugerindo remodelagem no processo de desenvolvimento, 
utilizando artefatos e práticas que suportem a Experiência de 
Aprendizagem (LX) [19]. 

2.3.1 Avaliação e Design para Experiência do 
Usuário 
Vermeeren et al [23], revisaram 96 métodos e técnicas 
relacionadas a UX. Principalmente aquelas relacionadas as etapas 
de Design e Avaliação de um produto. Entretanto na etapa de 
Design foram mapeados métodos e técnicas relacionadas a 
avaliação generativa, e não em métodos inspiradores. Ou seja, 
aplicado após concepção de algum artefato ou protótipo para obter 
validações. 

Além disto, Vermeeren et al [23] relacionaram aos métodos quais 
períodos (etapas ou fases) durante a experiência de uso eles são 
aplicados. Quatro destes períodos podem estar relacionados ao um 
produto de software como as características de um OA. São eles: 
(i) Antes do Uso (antes do usuário interagir com um produto / 
serviço); (ii) Momentário (instantâneo, por exemplo, emoção); 
(iii) episódio único (em que um usuário explora os recursos de 
design para resolver o objetivo de uma tarefa); (iv) Típica sessão 
de teste (por exemplo, uma hora em que o usuário executa 
algumas tarefas) 

A partir das colocações sobre UX dos autores citados 
anteriormente e considerando que os objetos de aprendizagem 
devem garantir aprendizagem e fixação na memória, sugerimos 
então, investigar a relevância do UX quando se desenvolve um 
objeto de aprendizagem interativo, e ainda, as práticas de 
identificação e mensuração de aspectos relacionados a UX que 
possam ser aplicados no desenvolvimento destes objetos de 
aprendizagem. 

Assim, analisamos as Metodologias de Desenvolvimento de 
Objetos de Aprendizagem para identificar as (etapas) e as 
(práticas) sugeridas por elas, assim como quais os aspectos 
mensuráveis utilizados em relação a UX. Tal como, características 
que suportem princípios de design para OA Multimodais com 
base em Moreno e Mayer [17]. E por fim, métodos ou técnicas 
mapeadas por Vermeeren et al [23], como por exemplo: 
Emocards, Etnografia, prEmo, Emofaces, emparelhados 
comparação, atribuição de personalidade do produto, sentença e 
conclusão, www.review.it, QSA-GQM-questionário, auto-relato, 
pensar em voz alta, medidas psico-fisiológica, e heurística, entre 
outros. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Para localização destas metodologias e modelos foi utilizada a 
seguinte string de busca: ((design OR methodology) AND 
(process OR development) AND "interective learning objects)". 
Utilizamos esta string nos seguintes repositórios: ACM Digital, 
Scopus, ResearchGate, IEEE.  
Na metodologia RIVED, Santos [24] descreve que as fases de 
desenvolvimento são: Planejamento ou Modelagem, 
Desenvolvimento e Validação. São etapas genéricas que abraçam 
várias atividades guiadas através de questionamentos aos 
produtores de um OA. Para auxiliar o design pedagógico e sobre 
as etapas ou práticas que favorecem o levantamento de requisitos 
ligados a UX, sugere a utilização de dois mapas, sendo, Mapa de 
Conceito e Mapa de Cenário. Em que, Mapa de Conceito tem por 
finalidade levantar conteúdos que devem ser abrangidos pelo OA. 
E o Mapa de Cenário delimita cenários que serão utilizados para 
desenvolver os conceitos sugeridos. Gera-se então um roteiro de 
forma linear especificando o que cada tela deve executar, em 
relação a imagens, animações, textos e navegação que podem 
interagir com o aluno. E ainda, para deixar mais claro estas 
atividades, sugere-se a utilização de storyboards, que auxiliam no 
processo design de interação. 
Para Filatro [8], o Modelo ADDIE (Analysis, design, 
development, implementation e evaluation), é caracterizada por 
cinco etapas, sendo: Análise, Design, Desenvolvimento, 
Implementação e Avaliação. Na etapa de análise, a autora ressalva 
a importância de levantar as necessidades educacionais, 
caracterizar os alunos e verificar restrições. E ainda, na etapa de 
Design, ressalta o mapeamento e o sequenciamento dos conteúdos 
a serem trabalhados e a definição das estratégias para se atingir o 
aprendizado. Porém não sugere práticas para identificação de 
requisitos ligados a UX. Em outro momento sugere a aplicação de 
storyboards para elucidação destas necessidades de interação. E 
ainda, dependendo do modelo de Design Instrucional, se for fixo, 
aberto ou contextualizado, cada qual podem gerar atividades 
diferenciadas para garantir a qualidade.  
Cocón e Fernández [25] definiram um modelo para 
desenvolvimento de OA para ser implementado no ensino 
superior da União Europeian, Learning  Objects  Model  for  
Online  Learning  (LOMOLEHEA). Neste modelo se especifica 
estruturas que auxiliam a definir o contexto relacionado à 
proposta didática e a aplicação do OA. Sugere a aplicação de 
diversas mídias em granularidades distintas, mas não orienta 
como elas devem ser criadas. 
Segundo Braga [26] a Metodologia INTERA (Inteligência, 
Tecnologias Educacionais e Recursos Acessíveis) foi inspirada no 
processo de desenvolvimento ADDIE. Considera que ela possa 
ser utilizada para criar qualquer tipo de conteúdo digital para 
aprendizagem. A metodologia possuiu alguns componentes, sendo 
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eles: Fases, Papéis, etapas e artefatos. E suas etapas, são: 
Contextualização, Requisitos, Arquitetura, Desenvolvimento, 
Ambientes e Padrões, Teste e Qualidade, Disponibilização e 
Avaliação. Considerando que cada etapa possuiu um controle das 
práticas sobre as etapas ou práticas que favorecem o levantamento 
de requisitos ligados a UX podemos notar que na etapa de 
contextualização ressalta-se a importância de existir entradas 
relevantes como Cenários, Informações sobre os Alunos, Reuso 
Contextual. Estas informações são obtidas por meio de Entrevistas 
e Preenchimento de Formulário.  E estas mesmas práticas são 
refinadas a cada etapa seguinte, como nas etapas de requisitos e 
arquitetura. Já nas etapas de Testes e Qualidade, as práticas 
consideram aspectos de avaliação pertinentes a UX: Usabilidade, 
Eficiência, Acessibilidade, Precisão, entre outros. Sobre a 
interatividade, especificamente no levantamento de requisitos, 
ressalta-se a importância de garantir diálogo e feedback do 
usuário com o sistema ou tutores.  
Esterhuyse et al [10], propõe um modelo de design para 
desenvolvimento de objetos de aprendizagem interativos, 
chamado de PDILO. E que, em seu estudo primário foi aplicado a 
desenvolvimento de conteúdo instrucional corporativo. 
Basicamente, segregado em três etapas, o modelo desenvolve por 
primeiro o estabelecimento de requisitos, em que define 
competências ou habilidades e os pré-requisitos de aprendizagem 
necessários. Bem como requisitos desejáveis e indesejáveis 
relacionadas a UX e também informações sobre o contexto da 
cultura organizacional, como por exemplo, aspectos de gestão e 
perfil dos usuários/alunos. Depois, vem a etapa de Design, em que 
são construídos projetos alternativos para o objeto de 
aprendizagem interativo. Na terceira e última etapa, a de 
Prototipagem, em que vários artefatos interativos ou OA são 
criados. E ainda, durante a atividade de design e prototipação 
sugere a utilização de quatro diretrizes e heurísticas como: 
Considerações Organizacionais, Diretrizes de design interativo 
para processos cognitivos, Atributos e requisitos de design de e-
learning e Heurísticas de e-learning (MUUX-E) [27]. Este 
modelo, não sugere avaliação final do produto. 
Busson et al [28], geraram um modelo para o desenvolvimento de 
OA que utiliza Hypervídeos, chamado SCNESYNC MODEL. 
Definiram requisitos funcionais e não funcionais para o processo 
de Design, modelo de autoria e princípios de modelagem do OA. 
Além de definições estruturais para promover a interação. Por se 
tratar de vídeos com granularidades variadas, sugerem com 
precisão quais requisitos de controle e interação a interface deve 
conter. Ofertando liberdade de escolha e navegação. Tanto na 
estrutura didática – por meio entre temas e tópicos diversos - 
quanto no próprio controle da mídia. 

4. DISCUSSÃO 
A análise de relacionamento entre as Metodologias e Modelos 
com UX considerou etapas ou práticas que elucidem requisitos 
que aperfeiçoem a experiência de usuários em sistemas 
computacionais sugeridas pelas metodologias ou modelos.  
Primeiramente cruzamos as etapas de desenvolvimento sugeridas 
pelas metodologias e modelos com etapas de Design e Avaliação 
de UX, ou seja, cada etapa sugerida pela metodologia ou modelo 
foi investigada individualmente para saber se existem práticas 
com o uso de ferramentas, frameworks, processos, atividades que 
esclareçam quem é o usuário, qual contexto e como ele utilizará 
OA. E se algumas identificações sobre requisitos não funcionais 
são mencionadas, tanto na inicialização, etapa que chamamos de 
UX no Design, quanto na entrega ou manutenção do OA, etapa 
que chamamos de UX na Avaliação. Procuramos localizar nas 

metodologias: mapas conceituas, mentais ou empatia, definições 
de casos e cenários de usos, storyboards, estudo de personas, 
definições de expectativas, testes de satisfação, especificações 
sobre como gerar engajamento ao uso, sugestões para explorações 
de emoções e afetos durante o uso.  
Em seguida cruzamos as etapas de desenvolvimento sugerida 
pelas metodologias e modelos com o Tipo de Interação e os 
Princípios de Design de Animações Multimodais de Moreno e 
Mayer [15] [17]. Desta vez, procuramos investigar nas etapas das 
metodologias e modelos, ferramentas, atividades, frameworks ou 
processos que visão esclarecer ou definir informações sobre os 
tipos de interação ou princípios de design para animações 
multimodais.  

Tabela 1. Comparação das Metodologias e Modelos com a 
relação a UX e Interatividade 

 

M
eto
do
log
ia 

Etapas: 
Design 

ou 
Avaliação 

UX no 
Design 

Tipo da 
Interação 

Princípio 
de Design 

IN
TE

R
A

 

Contextualiza-
ção Não define Diálogo Feedback 

Requisitos Não define Não define Não define 

Arquitetura Cenário 
Manipulação 

Controle, 
Navegação 

Atividade 
Guiada, 

Feedback, 
Ritmo 

Testes Não define Não define Não define 

R
IV

ED
 Modelagem Storyboards 

Diálogo, 
Controle, 

Navegação 

Atividade 
guiada, 

Feedback 

Avaliação Não define 
Diálogo, 
Controle, 

Navegação 

Feedback, 
Ritmo 

A
D

D
IE

 

Design Storyboards 
Diálogo, 
Controle, 

Navegação 
Não define 

Avaliação Não define Não define Não define 

LO
M

O
LE

H
EA

 

Planejamento Não define Não define Não define 

PD
IL

O
 

Requisitos MUUX-E 
categories 

Diálogo, 
Manipulação, 

Controle, 
Navegação, 

Busca. 

Não define 

Design MUUX-E 
categories 

Manipulação, 
Controle, 

Navegação, 
Busca. 

Atividade 
Guiada, 

Feedback, 
Ritmo. 

Protótipos MUUX-E 
categories 

Manipulação, 
Controle, 

Navegação, 
Busca. 

Atividade 
Guiada, 

Feedback, 
Ritmo. 

SC
N

ES
Y

N
C

 

Requisitos Não define 

Diálogo, 
Manipulação, 

Controle, 
Navegação, 

Ritmo, 

Pré-Treino 
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Podemos perceber na Tabela 1 que técnicas ou práticas que 
investiguem requisitos relacionados a UX não são utilizados na 
maioria das Metodologias e modelos. Temos a especificação de 
cenários de uso na metodologia INTERA, e o framework 
‘MUUX-E categories’ em PDILO, apenas. O uso do storyboard 
sugerido por ADDIE e RIVED deixam em aberto se ele deve ser 
usado para esclarecer sobre o caso de uso, ou se serve como um 
simples rascunho da interface do OA. Sobre a Avaliação de UX 
também não localizamos especificações sobre avaliação de 
requisitos ligados a UX em todas elas, mesmo que ADDIE, 
RIVED e INTERA sugiram etapas de testes ou avaliação, não 
sugerem como eles devem ser feitos, ou se algum princípio deve 
ser considerado em relação a UX durante a estruturação do teste 
ou avaliação. 
Sobre os Tipos de Interação de Moreno e Mayer [17] e seus 
Princípios de Design podemos desenvolve-los ou especifica-los 
em várias etapas de desenvolvimento sugeridas pelas 
metodologias e modelos. Mesmo que não sejam diretamente 
sugeridas pela metodologia analisadas, os princípios de design e 
tipos de interação de Moreno e Mayer geralmente são aplicados 
para constituir a forma do OA, ou seja, é inerente ao 
desenvolvimento de um OA esclarecer definições sobre Diálogo, 
Manipulação, Navegação, Busca e Controle, mesmo que não se 
respeite a obrigatoriedade da existência de todos aplicados ao 
projeto ou etapa do OA. Uma característica que chamou muito a 
atenção para SCNESYNC, mesmo não mencionando nada sobre a 
Busca, porém ele estrutura relações entre os OAs e as unidades de 
aprendizagem. Pois especifica critérios de interação com a mídia.  
Isto também ocorre com os Princípios de Design de Moreno e 
Mayer [17]: Atividade Guiada, Pré-treino, Feedback, Ritmo e 
Reflexão. Existe a possibilidade de utilizar estes princípios em 
diversas etapas do desenvolvimento de um OA, porém as 
aplicações deles também ficam a critério dos desenvolvedores em 
defini-las e esclarecê-las nas especificações de requisitos. Detalhe 
que se observa também é ausência do princípio de design de 
Reflexão em todas as metodologias avaliadas.   
É importante considerar alguns aspectos, na categorização sobre 
os objetos de aprendizagens multimodais interativos. Para 
identificar ao certo que tipo de finalidade este produto terá para 
assim utilizar práticas e métodos que elucidem o 
desenvolvimento, que principalmente considerem aspectos de UX, 
logo quando, dada a significância da experiência, por meio do 
prazer, satisfação, envolvimento, que caracteriza uma experiência 
memorizada e que esta experiência possa ser utilizada como 
ênfase no processo de aprendizagem.  
Percebe-se que a construção de um OA não oferece oportunidades 
para pensar no usuário ou aluno, no sentido de propiciar 
experiências, durante a especificação e desenvolvimento de um 
projeto, mesmo sabendo que o conteúdo será consumido por eles. 
O DI foca esforços na especificação do conteúdo instrucional, não 
alcançando princípios de design ou técnicas e práticas que 
elucidem melhor como o OA será consumido e quais sentimentos 
serão evocados no usuário durante a sua interação. 

5. CONCLUSÃO 
Considerando as metodologias e modelos abordados, fica claro 
que a intenção do DI é auxiliar e facilitar o processo de criação de 
objetos de aprendizagem. Entretanto, quando os ambientes 
possibilitam usar diversos tipos de mídias e com granularidades 
distintas para cada projeto, as metodologias ou modelos se 
apresentam frágeis em relação aos aspectos de UX. Pois não 
sugerem ou orientam como levantar requisitos que propiciem 
inspiração para o design de experiência de uso, e nem aplicam 

técnicas de avaliação durante as fases ou etapas de 
desenvolvimento de um OA relacionadas a fatores subjetivos e/ou 
desejáveis para promover uma experiência de uso significativa. 
Principalmente no que diz respeito a objetos de aprendizagem 
interativos multimodais e suas características interativas que 
propiciem uma boa experiência e aprendizagem, quando se 
considera fatores cognitivos de interação. E ainda, também não 
ressaltam a importância de mensurar aspectos subjetivos do uso, 
tais como, satisfação, engajamento, diversão. A preocupação em 
se ater a requisitos desejáveis como por exemplo, citado por 
Rogers et al [19], como ser satisfatório, agradável, atraente, 
prazeroso, emocionalmente/excitante, interessante, prestativo, 
motivador, desafiador, podem indicar melhorias no processo de 
design, e consequentemente na qualidade do produto de 
aprendizagem ofertado, principalmente em relação a memorização 
conforme diz Hassenzahl [20], sobre a diferença entre Experiência 
Imediata e Experiência Memorizada.  
Outra questão em relação a produção objetos interativos 
multimodais, e no caso das animações, impressões sobre o caráter 
elucidativo como proposta para este tipo de mídia é pouco 
analisado, principalmente nos aspectos cognitivos (sobrecarga 
cognitiva) ou alusão oferecida por meio da animação à eventos 
naturais, ou explicitação de conceitos abstratos. Não se aplica 
princípios de design para o desenvolvimento desta mídia animada 
multimodal especificamente, comprometendo a qualidade do 
material e seus princípios de interatividade.   
Ainda que o DI ofereça sugestões de como construir um OA, 
podemos pensar em estendê-lo e aperfeiçoa-lo a modo de integrar 
diversas mídias com os seus respectivos princípios de interação e 
design, promovendo tecnicamente evoluções na forma de 
interação. E também especificações mais assertivas em relação ao 
aluno/usuário, para que todas as expectativas e anseios 
emocionais sejam contemplados afim de, propiciar melhor 
consumo do OA e também auxiliar na memorização. 

Estudos mais aprofundados sobre o desenvolvimento de OA 
segregados por tipos de mídias, bem como, especificações ou 
princípios de design do DI para o desenvolvimento destes objetos 
se demonstram necessários. Definições mais específicas sobre a 
forma e nível da interatividade em relação ao OA Multimodais, 
também.  Por isto, sugerem-se como estudos futuros.  
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ABSTRACT  
In order to use the benefits brought by technology in the teaching-
learning process a virtual environment of educational assistance 
was built, where members can learn and test their knowledge 
using materials and questionnaires registered by teachers. 
Through the association of information, detailed results are 
obtained, from students and contents and, from this, it is possible 
to suggest contents of student's interest that are adequate to their 
performance standard. Accompanying the results, the tutor can 
evaluate the adaptation of the class to the proposed teaching 
model, helping to optimize the acquisition of knowledge. 

RESUMO 
Buscando utilizar os benefícios trazidos pela tecnologia no 
processo de ensino aprendizagem construiu-se um ambiente 
virtual de auxílio educacional, no qual os membros podem 
aprender e testar seus conhecimentos fazendo uso de materiais e 
questionários cadastrados por professores. Associando as 
informações, obtém-se análises detalhadas, tanto de desempenho 
dos estudantes como dos materiais e, a partir disso, pode-se 
sugerir conteúdos de interesse do aluno que sejam adequados ao 
seu padrão de desempenho. Acompanhando os resultados, o tutor 
pode avaliar a adaptação da turma ao modelo de ensino proposto, 
ajudando a otimizar a obtenção de conhecimento. 

DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS E 
ASSUNTOS 
Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas as linguagens 
PHP,  HTML,  CSS e Javascript. O PHP foi utilizado para o 
processamento das informações do sistema, bem como para o 
gerenciamento de todas as atividades do usuário. Em paralelo, 
HTML, CSS e Javascript foram utilizados para conferir um design 
intuitivo e interatividade nas páginas do sistema. Além disso, foi 
utilizado o padrão de projeto MVC e uma base de dados MySQL, 
responsáveis pela organização do software e armazenamento dos 
dados, respectivamente. 

TERMOS GERAIS 
Plataforma web, ambiente virtual, automação, ensino-
aprendizagem, adaptatividade, interatividade, interface, 
conectividade, personalização, perfil de usuário, portabilidade, 
aplicativo, design, software. 

Keywords 
MAZK, Tutor Inteligente, Inteligência artificial, Aprendizagem 
adaptativa, Aprendizado colaborativo. 

1. INTRODUÇÃO 
No contexto atual de uma revolução tecnológica mundial 
contínua, é inevitável a constante informatização de atividades das 
mais variadas naturezas. A automação de tarefas corriqueiras e do 
cotidiano se tornou uma realidade frequente, que facilita a vida de 
grande parte da população. Levando-se em consideração esse 

fenômeno, acredita-se que esses avanços possam ser aplicados no 
desenvolvimento de ferramentas para o auxílio no âmbito 
educacional, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais 
atraente e produtivo. 

Leão (1999) caracteriza o sistema educacional tradicional como 
composto por um professor, com conhecimento amplo sobre 
determinado assunto e alunos com o objetivo de absorver esse 
conhecimento, isto é, os conteúdos a serem ensinados por esse 
paradigma seriam previamente compendiados, sistematizados e 
incorporados ao acervo cultural transmitido aos alunos. Dessa 
forma, é o professor que domina os conteúdos logicamente 
organizados e estruturados para serem transmitidos aos alunos. 
Esse sistema tem sido usado desde os primórdios da humanidade, 
contudo, viu-se na tecnologia uma maneira, não de substituir o 
professor, mas sim de auxiliá-lo nessas tarefas. 

Por meio do contato com professores de instituições da região, 
idealizou-se, assim, um sistema que pudesse contribuir no 
processo de aprendizagem, fazendo com que os alunos 
dispusessem de um ambiente personalizado para realização de 
seus estudos enquanto, paralelamente, o professor conseguisse 
monitorar o andamento dessa prática, obtendo informação 
necessária para avaliar seu método de ensino e o desempenho dos 
estudantes. Além de ajudar o aluno a estudar os conteúdos 
ministrados, o sistema deveria facilitar a avaliação da metodologia 
utilizada pelo professor, bem como seus resultados. 

Assim surgiu o ambiente inteligente de aprendizagem MAZK que, 
atualmente, além de servir como ferramenta de apoio ao ensino, é 
uma plataforma web onde o aluno pode encontrar materiais das 
mais diversas áreas de conhecimento e estudá-los com seus 
amigos de forma dinâmica e, até mesmo, competitiva, ampliando 
sua gama de conhecimento tanto dentro do espaço institucional 
quanto em suas próprias residências. 

O MAZK mensura o conhecimento do estudante sobre um tópico 
e, à medida que realiza determinadas tarefas, o sistema reavalia 
seus dados adaptando, também, os níveis e conteúdos de 
aprendizagem sugeridos a ele, apresentando as informações e os 
testes que são mais apropriados. 

2. SISTEMA DE APRENDIZADO 
ADAPTATIVO E SUAS 
CARACTERÍSTICAS 
De acordo com Weber (1999), o principal problema de sistemas 
de aprendizado web é que a maioria destes sistemas de 
aprendizagem são constituídos de uma rede de páginas de texto 
estático. Para Weber, o grande desafio na época seria o 
desenvolvimento de sistemas que quebram essa barreira podendo 
empregar certa interatividade e adaptatividade a atividades de 
aprendizado na área web. O MAZK é um sistema que, além de 
atingir esse objetivo, apresenta uma interface clara e simples, 
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tanto para aluno quanto para professor, possibilitando o acesso de 
qualquer tipo de dispositivo com conectividade à internet. 

Weber (1999) explica que nos sistemas adaptativos as páginas não 
são estáticas, mas sim geradas de maneira diferenciada para cada 
usuário, adaptando-se ao estilo e metodologias desses utilizadores. 
Dessa maneira, o MAZK foi desenvolvido para montar telas 
dinamicamente, mostrando materiais que seguem o interesse dos 
usuários baseando-se nos históricos individuais, tornando, assim, 
a experiência mais fácil e gratificante. 

Brusilovsky e Peylo (2003) definem sistemas adaptativos como 
sistemas que são diferentes para diferentes usuários ou grupos de 
usuários levando em conta os dados acumulados no seu modelo, 
diferentemente de sistemas inteligentes, onde são aplicadas 
técnicas de inteligência artificial para prover maior e melhor 
suporte aos utilizadores. Seguindo essa definição, o MAZK pode 
ser categorizado como sistema adaptativo e inteligente 
simultaneamente, visto que o conteúdo é personalizado de acordo 
com o perfil de cada estudante, levando em consideração áreas de 
aprendizagem e nível de conhecimento. Além disso, por 
intermédio de agentes individuais, pode-se direcionar o utilizador 
para o ambiente mais adequado. 

No desenvolvimento desse ambiente inteligente de aprendizagem 
foram utilizadas técnicas e padrões atuais de programação visando 
otimizar desempenho e usabilidade, sem comprometer a 
segurança do sistema. Com o objetivo de aproveitamento de 
código, foi utilizada a orientação a objetos. Segundo Dall’Oglio 
(2003), objetos são estruturas que carregam dados e 
comportamento próprio que podem trocar mensagens entre si para 
a formação do sistema. A partir disso, é possível manter uma 
organização mais adequada do código, agrupando dados e 
funcionalidades que possuam semelhança ou relacionamento entre 
si. 

Para obter maior organização do sistema, além de padronizá-lo, 
foi utilizado o padrão de projeto model-view-controller (MVC). A 
ideia principal desse padrão é fragmentar o desenvolvimento da 
aplicação em três camadas: model (modelo), view (visualizador) e 
controller (controlador), onde cada uma dessas camadas têm uma 
tarefa específica. De acordo com Lotar (2011), o modelo é 
responsável por gerenciar todos os dados da aplicação, o 
visualizador gerencia a parte gráfica do sistema e o controlador 
interpreta os dados vindos do usuário e comanda o funcionamento 
do modelo e do visualizador. Minetto (2007) defende que a maior 
vantagem do MVC é a separação entre lógica e apresentação, que 
favorece o trabalho em equipe. Sendo assim, programador, 
designer e administrador de banco de dados podem trabalhar de 
forma simultânea e separadamente, sem impactar negativamente 
um no trabalho do outro. 

2.1 Trabalhos Relacionados 
Segundo Vettori e Zaro (2016), o Socrative App é um aplicativo 
utilizado por professores como instrumento de 
ensino/aprendizagem, através de dispositivos conectados à 
internet, como smartphones, tablets e computadores. 

Comparando o MAZK com o Socrative, pode-se notar que 
possuem ideias similares quanto ao fato de serem ferramentas de 
ensino. As duas plataformas buscam estender o conteúdo aplicado 
em sala de aula, auxiliando o professor a visualizar como os 
alunos entendem o que lhes foi apresentado em aula. 

Entre as diferenças dos sistemas pode-se destacar que no MAZK 
os professores têm a possibilidade de criar um material contendo 

explanações, exemplos e perguntas, o que permite que mesmo 
sem o professor os alunos possam relembrar o conteúdo 
trabalhado em aula e visualizar exemplos do mesmo, 
diferentemente do Socrative, que permite apenas formas de 
avaliação. Porém, a principal diferença entre as plataformas está 
no fato de que o MAZK, como já dito anteriormente, é um sistema 
adaptativo e inteligente, que direciona materiais para cada usuário 
de acordo com suas preferências. Além disso, a interface do 
MAZK está disponível em português e é totalmente gratuita, 
motivos pelos quais alguns professores começaram a usar, já que 
o socrative não suporta tal idioma e para desfrutar de todas as suas 
funcionalidades o professor necessita pagar pelas mesmas. 

3. METODOLOGIA E 
DESENVOLVIMENTO DO MAZK 
O MAZK foi construído com o propósito de aproximar os 
estudantes das tecnologias  educacionais, objetivando facilitar a 
obtenção de conhecimento dos mesmos. Para isso, inicialmente, o 
sistema foi idealizado com auxílio de professores, buscando 
funcionalidades que seriam importantes para a interação deles 
com os alunos e meios de compartilhar o conhecimento e analisar 
a absorção desse, bem como de novas habilidades e competências. 

Após o estudo inicial, partiu-se do pressuposto de que nem todos 
os possíveis usuários têm afinidade com tecnologia. Decidiu-se, 
então, que o sistema deveria ser construído de maneira a facilitar 
sua utilização para todos os públicos. Para tornar isso possível, foi 
desenvolvida uma interface simples e intuitiva para poder ser 
facilmente utilizada pelo mais diversificado público. Levando em 
consideração também que o aluno tem menos conhecimento que o 
professor, a interface dele deve ser ainda mais simples, na 
tentativa de evitar que ele deixe de usar o sistema. 

A fim de verificar se essas premissas foram analisadas de forma 
correta, depois de desenvolvidas as funcionalidades básicas, o 
MAZK foi aplicado a turmas de graduação e de ensino médio. 

Ponderando que os estudantes têm mais facilidade ou afinidade 
em algumas disciplinas do que em outras, o sistema foi 
desenvolvido tendo identificadores de conteúdo como base, 
conseguindo, assim, explorar o perfil de cada usuário de acordo 
com os conteúdos que ele acessa. Dessa forma, a ferramenta 
inteligente consegue sugerir materiais, analisar desempenho por 
área, pontos fortes e fracos, desafiando-os a aprimorarem ainda 
mais os conhecimentos. Isso se fez aplicando conceitos de 
ambientes de aprendizagem adaptativas, buscando deixar o 
sistema dinâmico, adequando-se ao usufruidor. 

Para auxiliar na interatividade do sistema, foram utilizados 
conceitos de inteligência artificial pela aplicação de agentes 
individuais que acompanham o desempenho do aluno pelas 
diversas áreas de conhecimento. Esses agentes são responsáveis 
pela atualização do perfil de seus utilizadores à medida que eles 
interagem com o sistema, mediante a resposta de questões que, 
por sua vez, também são analisadas de acordo com suas 
resoluções. Portanto, para essas atualizações o sistema deve seguir 
uma lógica de pontuação que faça com que alunos com nível de 
conhecimento elevado não aumentem muito sua pontuação 
quando eles acertam a resposta de questões fáceis. Para isso, os 
agentes individuais, na atualização do perfil dos estudantes, levam 
em conta, não somente o acerto da questão, mas também seu nível 
de dificuldade e a experiência de quem a responde. 

De acordo com Bechara e Haguenauer (2010), para a 
implementação de uma aprendizagem adaptativa, é necessário 
aplicar uma avaliação inicialmente para determinar o estilo do 
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aprendiz, possibilitando que o ambiente, a pa
se adapte às necessidades de cada usuário. Co
foi empregado um questionário que aparece
aluno no primeiro login. Esse questionário é
determinado número de perguntas que são esc
com diferentes níveis de dificuldade e relevânc

Como tentativa de instigar os usuários a utili
foi empregado um ranking de desempenho 
cada aluno possui uma pontuação, de acordo 
nas interações com o sistema. Esse ranking 
por meio da competitividade, a estudarem mai
posição de destaque no sistema. 

Outro atrativo, na visão do professor, é 
oferecida no compartilhamento de conteúdos
professor cadastrar algum conteúdo com v
outro educador pode fazer uso desse em seus m
sua busca sobre temáticas e modelos de ensino

3.1 Funcionamento 
O MAZK foi dividido em dois tipos de ace
funcionalidades. Nas subseções seguintes s
sistema na visão de docente e na de estu
esclarecimento dos papéis de cada usuário. 

3.1.1 Professor 
Para utilizar o sistema, o primeiro passo a se
onde o usuário pode selecionar a opção de 
Caso for selecionada a opção de cadastramen
esse passará pela aprovação de um adminis
que esse usuário seja mesmo um professor. 

Assim que o cadastro do professor for aprova
e-mail do sistema notificando-o que já pos
acessar o sistema e, a partir disso, terá 
funcionalidades. Após efetuar o login, 
direcionado à página inicial do sistema e, por
realizar ações de cadastro de conteúdos e salas

O primeiro passo para a montagem de um mat
explanações e exemplos. Nessa etapa, dev
explanações com conteúdos teóricos para a
processo de aprendizagem (figura 1). Além
inseridos vídeos, imagens e links. Para 
selecionar tags identificadoras, a fim d
explanação com o restante do material 
posteriormente e a sua privacidade. Se for s
privado, essa explanação só será visível para
contrário, outro professor poderá utilizá-la em 

 

Figura 1. Cadastro de explan

, a partir desse resultado, 
io. Com essa mentalidade, 
parece na tela inicial do 
ário é composto por um 

ão escolhidas pelo sistema 
levância. 

a utilizarem a ferramenta, 
penho individual no qual 
cordo com seus resultados 
nking instiga os usuários, 
m mais para alcançar uma 

or, é a colaboratividade 
teúdos. Uma vez que um 
om visibilidade pública, 
seus materiais, facilitando 
ensino. 

de acesso com diferentes 
intes será apresentado o 

estudante, para melhor 

o a ser feito é o cadastro 
o de aluno ou professor. 
tramento como professor, 
ministrador para garantir 

aprovado, ele receberá um 
já possui permissão para 
 terá acesso a todas as 
ogin, o professor será 
 e, por meio desta, poderá 
e salas. 

m material é o cadastro de 
, devem ser cadastradas 
para auxiliar o aluno no 
 Além disso, podem ser 

Para finalizar, deve-se 
fim de relacionar essa 
terial que será inserido 
 for selecionada a opção 

el para o autor dela, caso 
la em seus materiais. 

 
xplanação 

 
O cadastro de exemplos é idêntic
deste é a separação do conteúdo 
cada explanação pode ter a q
professor quiser inserir, ou nen
necessário. 

A inserção de questões, por sua v
a de explanações e exemplo
preenchimento de um campo re
de acordo com o entendimento
resposta certa e erradas. Para ev
cadastro, é solicitado que o 
declarando que o conteúdo inseri
possui devida referência. 

 

Figura 2.  Cada
 

Após o cadastro de todo o conteú
o aluno tenha acesso, é necessá
das explanações, exemplos e pe
através do cadastro de material (f
pode pesquisar cada um do
identificadoras e autor. O con
autoria de outros professores, co
que eles sejam públicos, con
cadastro de cada item. Não e
mínimo requeridos de questõe
podem ser vinculados em cada m
pelo menos um item seja sele
conteúdos desejados, o professo
esse material e escolher seu stat
“Aberto”, esse material será di
que o professor salvar as alteraç
da opção “Fechado” esse mater
professor na construção de salas.

A partir desse passo, o material d
e respondido pelos alunos, contu
sua utilização. O cadastro de sala
ao professor filtrar o acesso 
necessário (figura 3). No momen
sala, o sistema gera um código 
aluno que deseja interagir naquel

Além disso, é possível dividir 
poderão interagir entre si por me
sala, o professor tem a possibili
caso, o conteúdo é mostrado ou
todos os presentes, conforme a ne

 

idêntico ao de explanações, a finalidade 
teúdo em si de seus exemplos, visto que 
r a quantidade de exemplos que o 
u nenhum, caso o professor não ache 

r sua vez, possui certa similaridade com 
xemplos, conteúdo. É necessário o 
po referente à dificuldade da questão, 

mento do professor, e dos campos de 
ara evitar plágio, nessas três etapas de 
e o professor selecione um campo 
 inserido por ele é de autoria própria ou 

 
Cadastro de material 

conteúdo ao qual o professor deseja que 
ecessário que seja feito o agrupamento 
s e perguntas. No MAZK isso é feito 
erial (figura 2). Nessa etapa, o educador 
m dos três itens por texto, tags 
O conteúdo selecionado pode ser de 
res, contudo, é necessário, nesse caso, 
, conforme citado anteriormente no 
ão existe um número máximo nem 

uestões, explanações e exemplos que 
ada material, contudo, é necessário que 

a selecionado. Além de selecionar os 
rofessor precisa digitar um título para 
eu status. No caso da escolha da opção 
erá disponibilizado para alunos assim 
alterações. Diferentemente, na escolha 
 material só poderá ser utilizado pelo 
 salas. 

terial do professor já pode ser estudado 
, contudo, existe ainda uma opção para 
de sala é uma possibilidade que permite 
cesso ao seu material, caso julgue 
omento em que o professor salva uma 

ódigo de acesso que será solicitado ao 
naquele ambiente. 

ividir essa sala em grupos, os quais 
or meio de um chat. Estando dentro da 
ssibilidade de alterar seu status, nesse 

ado ou ocultado instantaneamente para 
e a necessidade. 
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Figura 3. Exemplo de sala
 

Tal funcionalidade viabiliza ao professor obte
cada grupo naquele conteúdo (figura 4), bem 
cada aluno. 

 

Figura 4. Desempenho da sa
 

Esse recurso pode ser utilizado pelo profess
principais dificuldades e necessidades de ca
adaptando seu método de ensino para otimizar

3.1.2 Aluno 
O cadastro de aluno, diferentemente do de pr
passar por aprovação de administrador. Quand
pela primeira vez no sistema, um questioná
inicial será montado pelo sistema com o obje
conhecimento do aluno e as áreas de maior 
disso, o aluno é direcionado à sua tela princ
dados gerais de desempenho, bem como o
sistema (figura 5). 

 

Figura 5. Página inicial do al
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, bem como as análises de 

 
o da sala 

rofessor para analisar as 
de cada aluno ou grupo, 

imizar o aprendizado. 

 de professor, não precisa 
 Quando o estudante entra 
stionário de nivelamento 

o objetivo de identificar o 
maior aderência. A partir 
 principal, onde pode ver 
omo o ranking geral do 

 
l do aluno 

 

As funcionalidades direcionad
relacionadas a acesso a mater
“Materiais”, o estudante terá 
disposição a qualquer momento.
automaticamente em mais pop
para aquele aluno. Se ainda assim
está procurando, ele pode realiz
materiais disponíveis no sistema.

Por outro lado, na posse do códi
o aluno pode acessar salas e
interações dentro do seu grupo
perguntas do material é informa
possa avaliar o que precisa ser es

4. ANÁLISE DE R
Com o sistema disponível, for
aplicação com turmas de alunos
superior. Através de relatos, tant
constatou-se que a ferramenta 
interativa que atrai os alunos p
fazendo com que eles se sintam 
mais diversos assuntos enquant
professor, em termos de qualid
mencionado por alguns profes
utilidade em sala de aula por pro
muito fácil de utilizar e fo
importância para a avaliação do m
seu resultado. 

Ademais, foi citado por alguns
vantagens do sistema é a portab
que se trata de uma plataforma w
sua utilização no ambiente de e
podem estudar em casa ou onde l

Mais que um instrumento de aux
o MAZK está sendo utilizado
ferramenta de avaliação, demon
gráficos de aproveitamento e 
alunos, agilizando o trabalho 
avaliações. 

Com a aplicação do sistema na 
sugestões de funcionalidades a 
e, a partir dessas sugestões, alg
atualizadas para adaptarem-se
utilizador. Existem, além dis
abrangência do ambiente por me
questionários, criação de grupos 
para realização de outras atividad

5. CONCLUSÃO
A partir do estudo dos relatos, pe
a construção de competências fav
de trocas e de assimilação do en
facilitador do processo. É um in
com a finalidade de instigar a in
aulas ministradas pelo professor
conhecimentos adquiridos por m
Torna-se possível, então, a co
objetivos propostos pelo professo
conceitos. 

cionadas do aluno no MAZK são 
materiais e salas. Acessando a aba 
terá uma série de conteúdos à sua 
ento. O sistema divide esses materiais 

s populares, desafiadores e indicados 
a assim o estudante não encontrar o que 
 realizar uma consulta entre todos os 
stema. 

o código informado pelo seu professor, 
alas e estudar com o diferencial de 
 grupo. Ao terminar de responder as 
formado seu desempenho, para que ele 
 ser estudado com mais cuidado. 

 DE RESULTADOS 
el, foram realizados alguns testes de 
alunos de ensino fundamental, médio e 
s, tanto de alunos como de professores, 
enta proporciona uma aprendizagem 

unos por meio de sua adaptatividade, 
intam incentivados a aprender sobre os 
uanto provê um retorno significante ao 
qualidade do aprendizado. Conforme 

professores, o MAZK é de extrema 
or promover aprendizado dinâmico, ser 
e fornecer informações de grande 

ão do método de ensino empregado e de 

alguns dos utilizadores que uma das 
portabilidade nele associada, pois visto 
orma web, os alunos não são restritos à 
e de ensino tradicional e, dessa forma, 
 onde lhes for mais conveniente. 

de auxílio na aprendizagem, atualmente, 
ilizado por alguns professores como 
demonstrando eficiência na geração de 
to e levantamento de resultados dos 
balho do professor na correção das 

a na comunidade acadêmica, surgiram 
des a serem implementadas no sistema 
es, algumas áreas do MAZK já foram 

se às necessidades do público 
 disso, projetos de ampliação da 

or meio da utilização de outros tipos de 
rupos de estudo e montagem de turmas 
tividades. 

ÃO 
tos, percebe-se que o MAZK possibilita 
ias favoráveis ao educador no processo 
 do ensino aprendizagem, agindo como 
 um instrumento que pode ser utilizado 
ar a interação dos estudantes perante as 
fessor, sendo possível a aplicação dos 
por meio de atividades mais interativas. 
 a concretização e a idealização dos 
rofessor, facilitando o entendimento dos 
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Pode-se afirmar que o sistema é uma ferramenta mediadora, pois é 
entendida como um meio interdisciplinar, podendo ser utilizada 
em diversas áreas. As aplicações feitas comprovam a sua eficácia 
nos resultados obtidos em ambiente escolar, pois além de ajudar o 
professor a analisar as dificuldades dos alunos e se adaptar a elas, 
ele desperta a curiosidade e o interesse dos estudantes, sempre 
facilitando o entendimento do processo como um todo. 

Partindo dessa perspectiva, percebe-se que o MAZK auxilia na 
adaptação da didática proposta pelo professor, independente da 
área de atuação, não só enriquecendo o conhecimento nas 
instituições, como também ampliando as diversas formas de 
aprendizagem, levando a proposta para dentro das casas dos 
envolvidos. 

Conclui-se, assim, que o sistema cumpre seus objetivos e postula 
como uma inovação social, visto que torna mais efetivo e eficiente 
o aprendizado, tornando a avaliação do professor mais justa para o 
aluno, pela riqueza dos detalhes apresentados pelo MAZK, 
gerando valor para a sociedade como um todo. 
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ABSTRACT 
The present work aims to support a proposal for the using of 
gamification to create a study method for public tenders. 
Gamification is the use of elements derived from games as a 
strategy to enhance the engagement of individuals in diverse 
activities and that has been applied in several areas of teaching-
learning. This work proposes the necessary elements for the 
creation of a study method focused on the preparation for the 
public tendering process and that possibly can be used as a tool 
of aid for public tender in order to motivate the students. 

RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo fundamentar uma proposta 
de utilização da gamificação para a criação de um método de 
ensino voltado para concursos públicos. Gamificação é o uso de 
elementos advindos dos jogos como estratégia para potencializar 
o engajamento de indivíduos em atividades diversas e que tem 
sido aplicada em várias áreas do ensino-aprendizado. É nesse 
intuito que este trabalho busca propor os elementos necessários 
para a criação de um método de estudos focado no preparo para 
a prestação de concursos públicos e que possivelmente possa ser 
usado como ferramenta de auxílio para prestadores de concurso 
públicos, como forma de motivação nos estudos. 

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

Termos Gerais 
Human Factors 

Palavras Chave 
Gamification, Concurso Público, Jogos, Motivação. 

1. INTRODUÇÃO 
A busca por estabilidade financeira, melhores salários, melhores 
condições de trabalho, benefícios adicionais e planos de carreira 
tem sido as principais motivações que levam as pessoas a 
buscarem ingressar no serviço público [1]. Visto que o meio 
pelo qual é possível conseguir determinados cargos públicos é 
sendo aprovado em uma prova de ampla concorrência, os 
indivíduos interessados nos cargos públicos têm buscado meios 
de se qualificarem para essas provas.  

O volume de pessoas que prestam concurso público no 
Brasil tem crescido significantemente nos últimos anos [3], 

porém, estudar para concursos públicos tem se mostrado uma 
tarefa árdua, devido às grandes dificuldades encontradas durante 
o preparo do estudante. Dentre essas dificuldades, podem-se 
citar a falta de organização do material de estudo, a dificuldade 
de concentração e o desânimo causado pela falta de um roteiro 
de estudo [1]. Ao entender o contexto das dificuldades de se 
estudar para concursos, depara-se com a carência de uma 
plataforma capaz de auxiliar na organização e motivação do 
estudante durante o período de preparo para as provas. Dessa 
forma, a técnica denominada gamification, doravante 
referenciada por seu equivalente em portugués, a saber: 
gamificação, mostra-se potencialmente viável para a função da 
motivação. Gamificação é uma técnica que utiliza conceitos e 
elementos provindos dos jogos com o intuito de motivar, engajar 
e fidelizar usuários a um serviço, produto ou atividade e que tem 
sido aplicada em várias áreas, inclusive a do ensino-
aprendizado, auxiliando de forma motivadora os estudantes [4].  

O presente trabalho tem por objetivo, fundamentar a 
proposta de utilização dos elementos e técnicas advindas dos 
jogos, para a criação de uma possível plataforma de ensino 
voltada para concursos públicos. 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 
O emergente uso das técnicas de gamificação no ensino-
aprendizado tem mostrado resultados positivos. Segundo [4], o 
uso de gamificação pôde melhorar o modo de estudar e 
aprender. Os jogos causam comportamentos em seus usuários 
que são almejados no ensino-aprendizado, como: motivação, 
agilidade de raciocínio, concentração, imersão e capacidade de 
tomar decisões mais rapidamente [11]. Segundo [15], a 
motivação que é gerada no jogador vem da satisfação ao 
completar metas dentro do contexto do jogo. [10] afirma que os 
jogos incentivam o jogador a tomar decisões, desenvolvendo o 
raciocínio e a rapidez de tomada de decisão. 

Como existe uma busca por qualidade no estudo para 
concursos públicos [1], dada a competitividade acirrada típica 
desses certames, vislumbra-se uma necessidade de explorar 
novos métodos específicos de ensino-aprendizado. Dessa forma, 
percebe-se uma grande demanda por estratégias que auxiliem e 
acompanhem os estudantes na preparação para concursos 
públicos, isto é, soluções que façam o acompanhamento do 
estudante com foco na motivação. A gamificação possui meios 
para motivar a continuidade de uma tarefa, um desses meios é a 
competição. [15] revelam que a competição é algo estimulador e 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 431 - 437. Santiago de Chile.
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que o jogador sempre procura obter o melhor resultado. Assim, 
enquanto houver desafios, o usuário irá manter-se empenhado. 

Diante desses dois fenômenos emergentes, a saber, 
gamificação e concursos públicos, propõe-se a seguinte 
indagação a ser explorada neste trabalho: “A adoção de 
gamificação pode produzir benefícios ao rendimento dos 
estudos preparatórios para concursos?”, para responder esse 
questionamento, elabora-se a seguinte hipótese de pesquisa: “o 
uso de gamificação apresenta-se como uma alternativa a ser 
considerada a fim de obter melhores resultados no rendimento e 
na produtividade nos estudos preparatórios para concursos”. 

3. REVISÃO DA LITERATURA 
O binômio gamificação e educação tem sido bastante explorado 
em trabalhos científicos [9]. Em [5] realizou-se um mapeamento 
sistemático de artigos que abordam a aplicação de gamificação 
no contexto da educação. Como conclusão, o autor constatou 
que os estudos analisados apresentavam um enfoque 
predominantemente centrado na avaliação do engajamento dos 
alunos por meio da gamificação. 

Em [1], são abordados os motivos que levam os sujeitos a 
prestar concursos, objetivando o ingresso no setor público. A 
pesquisa faz uma comparação entre o trabalho do setor público e 
a do setor privado, destacando as vantagens que motivam o 
desejo de ser servidor público. A pesquisa mostra que os 
trabalhadores vivem em um círculo repetitivo, inicialmente as 
pessoas que tem trabalho sempre procuram melhorar seu 
desempenho, a fim de manter seu emprego e, quando o perdem, 
culpam-se por não ter se esforçado o suficiente, por último, os 
sujeitos que não possuem emprego, se preparam cada dia mais 
para serem aptos para o mercado de trabalho, e então o círculo 
recomeça. Todas essas dificuldades enfrentadas pelos 
profissionais contribuem para que eles busquem alternativas 
para viabilizar sua inserção no mercado de trabalho. 

Segundo [15] a motivação que é gerada no jogador vem da 
satisfação ao completar metas dentro do contexto do jogo. Em 
seu trabalho, [7] apresenta um compilado de informações sobre 
gamificação voltada para a educação, reunindo conceitos, 
aplicações, indagações e respostas a respeito da utilização da 
gamificação na educação. 

O estudo de [4] aborda gamificação utilizada no meio 
acadêmico, como forma alternativa ao ensino tradicional 
aplicado em sala de aula. O autor aplica um método diferente de 
avaliar os alunos, em vez da tradicional avaliação por provas do 
tipo objetivas e subjetivas, usa-se um método em que os alunos 
começam com uma pontuação inicial, assim como nos jogos 
(onde o jogador possui n "vidas"), e ao longo do semestre 
devem cumprir metas para aumentar ou pelo menos manter a sua 
pontuação inicial. Dessa forma os alunos se empenharam mais 
nas aulas de um modo não obrigatório, e sim por vontade 
própria, a fim de conseguir melhor lugar no "ranking" por assim 
dizer. 

Para conseguir o engajamento dos alunos, [13] propõe a 
utilização de técnicas e elementos existentes nos jogos como 
auxilio na educação. Como objetivo geral, a pesquisa de [13] 
busca a identificação dos requisitos emocionais que podem ser 
utilizados na criação de um modelo educacional baseado em 
jogos que seja capaz de melhorar o a motivação e engajamento 
dos alunos. Para embasar sua pesquisa, o autor explica como as 
escolas tradicionais funcionam, apontando deficiências na forma 

desse ensino e porque escolas com metodologias inovadoras 
possuem vantagens sobre as tradicionais. Sua pesquisa também 
envolveu aprofundamento no entendimento de como e porque 
os jogos conseguem manter a atenção dos jogadores e de como 
os elementos dos jogos podem ser utilizados na educação com 
fins de criar motivação nos alunos. Seu trabalho ainda apresenta 
um resumo sobre o que as pesquisas anteriores até então tinham 
descoberto sobre requisitos emocionais. Por fim, o autor 
apresenta os resultados de seus estudos e requisitos colhidos, e 
propõe a criação de um modelo de ensino baseado em jogos que 
possa fazer uso das emoções para criar motivação e engajamento 
nos alunos dentro e fora do ambiente escolar. Com a utilização 
desse modelo, o autor supõe a melhoria no aprendizado, 
tornando o ensino mais atrativo do ponto de vista dos alunos, 
logo o aprendizado torna-se mais eficiente. 

A relação entre a presente pesquisa com a pesquisa de [13], 
é denotada pela proposta de criar motivação utilizando os 
elementos dos jogos. A principal diferença entre os dois estudos 
está nas áreas aonde se buscou aplicação. 

O trabalho de [7] tem como objetivo apresentar uma matriz 
contendo os elementos de jogos mais utilizados em cada área de 
aplicação da gamificação. Como base para a sua pesquisa, os 
autores utilizaram trabalhos relacionados à gamificação aplicada 
em várias áreas, entre elas a educação, marketing, treinamentos, 
colaboração interna em empresas, produtividade interna de 
funcionários, saúde e esportes. Além das áreas, os autores 
utilizaram como base de sua pesquisa o padrão criado por [16] 
para a divisão dos elementos encontrados nos jogos. A 
metodologia utilizada, a priori, foi consultar trabalhos em que 
houvesse relação com uso de gamificação, buscando identificar 
as áreas em que ela é mais utilizada. Em seguida, houve uma 
seleção, classificando as áreas juntamente com os elementos dos 
games que são utilizados em cada área. Por fim, os autores 
apresentam, em forma de tabela, quais elementos são mais 
utilizados por área de acordo com a pesquisa. Ainda foram feitas 
outras três matrizes, onde cada matriz relaciona as áreas apenas 
com uma categoria de elementos (Dinâmicas, Mecânicas e 
Componentes) segundo o estudo de [16]. 

O estudo de [7] mostra os elementos que melhor se 
encaixam em cada área de uso. Da mesma forma, a presente 
pesquisa procura determinar quais elementos de jogos seriam 
melhor aproveitados para o preparo para concursos públicos, 
porém, ainda não existe aplicação real de uma plataforma assim, 
diferenciando as duas pesquisas neste ponto. 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Gamificação é um termo que existe há pouco tempo e seu 
entendimento necessita primeiramente do entendimento sobre o 
que é um game, pois a gamificação descende diretamente dos 
games. Game é uma palavra da língua inglesa cuja tradução para 
o português significa “jogo”. O termo game aqui se refere aos 
jogos em geral, sejam eletrônicos ou tradicionais [12]. Segundo 
[6] jogo por excelência deve gerar entretenimento e carece de 
regras bem definidas e que sejam aceitas pelo jogador. Esta 
definição simples é proposital a fim de abranger todo e qualquer 
tipo de jogo. 

A gamificação é a utilização dos conceitos encontrados 
nos jogos a fim de promover um maior engajamento durante 
uma tarefa que não tem a finalidade do entretenimento [6]. Para 
[15], gamificação é o “Uso de mecanismos de jogos orientados 
ao objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar 
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engajamento entre um público específico”. Quando se trata de 
gamificação aplicada ao aprendizado, pode-se entendê-la como 
“a utilização de mecânicas, estética e pensamento baseado em 
games para engajar pessoas, motivar a ação, promover 
aprendizagem e resolver problemas” [11][2]. 

Segundo [2], uma solução baseada em gamificação será 
mais eficaz quando ela for direcionada adequadamente para seu 
público alvo, levando em consideração os tipos e a forma como 
interagem com os outros e com os jogos. Os jogadores podem 
assumir vários perfis durante o jogo, enquanto uns podem ser 
extremamente competitivos, outros jogam apenas pelo prazer da 
superação de desafios entre outros. 

[16] desenvolveu um modelo para definir os elementos 
mais comuns encontrados nos jogos. Esse modelo, ilustrado pela 
Figura 1, mostra uma pirâmide, onde os elementos foram 
divididos em três categorias, cada uma agrupando os elementos 
pela forma que podem ser aplicados.  

 
Figura 1. Pirâmide de elementos segundo Kevin Werbach. 

Fonte: Alves (2014) 

4.1 Dinâmicas 
No topo da pirâmide está a dinâmica, ela é constituída por 
elementos responsáveis por atribuir coerência e padrões 
regulares à experiência. Esses elementos não são as regras, eles 
são a estrutura implícita e as regras podem estar em sua 
superfície. 
• Constrições: busca estimular o pensamento criativo e estratégico, 

através da restrição do caminho curto e óbvio, assim o jogador fica 
impossibilitado de seguir por um caminho sem desafios. São as 
constrições que criam no jogo escolhas que o jogador considera 
significativo. 

• Emoções: um jogo pode provocar muitas emoções no jogador, 
desde a alegria até a tristeza. Diferentemente do jogo, a 
gamificação não tem esse mesmo poder, pois de alguma forma se 
está conectado à realidade. Mesmo assim a emoção de alcançar um 
objetivo, ser motivado pelo feedback e recompensado pelo alcance 
de um resultado são essenciais para o aprendizado. 

• Narrativa (storrytelling): a narrativa consegue unir os elementos 
da gamificação, de forma que eles não se tornem um amontoado de 
elementos sem sentido. A narrativa pode ser explicita ou 
diferentemente dos games não há a necessidade que haja uma 
história.  

• Progressão: A progressão está relacionada ao oferecimento de 
mecanismos ao jogador para que ele sinta que está avançando de 
um ponto a outro ponto mais alto. Assim ele pode verificar se vale a 
pena prosseguir na jornada. 

• Relacionamentos: Pessoas interagindo, amigos, oponentes, são os 
elementos da dinâmica social, e são de extrema importância para o 
ambiente do game. 

4.2 Mecânicas 
Situado no centro da pirâmide estão às mecânicas de games. Os 
elementos deste grupo podem ser comparados aos verbos, pois 
são estes elementos que promovem ação, que movimentam as 
coisas adiante: 
• Desafios: Podem ser descritos como os objetivos que são propostos 

para que o jogador os alcance, dessa forma eles movem o jogador 
em busca do estado de vitória. 

• Sorte: É a possibilidade de haver algum elemento no sistema 
baseado na gamificação, que gere no jogador uma sensação de 
aleatoriedade ou sorte. 

• Cooperação e Competição: embora opostas, ambas promovem no 
jogador o desejo de se engajar com outras pessoas em uma mesma 
atividade. Seja junto criando algo em colaboração ou para que um 
supere o outro em seus resultados. 

• Feedback: É a resposta das atitudes e comportamentos do jogador 
no ambiente. O feedback, é essencial pois faz como que o jogador 
perceba que o objetivo é alcançável e também consiga acompanhar 
o seu progresso de forma que possa tomar estratégias diferentes 
quando aplicável. 

• Aquisição de recursos: O jogo permite que o jogador colete itens 
para auxiliá-lo a vencer o desafio. 

• Recompensas: São benefícios concedidos ao jogador por atingir 
um ou mais objetivos. 

• Transações: Indica a venda ou aquisição de algo dentro do jogo. 
Essas transações podem ser entre jogador e o jogo ou entre os 
próprios jogadores. 

• Turnos: É a simples existência de jogadas alternadas entre os 
jogadores. Cada jogador dispõe de oportunidades para realizar suas 
ações. 

• Estado de vitória: é a representação de que o jogador ou time são 
vitoriosos.  

4.3 Componentes 
Na base estão os componentes, eles são comparáveis aos 
substantivos segundo [16]. Os componentes são os elementos 
mais concretos, são a forma de especificar o que a dinâmica e a 
mecânica representam. 
• Realizações: São os mecanismos de recompensar o jogador, depois 

que ele cumprir um conjunto específico de tarefas. 

• Avatares: É uma representação do jogador/usuário dentro de um 
jogo ou sistema baseado em gamificação. Essa representação em 
sua maioria é visual, porem também pode ser o papel do jogador. 

• Medalhas (Badges): São símbolos que representam realizações ou 
resultados alcançados. 

• Lutas com chefes (Boss Fights): Consiste em um desafio 
complexo, aonde o jogador precisa provar suas habilidades. É 
necessário cumpri-lo para poder ir para o próximo nível. 

• Coleções: Grupo de itens semelhantes dentro do jogo. 

• Combate: Trata-se de uma lutar a ser travada. 

• Desbloqueio de conteúdo: Destravamento de conteúdo mediante 
ao cumprimento de determinada tarefa mediante a uma restrição 
imposta. 

• Doar: é a possibilidade de presentear outro jogador com algum 
item. 

• Placar (Leaderboard): Quadro onde os jogadores estão 
organizados em ordem decrescente pelos seus pontos. 

• Níveis: São graus diferentes de dificuldade, que vão sendo 
apresentados aos jogadores durante a sua evolução. 
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• Pontos: Mostram ao jogado que as ações realizadas possuem valor. 

• Gráfico social: Possibilita que amigos do jogador vejam o que ele 
está fazendo ou já fez. 

• Bens virtuais: Itens dentro do jogo, que o jogador pode obter 
somente de forma virtual. 

5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

5.1 Caracterização da Pesquisa  
Segundo [9] pesquisa é o processo racional e sistemático 

com objetivo de proporcionar respostas a determinada questão. 
O autor afirma que pesquisa exploratória tem o objetivo de 
proporcionar a familiaridade entre o pesquisador e o tema, onde 
a pesquisa envolve o levantamento bibliográfico. Este trabalho 
busca através de uma pesquisa exploratória, juntar 
conhecimentos sobre gamificação, para que através do 
conhecimento sobre os elementos da mesma, seja possível 
identificar aqueles que podem contribuir como fator 
motivacional no estudo preparatório para concursos. 

Para a análise posterior das preferências de estudantes em 
relação ao uso de elementos e mecânicas de jogos, a opção 
metodológica adotada foi a criação de um estudo comparativo 
[9], buscando compreender a realidade através de comparações 
entre grupos, fenômenos ou locais diferentes. Foi  aplicado um 
questionário como método de coleta de dados para qualificar o 
perfil dos estudantes, no intuito de mapear requisitos que melhor 
se adequem ao estudo preparatório para concursos, de acordo 
com as preferências apontadas pelos estudantes pesquisados. 

5.2 Campo Empírico 
Dada a heterogeneidade dos estudantes para concursos públicos, 
bem como sua variação e difusão entre as regiões do Brasil, 
optou-se por estudar os elementos da gamificação baseados nas 
preferências de estudantes brasileiros independentemente de 
limites regionais. Com a finalidade de encontrar os grupos de 
interesse para serem avaliados no estudo, buscou-se alcançar tais 
indivíduos por meio do compartilhamento do formulário em 
mídias eletrônicas, tais como redes sociais digitais, comunidades 
on-line e listas de e-mail específicas, pois entende-se que estes 
são meios mais eficientes na difusão e divulgação da pesquisa. 

5.3 Universo e Amostra 
5.3.1 Critérios de Inclusão 
O procedimento para seleção dos indivíduos participantes da 
pesquisa foi feito de forma inteiramente livre e acidental, até que 
se completasse o tamanho estabelecido para a amostra. A 
pesquisa foi aberta à comunidade brasileira de estudantes para 
concursos, sem restrições de gênero, faixa etária, região 
geográfica, ou área de formação. 
Porém, no intuito de alcançar a representatividade adequada, 
notou-se a necessidade de adoção de critérios no processo de 
seleção de indivíduos e extração de dados a partir das respostas 
às questões levantadas. O único critério considerado foi que os 
respondentes deveriam ser estudantes que se preparam para 
concursos há pelo menos um ano. 

5.3.2 Critérios de Exclusão 
Para obter maior acurácia nos resultados, foram excluídas 
pessoas que estudam há menos de um ano, por entender-se que 

pessoas com maior experiência na realização de provas 
concursos podem contribuir de forma mais precisa. 

5.4 Riscos e Benefícios 
É de fundamental importância mencionar os riscos envolvidos 
que podem comprometer a fidedignidade da pesquisa, dentre os 
quais podem-se citar a baixa adesão ao formulário por parte dos 
respondentes, bem como o desengajamento por parte destes 
durante o preenchimento do formulário, por motivo de fadiga. 
Para minimizar esse efeito, foi realizado um pré-teste do 
questionário para identificar textos errados, pensamentos 
incompletos, lógicas de ramificação com falha, e para ajudar a 
estimar a quantidade de tempo que um respondente levaria para 
responder o questionário por completo.  

Também faz-se importante comentar os benefícios 
potenciais da pesquisa. O estudo foi realizado no intuito de 
possuir informações suficientes para direcionar a construção de 
uma solução gamificada de preparação para concursos. Estes 
dados podem contribuir, por exemplo, para criar métodos que 
envolvam o uso de pontos, níveis e atividades contextualizadas 
como tempo de prova, acertos e erros de questões, tempo de 
estudo, comparações entre desempenho atual e desempenho 
anterior, de modo que estas influenciem no senso competitivo e 
cooperativo dos estudantes. Como exemplo concreto, pode-se 
citar a criação de um site de resolução de questões, lançando 
mão de técnicas encontradas na gamificação para simular o 
desafio que o participante deverá encontrar em um teste real. 

5.5 Instrumento de Coleta de Dados 
O método utilizado neste trabalho consiste na aplicação de um 
questionário on-line. O levantamento dos dados foi  feito a partir 
das opiniões dos participantes por meio da utilização de técnicas 
de coleta, como a divisão do número de perguntas em blocos 
contendo perguntas abertas e fechadas. Os blocos com perguntas 
abertas apresentam campos de respostas a serem preenchidos 
pelo usuário, já os blocos com perguntas fechadas apresentam o 
método de questionários de múltipla escolha com inserção das 
respostas como uma escala Likert [12], detalhada na Tabela 1, 
os perguntados especificam seu nível de concordância com uma 
afirmação, com posibilidades de respostas variando de 1 
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), com campo 
opcional para comentários. 

Tabela 1. Escala Likert 

Resposta Valor 
Discordo totalmente 1 

Discordo parcialmente 2 

Indiferente 3 

Concordo parcialmente 4 

Concordo totalmente 5 

 

O registro das respostas foi feito em um formulário digital. 
O formulário foi desenvolvido com auxílio da ferramenta 
Google Forms. Tal escolha justifica-se não só pela sua 
popularidade, como também pela facilidade e flexibilidade na 
manipulação e exportação dos dados proporcionada pela 
ferramenta. 
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5.6 Procedimentos Metodológicos 
O primeiro passo do trabalho consistiu em uma revisão 
bibliográfica sobre gamificação, seus principais aspectos e 
aplicações, bem como suas abordagens na educação. Foi 
conduzida uma revisão bibliográfica de caráter descritivo 
objetivando fundamentar a proposta do uso de gamificação para 
o desenvolvimento de uma plataforma de auxilio e 
acompanhamento de estudante que objetivam a aprovação em 
concursos públicos, plataforma essa que tem como principal 
diferença seu foco em manter os estudantes motivados. 

Em seguida, prosseguiu-se com a definição dos métodos de 
aquisição e dos grupos a serem avaliados, começando pela 
elaboração de um questionário estruturado para servir de modelo 
de análise.  Os itens do questionário foram baseados no modelo 
de [16]. 

Dando prosseguimento, o questionário foi respondido pelos 
colaboradores da pesquisa, fornecendo detalhes e impressões 
sobre a gamificação na preparação para concursos. No intuito de 
aferir a receptividade dos respondentes sobre o uso de elementos 
de jogos no processo de aprendizagem, os estudantes 
consultados avaliaram a relevância de situações relativas ao 
ambiente de jogos, como “observar seu desempenho em relação 
a outros jogadores” ou “conseguir recompensas por completar 
um desafio” e relacioná-las ao contexto do estudo preparatório 
para concursos. 

Após a aquisição dos dados, estes foram submetidos a um 
processo de filtragem de modo que as inconsistências fossem 
removidas. Entradas com valores irregulares foram descartadas, 
como por exemplo, respostas em que a quantidade de anos que o 
indivíduo estuda para concursos seja maior que a sua própria 
idade. Além disso, as entradas que continham apenas um tipo de 
resposta também foram desconsideradas. 

Na etapa seguinte, os resultados obtidos na análise foram 
apresentados. Por último, foi realizada uma discussão sobre a 
análise, nesse momento também foram feitas as inferências dos 
autores. Nessa etapa final da pesquisa, a materialização dos 
resultados obtidos deu-se de forma a estimular a produção e o 
compartilhamento de conhecimento. 

5.7 Posicionamento Ético 
No momento da aplicação dos questionários, os indivíduos 
foram cientificados acerca dos objetivos da pesquisa e do 
comprometimento dos pesquisadores com a confidencialidade 
de suas respostas. Também foram informados sobre a 
importância de responder a cada item com o máximo de 
sinceridade, considerando a resposta mais aderente à sua 
realidade. É importante destacar que os indivíduos foram 
cientificados de que não havia respostas corretas ou erradas no 
formulário e de que as suas respostas não seriam utilizadas para 
outros fins senão os descritos nos objetivos da pesquisa. 

Os participantes também foram devidamente informados e 
esclarecidos sobre a pesquisa e os procedimentos nela 
envolvidos. Foi-lhes garantido que poderiam retirar seu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade. Também foram avisados que não haveria 
nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 
participação; bem como garantido sigilo que assegurasse sua 
privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na 
pesquisa. 

5.8 Análise dos Resultados  
Na Tabela 2, são apresentados os resultados do estudo 

realizado. A seguir, faz-se uma discussão relativa aos dados 
obtidos. 

A classificação e análise dos dados foi obtida através da 
média aritmética das avaliações oriundas do questionário e do 
desvio padrão destas médias. Através destas técnicas estatísticas 
foi possível identificar as relações entre os elementos de 
gamificação, bem como compreender a influência que cada um 
exerce sobre os estudantes em preparação para concursos, 
segundo os próprios respondentes. A partir desta coleta e 
análise, foi possível observar que as técnicas mais escolhidas 
foram aquelas que tem como objetivo o engajamento do 
estudante. Com isso, foi possível agrupar os elementos e 
construir uma tabela que pode servir como guía inicial para a 
instanciação de um proceso de aprendizagem gamificado. 

A Tabela 3 apresenta as dificuldades encontradas por 
estudantes que objetivam aprovação em concursos públicos, 
elencadas por [1], e faz um mapeamento com os possíveis 
elementos que tem o potencial de sanar ou amenizar tais 
dificuldades. Esse mapeamento foi obtido a partir da análise das 
respostas ao questionário on-line, que foi o instrumento de 
coleta de dados para esta pesquisa, que por sua vez, baseou-se 
no  trabalho de [16]. 

De acordo com a análise detalhada anteriormente, para a 
criação de uma plataforma de estudos voltada para concursos 
públicos, convém que o design  do sistema siga as 
recomendações mostradas na Tabela 3, para aumentar a 
motivação dos estudantes que prestam concurso público. Além 
de utilizar esses elementos, o design de sistema deve preocupar-
se com o balanceamento dos desafios, onde o jogador precisa ter 
desafios à altura de suas habilidades para manter-se motivado. 

Tabela 2. Respostas ao questionário 
 Respostas (%) 

Questão 1 2 3 4 5 

1. Capacidade de provocar 
emoções no estudante, de 
forma a conectá-lo à 
realidade, como a emoção 
de alcançar um objetivo, 
ser motivado pelo 
feedback e recompensado 
pelo alcance de um 
resultado para o 
aprendizado. 

21,4 0 7,1 21,4 50 

2. Existência de uma 
narrativa (storytelling) 
para unir os itens de 
estudo e avaliação. 

 

28,6 

 

0 

 

7,1 

 

28,6 

 

35,7 

3. Oferecimento de níveis ou 
diferentes de dificuldade, 
que vão sendo 
apresentados ao estudante 
durante a sua evolução. 

 

7,1 

 

0 

 

7,1 

 

21,4 

 

64,3 

4. Inclusão de elementos da 
dinâmica social, como 
relacionamentos, interação 
com pessoas, amigos e 
concorrentes.  

 

14,3 

 

7,1 

 

14,3 

 

21,4 

 

42,9 
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5. Proposição de objetivos e 
desafios onde o estudante 
precisa provar suas 
habilidades. 

 

7,1 

 

0 

 

7,1 

 

14,3 

 

71,4 

6. Mecanismos de 
cooperação para promover 
no estudante o desejo de 
se engajar com outras 
pessoas em uma mesma 
atividade. 

 

14,3 

 

0 

 

14,3 

 

7,1 

 

64,3 

7. Resposta (feedback) às 
atitudes e comportamentos 
do estudante no ambiente. 

 

7,1 

 

7,1 

 

7,1 

 

14,3 

 

64,3 

8. Adoção de uma 
representação visual 
(avatar) do estudante 
dentro de um ambiente de 
aprendizagem,  

 

7,1 

 

14,3 

 

21,4 

 

14,3 

 

42,9 

9. Aplicação de prêmios 
simbólicos como badges, 
ou “medalhas” ganhas 
depois de cumprir uma 
meta ou desafio. 

 

0 

 

0 

 

14,3 

 

28,6 

 

57,1 

10. Destravamento de 
conteúdo mediante o 
cumprimento de 
determinada tarefa. 

 

7,1 

 

14,3 

 

14,3 

 

7,1 

 

57,1 

11. Disponibilização de um 
placar (leaderboard) 
onde os jogadores são 
dispostos em ordem 
decrescente de pontos. 

 

21,4 

 

7,1 

 

14,3 

 

35,7 

 

 

21,4 

Tabela 3. Elementos sugeridos para a criação de uma 
plataforma para concursos públicos 

Dificuldades Dinâmicas Mecânicas Componentes 

Falta de 
orientação Progressão 

Desafios, 
Feedback, 

Recompensas, 
Estado de 

vitória 

Desbloqueio de 
Conteúdo, 

Placar, Níveis, 
Pontos. 

Falta de um 
ponto de partida Progressão Desafios 

Desbloqueio de 
Conteúdo, 

Placar, Níveis, 
Pontos, 

Medalhas. 

Não saber o que 
estudar Progressão Feedback. 

Desbloqueio de 
Conteúdo, 

Níveis, Pontos, 
Medalhas. 

Falta de 
exercícios Progressão 

Desafios.  
Feedback, 

Recompensas, 
Estado de 

vitória 

Realizações, 
Níveis, pontos. 

Dificuldade de 
concentração - 

Desafios, 
Competição, 
Feedback. 

Realizações, 
Níveis 

Recompensas, 
Estado de 

vitória 

Desânimo Progressão 

Desafios,  
Competição, 
Feedback, 

Recompensas, 
Estado de 

vitória 

Realizações, 
Medalhas, Lutas 

com chefes, 
Combate, 

Placar, Níveis, 
Pontos 

6. CONCLUSÕES 
Este trabalho objetivou a fundamentação de uma proposta de 
utilização da gamificação para a criação de um método de 
ensino voltado para concursos públicos. Por possuir muitas 
ferramentas e alternativas de implementação, torna-se inviável a 
utilização da gamificação em sua totalidade, cada aplicação 
requer um certo conjunto de ferramentas. Sendo assim é 
necessário filtrar quais elementos devem ser utilizados em uma 
plataforma.   

Através da aplicação do instrumento de coleta de dados, foi 
possível identificar os elementos que podem ser aplicadas em 
um grupo, ou individualmente, ao projetar-se um processo de 
gamificação direcionado a estudantes de concursos. Estes dados 
podem contribuir, por exemplo, para criar métodos que 
envolvam o uso de pontos, níveis e atividades contextualizadas, 
de modo que estas influenciem no senso competitivo e 
cooperativo dos estudantes.  

Espera-se com isso, extrair dados importantes referentes a 
motivação intrínseca e extrínseca dos estudantes brasileiros que 
almejam aprovação em concursos públicos, tais dados poderão 
ser utilizados em experimentos de gamificação futuros que 
busquem investigar a relação entre a gamificação e a motivação 
no estudo preparatório para concursos. Estes elementos podem 
ser utilizados para a criação de plataformas educacionais 
voltadas para os concursos públicos para que se beneficie de 
suas características. 
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ABSTRACT 
This paper aims to present the possibilities and challenges that M-
Learning can provide from the use of mobile devices in teacher 
training. In this sense, we understand the need to verify how the 
use of mobile devices can contribute to guide the planning, 
development and implementation of mobile learning, highlighting 
its challenges in the educational field, from teacher training. To 
do so, the case study was adopted from a qualitative approach 
with potential to contribute significantly to the objectives 
proposed in the present study. As results of this research, 
possibilities are presented regarding the implementation of 
activities and the challenges faced in the use of mobile devices in 
the school environment. It is believed that the use of these devices 
enables students the opportunity to build new knowledge in 
education.  

RESUMO 
Este trabalho tem o propósito de apresentar as possibilidades e os 
desafios que a M-Learning pode proporcionar a partir do uso dos 
dispositivos móveis na formação de professores. Nesse sentido, 
compreende-se a necessidade de verificar como o uso dos 
dispositivos móveis pode contribuir para orientar o planejamento, 
desenvolvimento e implementação da aprendizagem móvel, 
destacando seus desafios no âmbito educacional, desde a 
formação de professores. Para tanto, adotou-se o estudo de caso a 
partir de uma abordagem qualitativa com potencial para contribuir 
significativamente aos objetivos propostos no presente estudo. 
Como resultados dessa pesquisa, são apresentadas possibilidades 
quanto à implementação de atividades e aos desafios enfrentados 
no uso dos dispositivos móveis em âmbito escolar. Acredita-se 

que, o uso destes aparelhos viabiliza aos estudantes a 
oportunidade de construir novos conhecimentos na educação. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education - 
Distance learning. 

General Terms 
Experimentation, Theory, Human Factors. 
Palavras-Chave 
Dispositivos móveis. Formação de professores. M-Learning.  

1. INTRODUÇÃO 
O presente artigo trata da inclusão dos dispositivos móveis na 
educação, ressaltando os desafios na formação de professores e no 
processo de ensino e de aprendizagem.                    

Acredita-se na capacidade de reformulação das práticas escolares, 
que podem gerar inovações didático-metodológicas nas ações 
docentes, associada a integração das tecnologias digitais. Tendo 
em vista que a todo instante revelam-se novas possibilidades de 
para o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC) no nosso dia-a-dia e no ambiente escolar. Para tanto, 
precisa-se ter conhecimento desde a formação de professores para 
saber o modo em que as TIC serão disponibilizadas e utilizadas 
pelos estudantes, ampliando possibilidades de ensinar e aprender 
a partir da M-Learning (na sua tradução, aprendizagem móvel). 
Sendo assim, a M-Learning, requer o uso dos smartphones e 
tablets para sua implementação. Compreende-se a necessidade de 
se apropriar dos conceitos de aprendizagem e dispositivos móveis 
para poder perpassar pelos desafios que sua implementação 
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oferecem tanto ao professor quanto para o aluno em diferentes 
níveis e modalidades de ensino. 

Desse modo, apresenta-se a organização do presente estudo em 
seis seções. Na segunda é abordado o conceito de M-Learning e 
de dispositivos móveis. Na terceira seção destacam-se os desafios 
relacionados ao uso desses dispositivos na formação de 
professores. Na quarta seção, apresenta-se a metodologia adotada 
para este estudo. Na quinta seção, os resultados obtidos e, por fim, 
na sexta e última seção, as considerações finais. 

2. M-LEARNING E DISPOSITIVOS 
MÓVEIS 
A Mobile Learning, ou seja, a aprendizagem móvel, engloba o uso 
das tecnologias móveis, separadas ou em combinação com outras 
TIC [12]. Para tanto, se faz necessário adotar dispositivos móveis, 
que são aparelhos portáteis e preferencialmente conectados em 
rede, como smartphones e tablets. Nesse sentido, Sonego e Behar 
(p. 522), compreende-se que os dispositivos móveis são “portáteis 
e conectados em rede, na qual, os envolvidos (professores e 
estudantes) tanto podem procurar informações, como receber e 
compartilhar a mesma” [11].  

 A partir deste contexto, em que os dispositivos se fazem 
presentes no dia-a-dia, percebe-se a necessidade em repensar 
sobre a educação contemporânea, os indivíduos e equipamentos 
envolvidos. Esse tipo de aprendizagem oportuniza aos estudantes 
construir e aprimorar conhecimentos, em qualquer hora e local. 
Conforme Leite [8], a M-Learning é capaz de ocorrer em distintas 
ocasiões em que os estudantes podem aproveitar para obter 
vantagem das tecnologias móveis. No entanto, não se pode 
afirmar o um simples fato de utilizar um dispositivo móvel, como 
um smartphone para desempenhar uma atividade em aula, pode se 
caracterizar como Mobile Learning. Para esse fim, compreende-se 
que o docente deve ter um planejamento que envolva um 
conteúdo curricular, material didático e uma atividade de estudo. 

Assim, a aprendizagem móvel pode ocorrer de distintas 
formas, conforme descreve a Unesco [12]: “as pessoas podem 
usar aparelhos móveis para acessar recursos educacionais, 
conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdos, dentro ou fora da 
sala de aula”(p.7). Esta, além de apoiar as atividades de estudo, 
oferece condições para amplificar a interação e a comunicação 
entre os envolvidos em todo o seu processo educativo. Para 
Batista [4], a M-Learning oferece possibilidades para unir pessoas 
em mundos reais, virtuais, oportunizando a formação de 
comunidades de aprendizagem entre professores e estudantes. 
Nesse contexto, vai ao encontro de Vásquez-Cano e Sevilland 
[13] em que aborda que professores e estudantes perpassem por 
transformações no âmbito educacional, a partir de práticas 
inovadoras capazes de gerar novas situações de aprendizagem 
para ambos os envolvidos neste processo. 
Por isso, entende-se a necessidade do entendimento, 
experimentação, exploração do uso dos dispositivos móveis desde 
a formação dos professores para obterem subsídios para o 
planejamento e implementação da M-Learning, perpassando pelos 
desafios propostos neste percurso, conforme poderão ser vistos a 
seguir. 

3. DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES PARA O USO DE 
DISPOSITIVOS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO 
Baseado em dados da Unesco [12], em que apontam que estes 
dispositivos sem fio irão tornar-se significativamente mais baratos 
e acessíveis até 2030 e os dados móveis estarão disponíveis de 
maneira fluída em todos os dispositivos pessoais. Considera-se 
que a aprendizagem móvel será uma realidade viável no processo 
de ensino e de aprendizagem dentro e fora de ambientes escolares. 
Acredita-se na potencialidade de inovação no campo educacional 
com este tipo aprendizagem, percorrendo ações docentes que vão 
desde o planejamento, modalidade de ensino, público-alvo até sua 
implementação. Porém, o que irá definir estes aspectos está 
intimamente ligado à organização pedagógica de cada professor, 
bem como a decisão do momento apropriado para o 
desenvolvimento da Mobile Learning, levando em consideração 
alguns aspectos, como: qual dispositivo móvel a ser utilizado em 
cada momento escolar, a conectividade, a portabilidade e a 
flexibilidade. Pretende-se deixar evidente, que não se espera 
substituir o professor, nem as modalidades já existentes. 
No Brasil, no ano de 2010 foi lançado, pela primeira vez, um 
programa com o objetivo de distribuir cerca de 900 mil tablets em 
escolas de ensino fundamental e médio. Este ocorreu dentro do 
âmbito do Programa Nacional de Tecnologia Educacional 
(ProInfo) lançado pelo Ministério da Educação através da Portaria 
nº 522 de 09/04/19971, em parceria com as redes federal, estadual 
e municipal. Seu propósito é de promover o uso da tecnologia 
como ferramenta que fomente o processo de ensino e 
aprendizagem na rede pública, contemplando os ensinos 
fundamental e médio da Educação Básica [3]. 
Um terço desse número, no entanto, ficaria com o Ministério da 
Educação e o restante em poder dos estados e municípios, 
adquirindo-os através de crédito financeiro. Apesar dos esforços, 
vê-se a necessidade de um projeto mais amplo, que inclua não só 
a aquisição, como formação dos professores, análise das 
possibilidades pedagógicas, entre outras questões, que façam com 
que essa implementação ocorra de fato. Deve-se buscar, dessa 
forma, sustentação nas políticas públicas indo mais além, 
recorrendo ao Plano Nacional de Educação (PNE) que apresenta 
reformulação para o ensino como uma perspectiva para as 
políticas públicas direcionadas ao acesso, a qualidade e a 
permanência do estudante no sistema educacional. Assim o PNE 
terá como incumbência para os próximos dez anos de sua vigência 
(2014-2024) o planejamento e execução de atividades para os 
municípios, estados e Distrito Federal, em que devem atentar para 
a relevância de cada meta, contribuindo para que o Brasil avance 
na universalização e na qualidade da educação, como pode ser 
visto na sua competência de acordo com o Artigo 1º: 

É aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), com 
vigência por dez anos, a contar da publicação desta lei, na 
forma do anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no 
art. 214 da Constituição Federal [2]. 

Esse plano foi elaborado após inúmeros debates na sociedade na 
Conferência Nacional de Educação [1], os quais foram 
aprimorados na interação com o Congresso Nacional. Assim, vem 
à luz com o objetivo de apresentar suas metas e estratégias que 
visando assegurar ações integradas dos poderes públicos a fim de 
promover o desenvolvimento da educação. O PNE apresenta-se 
como uma possibilidade de universalização e ampliação do acesso 
ao ensino com qualidade e igualdade para todos os níveis e etapas 
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da educação básica e superior, com oportunidades para 
capacitação e valorização dos profissionais da educação e gestão 
democrática [10]. 
Este tipo de aprendizagem tem sido cada vez mais difundido, no 
sentido de proporcionar mudanças significativas no processo 
ensino e aprendizagem e não na perspectiva de substituir os 
sistemas educacionais tradicionais. Para tanto, devem ser 
realizadas discussões acerca do tema nos ambientes escolares com 
o intuito de fortalecer estes conceitos englobando a aprendizagem 
móvel, o uso e desenvolvimento de aplicativos educacionais. 
Além disso, pretende-se tornar compreensível a necessidade da 
reformulação das práticas escolares. Isso será possível com a 
integração das TIC, que poderão ser planejadas e disponibilizadas 
pelos professores e executadas pelos estudantes, ampliando 
possibilidades a partir da aprendizagem móvel. 

4. METODOLOGIA 
Esse trabalho apresenta um estudo de abordagem qualitativa do 
tipo estudo de caso. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com 
potencial para contribuir significativamente aos objetivos 
propostos a partir da observação dos fenômenos e dos sujeitos em 
que estão inseridos e são produzidos. Assim, caracteriza-se por ser 
uma investigação em que o pesquisador coleta dados que são 
emergentes, tendo como objetivo o desenvolvimento de temas a 
partir desses dados [5]. 
O método adotado foi o Estudo de Caso que, baseado em Yin 
[14], é definido como um tipo de pesquisa que se refere a 
fenômenos, fatos, acontecimentos contemporâneos que fazem 
parte do nosso cotidiano. Para o referido autor (p. 27), [...] o 
poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar com 
uma ampla variedade de evidências, documentos, artefatos, 
entrevistas e observações. Desse modo, o estudo de caso 
possibilitou avaliar quais os desafios na formação de professores 
para o uso de dispositivos móveis na educação. 
A coleta de dados foi realizada no ano de 2016 em uma turma de 
curso de graduação na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Brasil. Essa disciplina é ofertada a cursos de 
diversas licenciaturas e visa promover os conhecimentos básicos 
para a inclusão das tecnologias no trabalho pedagógico. Dessa 
forma, o trabalho desenvolvido durante o semestre foi voltado 
para o uso de dispositivos móveis que se configuram, atualmente, 
como as ferramentas mais acessíveis aos estudantes dos diferentes 
níveis.  
Esta pesquisa foi realizada com estudantes de uma disciplina 
eletiva ofertada na graduação para diversos cursos de licenciaturas 
na UFRGS. A turma de estudantes da graduação compõe um 
público com idade entre 18-50 anos, num total de 10 alunos. A 
escolha dos participantes se deu devido à necessidade de uma 
abrangência maior de investigação sobre o tema em diferentes 
perfis (idade, gênero etc.) já que no Brasil há uma diversidade de 
pessoas que utilizam os smartphones e tablets. Assim, a 
metodologia aplicada contemplou duas etapas: 1) Estudo de caso: 
nesta etapa houve a seleção dos comentários dos alunos a partir 
das ferramentas fórum e questionário; 2) Construção e análises 
das categorias: para esta etapa foram aplicados os seguintes 
instrumentos para a coleta de dados: observação participante e 
questionário com perguntas abertas e fechadas. Posteriormente, 
com os dados destes instrumentos, se pode levantar e definir as 
categorias de análise. Sendo estas definidas a partir de duas 
questões: as possibilidades de uso dos dispositivos móveis e os 
desafios quanto ao planejamento e implementação de atividades 

com os dispositivos móveis. Na próxima seção são apresentados 
alguns extratos coletados em questionários, atividades e 
discussões em fóruns realizados através do ambiente virtual de 
aprendizagem Rooda (Rede Cooperativa de Aprendizagem). 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS 
DADOS 
Analisar as formas de inclusão das tecnologias, as contribuições e 
desafios das mesmas na prática pedagógica é importante não 
apenas para os professores em exercício, mas também para os 
professores em formação. Sabe-se que os atuais alunos de 
licenciaturas, por estarem mais próximos dos chamados nativos 
digitais, já apresentam conhecimentos sobre as tecnologias e a 
dimensão que elas possuem no cotidiano de seus futuros alunos. 
No entanto, a utilização dos dispositivos móveis dentro dos cursos 
de formação ainda é escassa, dificultando a construção de 
conhecimentos relacionados às potencialidades pedagógicas das 
mesmas. Isso faz com que, mesmo que os novos professores em 
formação tenham conhecimentos na parte tecnológica, muitas 
vezes não consigam transpor estes para a sala de aula e utilizar 
essas ferramentas para fins educacionais. Tendo isso em vista, é 
necessária a exploração de estudos e de formas de prover esses 
conhecimentos aos professores mais experientes e aos em 
formação, para que possam auxiliar seus alunos em uma 
navegação segura e construtiva. 
Após a observação e implementação do questionário com 
perguntas abertas e fechadas foi possível definir categorias de 
análise de acordo com os extratos dos participantes da disciplina. 
Com base na análise dos dados coletados foram definidas duas 
categorias: possibilidades de uso dos dispositivos móveis e 
desafios quanto ao planejamento e implementação de atividades 
com os dispositivos móveis. Nas próximas subseções serão 
apresentados alguns extratos que exemplificam cada uma delas. 

5.1 Categoria: possibilidades de uso dos 
dispositivos móveis 
A partir desta categoria foi possível analisar as possibilidades que 
os dispositivos móveis apresentam para seu uso na formação 
docente. Para tanto, apresentam-se extratos que evidenciam e 
exemplificam estas possibilidades proporcionando a 
aprendizagem móvel e a facilidade de acesso a diferentes 
conteúdos e mídias no âmbito educacional: 

“Acredito que isso é uma potencialidade para o 
desenvolvimento da aprendizagem móvel, pois é possível 
otimizar o tempo e facilitar a realização das atividades e 
pesquisas, deixando as tarefas mais interessantes aos alunos e 
alunas”. (Aluno 10) 

 
“Acho muito importante o debate sobre dispositivos móveis na 
sala da aula, mas acho fundamental que essas ferramentas sejam 
usadas para ampliar o espaço da aprendizagem”. (Aluno 8) 

 
Com certeza eu acredito que esses aparelhos proporcionam 
inovações, motivações diferentes e mais interesse por parte das 
crianças em realizar as atividades. Talvez se, desde os primeiros 
anos na escola, os alunos fossem motivados e estimulados a 
serem autônomos poderíamos usar todo e qualquer dispositivo 
móvel sem medo. (Aluno 6) 
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Acredito que o interesse dos alunos por esses dispositivos já 
existe e muito! Aí é que entra o papel do professor em saber 
inserir este interesse dos alunos no seu interesse como 
professora em propor atividades diferenciadas utilizando essa 
ferramenta.  (Aluno 9) 

 

Nesta perspectiva, observou-se que os participantes acreditam na 
utilização e relevância dos dispositivos móveis em sala de aula. 
Para eles, esses aparelhos são considerados ferramentas com 
potencial para contribuir no aprendizado dos alunos devido à 
versatilidade, mobilidade e motivação. 

Destaca-se, também, a importância da discussão sobre esse tema 
no curso de graduação, a fim de oferecer embasamento aos 
professores para a utilização dessas ferramentas em suas práticas 
em sala de aula, pois ainda não se sentem preparados para tal 
ação. Nesta perspectiva, entende-se que o uso dos dispositivos 
móveis oportuniza aos estudantes e futuros professores 
possibilidades para construir e intensificar seu processo de ensino 
e de aprendizagem em qualquer hora e local. Além disso, estes 
aparelhos apresentam-se como “novas mídias móveis digitais, 
ampliam-se as possibilidades de consumir, produzir e distribuir 
informação, fazendo com que esta se exerça e ganhe força a partir 
da mobilidade física” (9). Esses fatores proporcionam condições 
para a ampliação de oportunidades viáveis por meio dos 
dispositivos móveis, de forma que possam promover situações 
inovadoras no planejamento docente e na aprendizagem dos 
estudantes. 

 Além dessa categoria, foram analisados dados de acordo com os 
desafios quanto ao planejamento e implementação de atividades, 
como pode ser visto a seguir. 

5.2 Categoria: desafios quanto ao 
planejamento e implementação de atividades 
com os dispositivos móveis 
Quando se pensa em planejar atividades com os dispositivos 
móveis, se deve considerar os desafios que podem surgir durante 
sua implementação e desenvolvimento no processo de ensino e de 
aprendizagem associados. Estes desafios estão relacionados com a 
resistência por parte de professores e proibição quanto a sua 
utilização no âmbito escolar.  

Deste modo, acredita-se que cabe à escola, dessa forma, permitir 
que o aluno assuma um papel central no seu processo de 
aprendizagem, não sendo tratado como “um receptor passivo da 
informação, devendo necessariamente ser incluído como um 
autor, co-criador, avaliador e comendador crítico” [7]. Para isso, 
de acordo com Guimarães [7], o processo de aprendizagem deve 
se tornar cada vez mais “personalizado, focado nas necessidades e 
interesses individuais” (p.127). 

Sobre o papel da escola, alguns dos alunos da disciplina destacam 
que a escola não está acompanhando a realidade que as crianças e 
jovens vivem e também que é preciso conhecer os estudantes para 
propor atividades de acordo com seus interesses, como é mostrado 
nos trechos a seguir: 

Acho que o receio dos professores em usar tablets e celulares se 
deve ao fato de que eles sabem que seus alunos não saberão 
utilizar esses dispositivos (usar de forma educativa, é claro), 
nem eles sabem como.  (Aluno 8) 

 

Outra questão que pensei foi no trabalho com EJA, 
especificamente de pessoas mais velhas que não têm acesso a 
esse tipo de tecnologia e não saberão utilizá-los. É preciso ter 
muito cuidado com o 'óbvio', já que para nós, nativos digitais, é 
muito natural manusear um celular ou tablet com muita 
facilidade. (Aluno 9) 

 
Penso que no tempo em que a tecnologia esta tão avançada e a 
escola dispõe de tablets para os alunos trabalharem em sala de 
aula, poderia ter aproveitado este momento para ensinar aos 
alunos um pouco mais sobre esta tecnologia, talvez o uso de 
email. Acredito ser melhor do que usar apenas joguinhos (o que 
acabava acontecendo), onde a criança não aprende nada e podia 
jogar em casa. (Aluno 2) 

 
Eu acredito que o maior desafio seja a disponibilidade do 
professor de sair do "comodismo" da rotina de sala de aula e 
planejar algo diferente e inovador para promover grandes e 
significativas aprendizagens aos seus alunos. (Aluno 7) 

 
Acredito que o interesse dos alunos por esses dispositivos já 
existe e muito! Aí é que entra o papel do professor em saber 
inserir este interesse dos alunos no seu interesse como 
professora em propor atividades diferenciadas utilizando essa 
ferramenta.  (Aluno 9) 

 
Também foi lembrado por outra participante a questão da 
proibição dos dispositivos móveis na sala de aula, em 
conformidade com uma lei existente no Estado do Rio Grande do 
Sul. A Lei N° 12.884, de 03 de janeiro de 2008, que dispõe sobre 
o uso de celulares em estabelecimentos de ensino, proíbe a 
utilização dos mesmos em sala de aula determinando que eles 
fiquem desligados nesse período. Desse modo, algumas escolas 
não utilizam os dispositivos em cumprimento da lei. 
 

Sem dúvida alguma há muitos desafios, sei disto por trabalhar 
em uma escola assim, lá o celular é rigorosamente proibido. 
Tanto os professores quanto a equipe escolar fazem uma certa 
separação entre tecnologia e aprendizagem. (Aluno 6) 

 
Colegas, concordo plenamente que a proibição destes recursos 
é uma barreira, na qual ainda teremos um longo processo de 
debates dentro da escola. (Aluno1) 

 
A fala da aluna faz referência a iniciativa de algumas escolas pela 
proibição do uso de celulares nos espaços escolares. O mesmo 
pode ser observado através de legislação por parte de municípios 
e estados. Essa atitude foi tomada no início da popularização dos 
dispositivos móveis nas escolas, sendo proibida através de leis, 
tamanho o desconforto causado no ambiente escolar. No entanto, 
muitos recursos e ferramentas foram desenvolvidos desde então 
voltados para o âmbito educacional visando auxiliar os 
professores em suas práticas educacionais. 
Outra questão marcante é que muitos participantes da disciplina 
fizeram colocações destacando receios referentes ao uso dos 
dispositivos móveis na sala de aula, como pode ser visto nos 
trechos abaixo: 

As mudanças geram sempre um "desconforto" e o educador 
precisa se sentir capacitado e seguro para trazer conteúdos ou 
modos que não estamos ainda "habituados".  (Aluno 10) 
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Portanto, a resistência das escolas em aderir ainda é grande, 
infelizmente. A aprendizagem móvel deve ocorrer, ao passo 
que os alunos devem estar focados e interessados em aprender a 
partir de determinado dispositivo e interagindo com outros 
estudantes. (Aluno 3) 

 
Infelizmente os professores ainda têm resistência a estes 
aparelhos eletrônicos, que poderiam render muitos projetos 
interessantes e que envolveriam mais os alunos.  (Aluno 7) 

 

Destaca-se, dessa forma, a importância de que os professores se 
sintam confortáveis e convidados na aproximação e utilização 
dessas ferramentas, para então, utilizá-las não apenas como 
ferramentas, mas para guiar e problematizar o uso que seus alunos 
estão fazendo. É fato que esses dispositivos estão presentes de 
maneira significativa na vida tanto de adultos quanto de crianças. 
Dornelles [6] comenta que muitos adultos, por não saberem 
utilizar essas tecnologias vêm em suas práticas, jogos e 
passatempos “um novo caos, uma desordem, uma atividade sem 
nexo e nem linearidade” (p.98). Com isso, acreditam que os 
jovens de hoje são mais agressivos, sem uma organização interna 
e descompassados com o mundo. No entanto, muitas vezes, “a 
criança vê todo esse ‘caos informe’ como parte do processo de 
evolução do próprio jogo, da evolução do processo de sua 
brincadeira” (p.98). Guimarães [7], por sua vez destaca que em 
qualquer sociedade “informações, conhecimentos, habilidades, 
crenças e valores precisam ser transmitidos às gerações mais 
jovens” (p.131). O problema, é que “os mais experientes talvez 
não sejam capazes de prever ou aptos a compreender plenamente 
quais são essas novas competências necessárias” (p. 132). 

Destaca-se, por fim, as possibilidades analisadas pelos 
participantes de formas de propor a inclusão digital na prática 
pedagógica, desde sugestões como relatos de experiências de 
sucesso. 

6. CONSIDERAÇÕES 
O estudo demonstrou, entre outras questões que, apesar de 
acreditarem que as tecnologias e, principalmente, os dispositivos 
móveis, proporcionam uma nova gama de possibilidades na 
educação, ainda há certo receio nas formas com que as mesmas 
são utilizadas. Isso corrobora com a necessidade de oferecimento 
de cursos e disciplinas que visam construir os conhecimentos 
necessários para a implementação de fato das tecnologias na 
educação. Sendo assim, a partir do objetivo deste estudo que 
visou apresentar as possibilidades e desafios que a M-Learning 
pode proporcionar a partir do uso dos dispositivos móveis na 
formação de professores, acredita-se que estes aparelhos podem 
contribuir para apoiar o planejamento, desenvolvimento e 
implementação da aprendizagem móvel. Sendo assim, destaca-se 
seus desafios e suas possibilidades no âmbito educacional, desde a 
formação de professores. 

Entende-se que essas questões são importantes, tendo em vista 
que a aprendizagem móvel apresenta duas vertentes. De um lado, 
sua implementação proporciona inúmeras possibilidades como a 
conectividade, a portabilidade, a flexibilidade, a autonomia dos 
estudantes e novas formas de aprendizagem, comunicação e 
interação na realização das atividades. No entanto, por outro lado, 
alguns desafios ainda são enfrentados, como a resistência em 
planejar aulas inovadoras com estes aparelhos tecnológicos e 
contemporâneos, por exemplo. Além disso, em alguns casos as 
escolas não utilizam os dispositivos em respeito e cumprimento da 

lei que proíbe seu uso nas escolas. Já em outras ocasiões, a falta 
de uso destes aparelhos está relacionada com o pouco 
conhecimento do potencial que os mesmos podem gerar no 
processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. 

Acredita-se, a partir do exposto, que a principal função dos 
educadores é a criação de estratégias para que seus alunos 
alcancem não apenas um bom uso das ferramentas na educação, 
mas as apliquem de forma construtiva e diferenciada. É com os 
professores, através de espaços de discussão e criação, que os 
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o uso 
construtivo das tecnologias poderão ser construídos. Essas 
questões devem ser trabalhadas tanto com docentes já formados, 
quanto com os que estão em formação, a exemplo da experiência 
relatada no presente estudo. 
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ABSTRACT 
The present article aims to report an experience with the 
application of robotics as a playful tool in the process of teaching 
and learning meaningful contents of Physics (energy, potential 
energy, mechanical energy, kinetic energy) for elementary school 
students. The workshop, held from October to November 2016, 
used the Oeco Teck school kit and the theme of renewable 
energies (hydraulics, solar and wind) to stimulate students' 
environmental awareness.    
   
RESUMO           
O presente artigo tem como objetivo relatar uma experiência com 
a aplicação da robótica como uma ferramenta lúdica no processo 
de ensino e aprendizagem significativa de conteúdos de Física 
(energia, energia potencial, energia mecânica, energia cinética) 
para alunos do ensino fundamental. A oficina, realizada de 
outubro a novembro de 2016, utilizou o kit escolar Oeco Teck e a 
temática de energias renováveis (hidráulica, solar e eólica) para 
estimular também a consciência ambiental dos alunos. 
Categories and Subject Descriptors 

D.3.3 [Applied Computing]: Education – Collaborative Learning  

General Terms 
Experimentation, Human Factors, Applied Computing 

Keywords 
Aprendizagem colaborativa, Robótica educacional, Ensino de 
física 

1. INTRODUÇÃO 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
estabelecidos pelo MEC [3] para o terceiro e quarto ciclo, que 
correspondem do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, na 
disciplina de Ciências Naturais, os alunos devem ter contato com 
conceitos básicos de Física e Química, áreas que serão 
aprofundadas posteriormente, no Ensino Médio.  
Ainda segundo o MEC [3], ao final do Ensino Fundamental, os 
alunos devem ter desenvolvido diferentes capacidades, dentre as 
quais: “Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à 
energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, 
equilíbrio e vida”, e “valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz 
de ação crítica e cooperativa para a construção coletiva do 
conhecimento”. Dessa forma, os parâmetros curriculares são 
estruturados de modo que os diversos temas que são abordados 
dentro dos eixos terra e universo, vida e ambiente, ser humano e 
saúde, e tecnologia e sociedade, possam se relacionar e conversar 

com o meio em que o aluno vive, permitindo uma aprendizagem 
mais significativa e alcançando o objetivo final dos nove anos 
(mínimos) do Ensino Fundamental. 
Para Moreira [4], a “aprendizagem significativa se caracteriza pela 
interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e 
essa interação é não-literal e não-arbitrária.” Ou seja, a 
aprendizagem significativa acontece quando o aluno já tem um 
conhecimento prévio, que pode ser uma imagem, um conceito, 
etc.  Ainda segundo o autor, “os novos conhecimentos adquirem 
significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem 
novos significados ou maior estabilidade cognitiva”.  
Este tipo de aprendizagem deveria ser considerada em todo o 
âmbito educacional, pois, dessa forma, mesmo que o aluno 
passasse um tempo sem estudar determinado assunto, ele não o 
esqueceria completamente. Mesmo não lembrando de tudo o que 
compõe o assunto, ele ainda saberia a ideia central do mesmo. 
Logo, pode-se afirmar que a aprendizagem significativa não é 
sobre nunca esquecer o assunto, mas sim sobre conseguir “reativá-
lo” em sua memória, sem muita dificuldade [4].   
 No entanto, os conteúdos estudados pelos alunos durante o 
Ensino Fundamental, o Ensino Médio, e até mesmo no Ensino 
Superior, na maioria das vezes ainda são ministrados usando a 
pedagogia tradicional, em que o professor é o “dono” do 
conhecimento, e o transmite de modo gradativo aos alunos que, de 
forma passiva, apenas o memorizam para posteriormente serem 
aprovados nas avaliações [1].  A interação do aluno com o 
professor é pouco valorizada, e os conteúdos são apresentados 
sem conexão com a realidade dos alunos, o que os leva a ter um 
certo desinteresse e desmotivação com relação aos estudos. 
Segundo Carneiro[1], a pedagogia tradicional “resulta numa 
memorização mecânica de um conjunto de teorias retiradas de 
livros didáticos, que, por sua vez, têm a tendência de apresentar os 
conteúdos das disciplinas isolados, isto é, sem interconexão com a 
realidade do mundo”.  
Diante desse cenário, com o intuito de tornar a aprendizagem mais 
significativa, a robótica educacional se apresenta como uma ótima 
alternativa, já que possibilita ao aluno a oportunidade de vivenciar 
experiências presentes no cotidiano e ver na prática a teoria que 
lhe foi apresentada, bem como desenvolver a capacidade de 
concentração e de maior atenção, e também estimular a 
criatividade e a cooperação a partir da construção dos modelos. 
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a 
metodologia utilizada para aplicar a robótica como uma 
ferramenta lúdica no processo de ensino e aprendizagem de 
conteúdos de Física para alunos das séries finais do Ensino 
Fundamental de uma escola municipal da cidade de Baía da 
traição, utilizando o kit escolar Oeco Teck. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 444 - 449. Santiago de Chile.
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O artigo está estruturado em quatro seções: na seção 2, a robótica 
educacional é apresentada como um meio de se aplicar a 
aprendizagem significativa e colaborativa. Na seção 3, é detalhada 
a metodologia de realização das oficinas, enquanto na seção 4 
tem-se a discussão dos resultados obtidos na aplicação da oficina. 
Por fim, na seção 5, são apresentadas as considerações finais 
sobre o trabalho. 

2. ROBÓTICA EDUCACIONAL 
A robótica surgiu com o propósito de auxiliar ou até mesmo 
substituir o homem, em diversos campos de trabalho considerados 
perigosos ou inviáveis, como, por exemplo, ir a certas 
profundidades nos oceanos. No entanto, com toda a evolução 
tecnológica dos últimos anos, isso vem mudando, e hoje é 
possível encontrar robôs que são usados para divertimento, 
aprendizado e para substituir cada vez mais o trabalho exaustivo e 
repetitivo exercido pelo homem nas mais diversas áreas. 
Conforme afirmam Pereira e Costa [5], os robôs “são usados para 
substituir o homem em atividades de risco ou inacessíveis, ou 
mesmo para oferecer comodidade e liberar o homem para outras 
atividades de sua preferência como lazer e descanso”. 
Tendo a robótica sido inserida ao longo dos anos em diferentes 
campos das atividades humanas, logo se percebeu que seria 
possível utilizá-la para o processo de aprendizagem, uma vez que 
ela tem em seu cerne a interdisciplinaridade, aspecto importante 
para a formação intelectual do aprendiz. Souza Pio et al [6] afirma 
que a robótica traz benefícios para o aluno, uma vez que promove 
o desenvolvimento de competências relacionadas à resolução de 
problemas e ao trabalho em equipe. Dessa forma, a aplicação da 
robótica educacional traz, de forma lúdica, a compreensão visual 
do assunto estudado.  
De acordo com Pereira e Costa [5], a “robótica educacional 
também conhecida como Robótica Pedagógica, é aplicada em 
ambientes educacionais onde o aluno pode montar e desmontar 
um robô ou sistema robotizado. Estes sistemas proporcionam aos 
educandos momentos não só de aprendizado, mas de lazer e 
entretenimento”. É neste montar e desmontar de modelos 
robóticos que acontece a aprendizagem de forma colaborativa e 
divertida, na robótica educacional.  
A robótica educacional, também chamada de robótica pedagógica, 
é uma metodologia de ensino que tem como objetivo desenvolver 
no aluno competências que não são trabalhadas em uma aula 
comum, com uma aprendizagem mecânica. São elas de acordo 
com Zilli [8]: 

• A multidisciplinaridade;  

• O trabalho em equipe;  

• A criatividade;  

• O senso crítico;  

• Exposição de pensamentos;  

• O raciocínio lógico; 

•  Habilidades manuais;  

• Aplicação de teorias formuladas a atividades concretas. 
Todas essas competências são importantes para a formação 
intelectual e pessoal dos alunos, especialmente quando 
estimuladas ainda no Ensino Fundamental. 

3. METODOLOGIA 
A oficina, intitulada “Robótica, máquinas que geram energia”, foi 
aplicada ao longo de quatro dias, com sessões diárias de três 
horas, para oito alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental da 
escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Matias Freire, 
localizada no município de Baía da Traição. A proposta consistiu 
em construir protótipos de máquinas que usassem energias 
renováveis (solar, hídrica e eólica), e demonstrar as 
transformações de energia de um tipo (potencial, cinética e 
mecânica) em outro. 
Toda a oficina foi planejada para que os alunos aprendessem, de 
maneira significativa, assuntos relacionados à disciplina de Física, 
como o conceito de energia, seus tipos (cinética, potencial e 
mecânica), e a transformação de um tipo de energia em outro. A 
oficina abordou os eixos Vida e Ambiente, e Tecnologia e 
Sociedade, estabelecidos pelo MEC [3], de modo que os alunos 
foram conscientizados sobre os impactos ambientais decorrentes 
do uso das energias renováveis e não renováveis. 

3.1 Escolha dos kits 
Para o planejamento da oficina, foi realizada uma pesquisa na 
escola sobre quais kits de robótica estavam disponíveis, e quais já 
haviam sido utilizados pelos alunos. Infelizmente, percebeu-se 
que poucos professores se interessavam em trabalhar com os kits, 
principalmente com alunos do Ensino Fundamental, e por isso 
muitos deles não haviam sequer sido abertos. Os kits de robótica, 
são da empresa Fischertechnik®[7], e foram disponibilizados pelo 
governo do Estado para suas escolas públicas. 
Dentre os kits disponíveis no colégio, o kit escolhido foi o Oeco 
Tech, com o qual se pode trabalhar a conscientização ambiental 
com os conceitos de energias renováveis, e alguns conceitos de 
Física na prática, construindo protótipos de máquinas que 
conseguem funcionar por meio de fontes renováveis de energia.  
Cada kit Oeco Tech é composto por um motor, que funciona com 
energia limpa (solar, hídrica e eólica), módulo solar (1,2 V / 440 
mA), led, e mais 320 componentes para a construção dos modelos 
[7]. 
Contém também um manual de montagem com instruções 
detalhadas para 10 modelos, incluindo uma lista com todas as 
peças e quantidades necessárias, e um tutorial para abordagem do 
tema "Energias Renováveis”, disponível em vários idiomas, com 
dicas de como aplicar esses assuntos em sala.  
Com a pesquisa, foi feito o levantamento da quantidade de kits 
Oeco Tech existentes no colégio, o que resultou em 4 kits 
incompletos. Em cada kit, estavam faltando determinadas peças, 
como foi o caso do motor. Entre os quatro kits, apenas um tinha o 
motor, e, sendo assim, apenas um modelo conseguiria funcionar.  

3.2 Planejamento das aulas 
A partir da escolha do kit, foram planejadas as aulas da oficina, de 
forma que pudessem relacionar a realidade do aluno com os 
assuntos técnicos da disciplina de Física, levando-se em 
consideração o município em que vivem.  
Baía da traição tem sua localização no litoral norte do Estado da 
Paraíba, um lugar onde a luz solar é constante, sendo apropriada a 
utilização de placas solares como fonte de energia. Também foi 
levado em consideração o lugar ser vizinho de Barra de 
Camaratuba, localizado no município de Mataraca, onde existe 
um parque eólico. Os alunos sabiam que existia e viam sempre os 
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aero geradores, mas não sabiam como funcionavam, nem a 
importância dessa fonte de energia limpa.  O mesmo acontecia 
com as outras fontes de energia (solar e hídrica). Embora não 
existissem usinas no local e nem tão próximo de onde vivem, eles 
já tinham conhecimento sobre elas por meio de alguns veículos de 
comunicação. 
A partir desse ponto, os modelos foram construídos tomando 
como base cada conceito abordado (energia, energia potencial, 
energia mecânica e energia elétrica, energia cinética), de modo 
que os alunos pudessem entender e ver como funcionam as 
transformações de energia, e o quanto esses assuntos tão abstratos 
estão presentes no cotidiano próximo deles. Os detalhes sobre o 
planejamento de cada aula encontra-se na Tabela 1. 
Devido à falta de algumas peças dos kits, foi preciso dividir a 
montagem das peças entre três grupos de alunos que montavam 
partes diferentes dos protótipos, e, ao final, os resultados eram 
unidos para se obter as máquinas movidas a energia renovável. 
Dessa forma, a cooperação e a criatividade eram estimuladas, e a 
troca de conhecimentos acontecia de forma natural na junção das 
partes. A partir do funcionamento dos protótipos, o aprendizado 
era consolidado com uma nova explicação sobre os conceitos da 
aula. As Figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam os protótipos construídos 
ao longo das aulas da oficina, de acordo com cada assunto 
abordado. 

 
Figura 1. Protótipo de carro movido a energia solar, 
construído na primeira aula. 

 
Figura 2. Protótipo de um moinho movido a energia hídrica, 

construído na segunda aula. 
 

 
Figura 3. Protótipo de um aero gerador movido a energia 
eólica, construído na terceira aula. 
 

 
Figura 4. Protótipo de um ventilador movido a energia eólica, 
construído na terceira aula.
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Tabela 1: Objetivos e atividades trabalhados em cada aula 

Aula Objetivos Atividades Conceitos 

1° Aula 

- Apresentar o conceito de energia 
- Diferenciar os tipos de energia 
- Discutir o impacto ambiental de 
cada tipo de energia 

- Construção de um protótipo de 
carro que funciona com gasolina 
(energia não renovável) 
- Adaptação do carro para ser 
movido a energia solar (energia 
renovável) 

- Definição de energia 
- Definição de energia renovável e 
não renovável 

2° Aula 

- Apresentar o conceito de energia 
hídrica 
- Explicar como funcionam as 
transformações de energia 
- Descrever o funcionamento de 
uma usina hidrelétrica 

- Construção de um protótipo de 
moinho em que a passagem da água 
seja capaz de acender uma lâmpada 
led  

- Definição de energia hídrica 
- Definição de energia potencial, 
energia mecânica e energia 
elétrica. 

3° Aula 

- Apresentar o conceito de energia 
eólica 
- Descrever o funcionamento dos 
aero geradores 

- Construção de um protótipo de 
aero gerador em que a passagem da 
corrente de ar seja capaz de acender 
uma lâmpada led 

- Definição de energia eólica 
- Definição de energia cinética. 

4° Aula 

- Apresentar o conceito de energia 
solar 
- Explicar como funcionam as duas 
formas de produção (heliotérmica  e 
fotovoltaica) 
- Revisar conceitos estudados 
anteriormente  

- Construção de um protótipo de 
ventilador, que funciona a partir da 
produção de energia fotovoltaica. 

- Definição de energia solar; 
- Definição de produção 
heliotérmica 
- Definição de produção 
fotovoltaica 

 

3.3 Criação de material de apoio para oficina 
Para auxiliar no aprendizado dos alunos, foi elaborada uma 
cartilha com todos os conceitos apresentados durante as aulas: o 
conceito de energia, a diferença entre energia renovável e não 
renovável, as particularidades das energias solar, eólica e hídrica, 
dentre outros. A cartilha foi desenvolvida durante o planejamento 
da oficina, de acordo com os assuntos escolhidos.  A elaboração 
da mesma seguiu os seguintes passos:  

• Pesquisas bibliográficas: foram feitas consultas a materiais 
de referência sobre o assunto, e a seleção de material 
abrangeu textos de sites da internet, livros didáticos e alguns 
artigos referentes ao tema da oficina. 

• Definição dos conceitos abordados na cartilha: após a 
pesquisa bibliográfica para a elaboração das aulas e da 
cartilha, foi delimitado o escopo dos conceitos dentro do 
tema escolhido. Nessa etapa, também foi definido o uso de 
uma linguagem clara, de fácil compreensão, porém baseada 
em definições científicas no texto da cartilha. 

• Arte final: nesta etapa, foi definido o design da cartilha, bem 
como as imagens e as cores que a compõem, tendo a 
preocupação da escolha de cores alegres e vibrantes que 
harmonizasse com a cor da escrita e chamassem a atenção 
dos alunos.  

 

Após uma revisão minuciosa dos conceitos abordados, apoiada 
pelos professores de Física da escolha, as cartilhas foram 
impressas e entregues aos alunos. As Figuras 5 e 6 contém uma 
amostra de seu conteúdo. 

 

Figura 5: Capa da cartilha 
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Figura 6: Conteúdo da cartilha 

3.4 Formas de avaliação 
Para avaliar o conhecimento dos alunos, foi elaborado um 
questionário com perguntas discursivas sobre o assunto que seria 
estudado, valendo um ponto cada pergunta.  Esse questionário foi 
aplicado no início da oficina para descobrir o nível de 
conhecimento prévio que eles tinham sobre os assuntos 
relacionados à temática que seria trabalhada. É dessa forma que se 
dá início à aprendizagem significativa dos assuntos, uma vez que 
ela acontece quando o aluno já sabe alguma coisa do assunto 
abordado, e a partir daí agrega os novos conhecimentos aos 
antigos. [4] 
O mesmo questionário foi aplicado novamente ao final da oficina, 
com o objetivo de analisar o impacto das aulas na aprendizagem 
dos conteúdos trabalhados. Dessa forma, foi possível comparar 
para medir o quanto o assunto agregou aos alunos. A Figura 7 
contém algumas das perguntas do questionário aplicado. 
Em todas as aulas, o método de observação também foi usado 
como forma de avaliação para se obter feedback imediato quanto 
aos assuntos estudados. De acordo com a literatura, a observação 
em sala de aula é muito importante, uma vez que através dela o 
professor pode identificar algumas dificuldades que a turma, ou o 
estudante individualmente, está enfrentando, e dessa forma 
realizar alguma ação para amenizar essas dificuldades no 
desempenho escolar. “A técnica de observação vem sendo 
utilizada em diversas áreas de conhecimento, visto que a mesma 
possibilita ao pesquisador extrair informações de grupos e 
situações que com outras técnicas se tornariam mais complexo ou 
mesmo impossíveis” [2].  
Também foram trabalhadas outras competências complementares 
da robótica educacional, como a cooperação e as habilidades 
manuais. A observação foi fundamental para perceber nos aluno 
tais ações.  

 
Figura 7: Perguntas do questionário 

4. Resultados          
As aulas da oficina foram realizadas nas tardes de 25 de outubro a 
18 de novembro de 2016, na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Matias Freire, localizada no município de 
Baía da Traição, com a participação dos alunos do Ensino 
Fundamental que estudavam no período da manhã. A oficina foi 
realizada em contraturno às aulas do ensino fundamental, que no 
referido colégio aconteciam durante o turno da manhã. 
Inicialmente, doze alunos participaram das aulas, mas ocorreram 
algumas desistências atribuídas a fatores externos, como 
incompatibilidade de horário com os transportes que traziam os 
alunos de seus municípios ao colégio. Com isso, apenas oito 
alunos concluíram a oficina.           
No primeiro dia de aula, os alunos ficaram muito eufóricos com a 
montagem do modelo, e isso dificultou a conclusão e 
funcionamento do mesmo no tempo estabelecido, sendo 
necessário exceder um pouco do horário programado. 
No entanto, houve uma grande satisfação por parte deles ao ver o 
modelo concluído e funcionando, e foi possível observar que os 
alunos ficaram bastante motivados com a aplicação prática dos 
conceitos, demonstrando grande interesse na exposição dos 
conteúdos e na montagem dos protótipos.     
Os alunos foram submetidos a um mesmo questionário, 
constituído de 10 questões, cada uma valendo 1 ponto, na 
primeira e na última aula, de modo a medir as taxas de acertos 
obtidas.             
A partir da análise das respostas, foi possível atestar a 
compreensão dos conceitos sobre a temática da oficina. Os 
resultados resumidos no Gráfico 1 evidenciam o crescimento no 
nível de conhecimento médio dos alunos, comparando-se o que 
eles sabiam antes e depois da oficina. 
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       Gráfico 1. Média de acertos antes e depois da oficina 

Esses resultados ajudam a perceber que a abordagem lúdica e 
divertida de um assunto contemporâneo, como o uso de energias 
renováveis, para trabalhar conceitos de Física, com o auxílio da 
robótica educacional, mostrou-se uma alternativa muito 
interessante e motivante para auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem, levando os alunos a terem predisposição para 
aprender de maneira significativa o conteúdo abordado, uma 
importante condição para que ocorra a aprendizagem significativa. 
É importante ressaltar que também foram destacadas e 
estimuladas outras habilidades, como o trabalho em grupo, 
estimulando a cooperação entre os alunos.  
Como pode ser visto na Figura 8, os alunos dependiam uns dos 
outros para ter o protótipo pronto e em funcionamento, e com isso 
eles perceberam que era preciso que todos cooperassem e se 
ajudassem para concluir o modelo. Dessa forma, a sala toda se 
tornou uma grande equipe, e quem terminava de montar sua parte, 
ajudava os colegas que estavam com dificuldade para, por 
exemplo, encontrar a peça certa, visto que os kits tem muitas 
peças parecidas, o que requer mais atenção por parte dos usuários. 
Dessa forma, em todas as aulas, exceto na primeira, eles 
conseguiram concluir os modelos no tempo estabelecido. 

 

Figura 8: Alunos montando o modelo de forma colaborativa 

5. Considerações Finais  
Este trabalho apresentou um relato de experiência do ensino de 
conceitos de Física, para alunos das séries finais do Ensino 
Fundamental, considerando as energias renováveis e o uso da 
robótica educacional para aplicação dos conteúdos de forma 
prática, lúdica e divertida.  
Ao se relacionarem com a realidade do aluno, os assuntos 
estudados deixaram de ser algo apenas da teoria e passaram a 
fazer parte de seu meio, permitindo uma aprendizagem mais 
significativa. Para que isso ocorresse, o planejamento da oficina 
teve um olhar especial para a região em que os alunos vivem, e 
com isso foi possível definir os pontos a serem apresentados nas 
aulas. 
A robótica educacional se apresentou como uma alternativa de 
aplicação desse tipo de aprendizagem com um grande potencial, 
uma vez que possibilita a introdução de conceitos novos de forma 
prática e condizente com o meio em que o aluno vive, facilitando 
a elaboração de um material didático relacionado com o que já 
existe na estrutura cognitiva do aluno, quebrando dessa forma o 
paradigma da pedagogia tradicional, em que predomina uma 
aprendizagem mecânica. 

Pode-se observar também que a robótica educacional é uma forma 
de desenvolver certas habilidades nos alunos, como a criatividade, 
ao estimular os alunos a proporem novos modelos a serem 
construídos, além dos que estão indicados no manual, e também a 
pensarem em aplicações no seu dia a dia. Também favorece a 
cooperação, pois, ao montar o modelo, todos do grupo se 
ajudavam, e depois com todos da sala, para se chegar ao término 
da construção dos protótipos. A própria montagem dos modelos 
requeria atenção na escolha das peças, e concentração para 
realizar os encaixes e configurações, duas habilidades de extrema 
importância para a aprendizagem.   
Com a oficina, foi possível perceber que a robótica para o ensino 
dos já citados conceitos de Física pode ser utilizada pelo professor 
como um recurso pedagógico em sala de aula, desde que o 
docente esteja atento às estruturas cognitivas dos alunos, e possa 
relacionar o novo assunto a essa estrutura de forma não aleatória e 
não arbitrária, para que se tenha a compreensão dos conceitos, e 
não apenas mais uma memorização. Como possível trabalho 
futuro, seria interessante tentar aplicar esse tipo de abordagem em 
diferentes níveis educacionais e com modalidades de ensino 
diversas. Além disso, faz-se necessária a sensibilização dos 
professores sobre o uso dos kits robóticos nas salas de aula, 
através de oficinas que demonstrem o potencial dessas 
ferramentas, e como podem ser usadas para relacionar os assuntos 
de diferentes disciplinas. Com isso, será possível fazer um 
comparativo da aprendizagem e interação dos alunos durante as 
aulas em que os professores usam os kits, e nas aulas em que eles 
não são inseridos    
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ABSTRACT 
Mobile devices have become popular learning and consolidating 
tools while acquiring knowledge. M-learning methodology has 
reached the individual’s day-to-day in an entertaining and 
deterritorizalized way. This research’s results have show that apps 
are used in the most varied spaces such as: home, bus and church 
making them an element at optimizing learning and teaching 
processes. 
RESUMO 
Os dispositivos móveis como ferramenta de aprendizagem e 
consolidação do conhecimento têm se tornado popular. O m-
learning alcança o cotidiano do sujeito de uma forma lúdica e 
desterritorializada. Os resultados da pesquisa mostram uso de 
aplicativo nos mais diversos ambientes como: casa, ônibus e 
igreja, tornando o app um elemento de otimização dos processos 
de ensino e aprendizagem. 
 
Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: mobile Learning 

Palavra chave 
Aprendizagem Móvel. Língua Portuguesa. Gamificação 

1. INTRODUÇÃO 
Com a expansão e baixo custo na revenda de recursos 
tecnológicos, a utilização de dispositivos móveis como ferramenta 
de aprendizagem e consolidação do conhecimento tem se tornado 
popular e de fácil acesso. A possibilidade de compra de 
dispositivos eletrônicos moveis e inteligentes tem se tornado mais 
recorrente com a expansão do mercado capitalista e a 
disponibilização de manufatura de recursos em países que tem 
mão de obra barata como a China. Nesse sentido, o celular que era 
artigo de luxo no final da última década do século XX tornou-se 
indispensável na bolsa e no bolso dos cidadãos do mundo e em 
qualquer idade. Da simples conversa para troca de informações 
diárias, o que Kwaime Appiah chama de curiosidade que as 
pessoas têm, de um modo geral, pelo que o outro faz, para onde o 
outro vai, ou, simples e basicamente, pela vida dos outros – ao 
que o nós sutilmente apontamos como sendo ‘fofoca’ – “tem sido 
uma poderosa força para a conversa entre as culturas” [1], às aulas 
que são ministradas por meio do mundo virtual o telefone celular 
inteligente, o smartphone, tornou-se uma ferramenta para 
múltiplos usos. Um desses, a função do jogo, por sua vez, também 
desdobra-se em outras funções por exemplo a do ensino e 
aprendizagem e a socialização.  
O jogo disponibilizado por meio do smartphone igualmente tem 
se mostrado uma ferramenta útil na produção, consolidação e 
revisão do conhecimento na modernidade. Chamamos de software 
educacional [3, 5] esse tipo de jogo que, muito embora não tenha 
sido desenvolvido com esse propósito, acaba por desempenhar tal 

função em seus usuários. E a ação de usar jogos em sala de aula 
com função pedagógica e perpassando o lúdico faz parte da 
pratica da Gamificação [4, 10]. Tal movimento tem se mostrado 
profícuo em vários sentidos e mostrado que ensinar ortografia [8]. 
Por exemplo, pode ser muito mais “interessante” e divertido do 
que a antiga prática de memorização, é o que chamamos de 
“brincar de aprender”. 
Uma outra grande vantagem do jogo no smartphone, mais 
recentemente chamado de aplicativo, ou app na linguagem 
abreviada, é a possibilidade de “sacar” do dispositivo em qualquer 
local e momento que o usuário se encontra. É a mobilidade 
alcançando o indivíduo nas mais remotas localidades. Assim, ao 
unirmos smartphones, mobilidade e aprendizagem estamos nos 
afiliando com a teoria do mobile learning, m-learning em sua 
abreviação, por meio da qual é possível que o usuário-aluno 
aprenda determinado conteúdo em qualquer local que esteja, 
contanto que tenha a sua disposição um smartphone e internet, o 
que em algumas situações torna-se até dispensável quando o app 
pode ser baixado para o celular e usado off-line. Diante disto, nos 
debruçamos sobre a mobilidade e sua conexão com a educação no 
século XXI. Inicialmente descrevemos os procedimentos da 
pesquisa e coleta de dados para em seguida discutir os resultados 
encontrados. 

2. A PESQUISA: PROCEDIMENTOS E 
COLETA DE DADOS 
Ao tocar na dicotomia ensino-mobilidade entendemos que os 
avanços tecnológicos vêm proporcionando um estreitamento nas 
lacunas deixadas pelo ensino presencial, nas mais diversas esferas 
como a distância e a consolidação do conhecimento, para citar 
alguns exemplos. Assim, comunidades que estariam 
logisticamente isoladas de escolas e professores agora são 
facilmente alcançadas pela internet que avança como uma 
tsunami, no sentido positivo, e traz amplos benefícios na 
otimização da produção do conhecimento e da aprendizagem do 
sujeito em um panorama globalizado. No campo da consolidação 
do conhecimento, entendemos que o uso dos smartphones auxilia 
na resolução de problemas e dúvidas, não somente do ensino 
presencial como também do virtual. A solução dos problemas 
pode vir por meio de correio eletrônico e da prática de exercícios 
ou jogos on/offline.  

Estudiosos da área de game design de diversas partes do mundo 
tem se dedicado a aplicar princípios de jogos em áreas como 
comunicação, saúde, educação, políticas, para citar algumas. Por 
conseguinte, os jogos vêm atraindo muitos olhares e sendo usados 
para diversos fins, impulsionando a expansão da gamificação 
como metodologia de ensino contemporânea. A gamificação 
“corresponde ao uso de mecanismos de jogos orientados ao 
objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar 
engajamento entre público específicos” [10].  Para [4], ela 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 450 - 454. Santiago de Chile.
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constitui a mecânica dos games em cenários 
um espaço de aprendizagem por meio de des
entretenimento.  

Para a pesquisa descrita aqui o aplicativ
SoletrandoMob, baseado no quadro Soletra
Caldeirão do Huck, exibido pela TV Glob
horário da tarde desde o ano de 2006. V
enquanto Software educacional, pois este rep
soletração que busca auxiliar o usuário na
consolidação da ortografia da Língua Portug
Acordo Ortográfico). Lembramos ainda que 
também a versão tabuleiro do jogo, que 
investigação. 

O app é recomendado para indivíduos acima
crianças também podem usá-lo. Nele, o par
conhecimentos sobre a ortografia da Língua P
constituído de 1200 palavras divididas e
dificuldade de acordo com as instruções (i) at
fáceis) e (ii) acima de 10 anos (palavras d
palavra do jogo há uma dica, ou seja, a defini
utilização da palavra em uma frase, co
tornando-a mais familiar. 

O aplicativo SOLETRANDOMOB foi apresen
de Ciências da Computação como uma
verificação e sondagem de participantes i
voluntariar para a pesquisa. Dez alunos mos
participar da pesquisa e esses preenchera
Consentimento livre e Esclarecido (TCLE) pa
registro e anotações dos dados de acordo c
Programa de Incentivo (PIBICT). Os dez alun
da pesquisa enquanto voluntários tiveram se
para que fossem mantidas as identidades 
participação efetiva, foi solicitado aos partic
período de 20 de abril à 17 de junho de 201
em uma planilha (Figura 1), informações sobre
tempo e o local de uso do aplicativo. 

Figura 1. Exemplo de planilha de cole
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de coleta de dados 

Para a etapa de análise foi utiliz
para tabulação dos dados. N
concatenação dos resultados de
criação de uma única tabela. As
dos dados individuais e cole
tratamento dos dados utilizan
veremos adiante. 
 

3. NA MINHA CASA, 
IRMÃ, NO ÔNIBUS
APRENDIZAGEM M
XXI 

Na rua, na chuva, na fazenda e, p
Isso mesmo, em qualquer um 
podemos fazer uso de um recu
literalmente, a qualquer luga
enriquecimento intelectual. Atrav
jogo, adquirimos novos conhecim
[8] o que é conveniente para um
correria da atualidade.  
Nesta pesquisa, especificamente 
mencionado, os alunos demostra
adquiriram novos aprendizados.
dados, os participantes fizeram
espaços como no caminho para 
viagem, na casa da avó, entre out
Na sala, no quarto e, até mesm
com mobilidade. Muitas vezes es
estudar e um smartphone com
desempenhe tal função) pode no
assuntos que consideramos "cha
resultados da pesquisa, podemos
acompanhamento de 57 dias dos
dispuseram a jogar, que tivemos
dedicadas, de alguma forma
igualmente, possível verificar qu
de tempo 13 horas e 34 minutos e

Figura 2. Tempo de util
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ela. Assim, foi possível a manipulação 
 coletivos. E, consequentemente, o 
tilizando estatística descritiva, como 

ASA, NA CASA DA MINHA 
IBUS: ORTOGRAFIA E 

M MÓVEL NO SÉCULO 

Jogue suas mãos para o céu 
E agradeça se acaso tiver 

Alguém que você gostaria que 
Estivesse sempre com você 

Na rua, na chuva, na fazenda 
Ou numa casinha de sapê. “ 

(Hyldon, 1975). 
da e, porque não numa casinha de sapê? 
r um desses lugares, nos dias atuais, 
 recurso: a mobilidade. Ela nos leva, 

 lugar e abre a possibilidade de 
. Através de um dispositivo móvel, um 
nhecimentos brincando e nos divertindo 
ara um descanso mental nestes dias de 

mente por meio do jogo educacional já 
mostraram satisfação pela forma como 
zados. Durante o período da coleta de 
izeram uso do aplicativo em vários 
 para a faculdade, no ônibus, em uma 
tre outros lugares. 
mesmo, na cozinha podemos aprender 
ezes estamos ociosos e sem coragem de 

com um app educacional (ou que 
de nos motivar a compreender aqueles 
s "chatos" ou complexos. A partir dos 
demos visualizar na Figura 2, após um 
ias dos momentos em que os alunos se 
vemos em média 8 horas e 57 minutos 
forma, ao app SoletrandoMob. É, 
car que o aluno 6 passou neste intervalo 
nutos e o aluno 5, apenas 39 minutos. 

 
de utilização do app Soletrando 
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O turno em que a utilização do smarthphone como ferramenta de 
aprendizado foi mais marcado pelos voluntários está representado 
pela tarde, tendo em vista que os alunos voluntários estudam no 
período da manhã. Tal fato pode ser ainda indicativo que os 
alunos utilizam o app em momentos que dispõem de tempo livre. 
A baixa utilização no turno da manhã, por um lado, indica que os 
alunos voluntários estariam envolvidos com atividades de sala de 
aula, por outro lado, sinaliza que 11% estaria utilizando-o em sala 
de aula, durante outras atividades, o que estaria desvirtuando o 
propósito da pesquisa, mas, igualmente, indicando uma prática 
comum do uso do aparelho celular desde sua massiva distribuição 
no mercado comum: o manuseio durante momentos 
inapropriados. Essa prática também é alvo de discussão de órgãos 
gestores e atores do meio educacional quanto a utilização de 
dispositivos móveis em sala de aula. Todavia, acreditamos que o 
baixo percentual não é significativo para o bloqueio de 
tecnologias digitais e acrescentamos que a conscientização sobre o 
uso das mesmas é uma ação dialógica entre docentes, discentes e 
gestores. 

 
Figura 3. Turno de utilização do app Soletrando 

 
Na Figura 4, são apresentados os ambientes que os alunos fizeram 
uso do app confirmando a hipótese de que a mobilidade é um 
fator positivo no campo da Educação em face ao Século XXI. 
Como podemos observar a casa foi o ambiente utilizado por 66% 
dos pesquisados, no entanto, dois lugares bastante incomuns 
ficaram na 2º e 3º posições: o ônibus e a igreja. Destacamos que 
app foi utilizado em passeio a casa da avó e até em uma viagem 
de passeio (outros). Desta forma, “as tecnologias móveis e 
emergentes da “cultura da participação” na rede compreendem 
ferramentas cognitivas e poderosas para os ambientes autênticos 
de aprendizagem” [6]. Consideramos tais ambientes como 
incomuns e autênticos, pois não estão previstos em planos de 
curso ou projetos pedagógicos, já que de modo geral espera-se 
que o aluno conclua suas tarefas de casa, ou extraclasse, em 
espaços como a biblioteca, quarto ou sala de estudos. Assim, ao 
‘sacar’ do aparelho móvel durante um passeio ou no ônibus 
percebemos três fatores interessantes: o interesse pela atividade e 
a capacidade de adequação ao ambiente e transformação rápida 
em local de aprendizagem. 

 
Figura 4. Ambientes de utilização do app Soletrando 

 
 
Ao descrever várias formas de hibridização em alguns países da 
América do Sul Canclini conclui que “hoje todas as culturas são 
culturas de fronteira” e “assim as culturas perdem a relação 
exclusiva com seu território, mas ganham em comunicação e 
conhecimento” [2]. A cultura do celular inteligente pode ser 
considerada de fronteira, já que discutindo sobre os lugares em 
que podemos aprender a partir de um app educativo e um 
smartphone, observamos na Figura 5, que os 10 alunos, mesmo 
com tempos de utilização diferentes marcaram a casa como o 
local em que mais utilizaram o app. Assim, o smartphone quebra 
a fronteira entre casa e escola. Vale salientar que um dos 
participantes expõe a sua usabilidade em partes específicas da 
casa (quarto, sala e cozinha). Outra variável relevante na Figura 5 
está no fato de que os alunos 5 e 10 utilizaram o app em suas idas 
à igreja. E um deles foi acompanhado do seu smartphone para a 
praça. Nesse sentido, visualizamos a aprendizagem no campo da 
atividade social, participativa e em contextos autênticos de 
ocorrência da vida real daquele que aprende ou que escolhe 
aprender em diferentes espaços. 

 
Figura 5. Utilização do Soletrando pelos pesquisados 

 
Para finalizar, a Tabela 1 demonstra diferença diversificada em 
relação ao tempo em horas, turno e lugar que cada aluno utilizou o 
jogo educacional. Percebe-se que o aluno 6 fez uso por um 
período maior durante a tarde, enquanto o aluno 9 utilizou o app 
por um período bem próximo só que no turno da noite o que 
entendemos como vantajoso, já que cada indivíduo pode escolher 
o seu tempo de disponibilidade. Se, por um lado, alguns alunos 
consideram atividades de casa ou extraclasse como ‘consumidoras 
de tempo livre’, o envolvimento de tais alunos demonstra o 
contrário, já que muitos demonstraram dispor de tempo para 
oportunizar a aprendizagem. 
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Tabela 1: Tempo, turno e lugar predominante   
Participante Tempo Turno Lugar 

Aluno 1 8:25 Noite Igreja 

Aluno 2 3:49 Tarde Casa 

Aluno 3 8:40 Tarde Casa 

Aluno 4 1:40 Tarde Casa 

Aluno 5 0:39 Manhã Casa 

Aluno 6 13:34 Tarde Sala 

Aluno 7 5:15 Tarde Ônibus 

Aluno 8 9:35 Manhã Casa 

Aluno 9 12:00 Noite Casa 

Aluno 10 3:09 Tarde Casa 

 
Na educação e nos campos de pesquisa pedagógica, a 
nomenclatura ‘gamificação’ é recente. No entanto, percebemos 
que na prática vem sendo usada há bastante tempo. Por exemplo, 
uma criança participava de um ditado e podia ter seu trabalho 
reconhecido com adesivos ou desenhos de coraçõezinhos como 
recompensa; ou ainda com palavras de incentivo – a exemplo de 
‘parabéns’, ‘ótimo’, ‘excelente’, entre outros adjetivos que 
motivassem a continuação da boa prática e mostrassem que o 
desenvolvimento foi profícuo [8]. Consequentemente, e com o 
passar dos anos, estas atividades iam ganhando novos níveis de 
dificuldade por meio da adição de palavras mais complexas ou 
que demandem maior atenção ortográfica.   
Nesse sentido, a aprendizagem móvel, conhecida como mobile 
learning [5,6], deixa o universo da ficção científica e alcança o 
cotidiano do sujeito do século XXI. Ou seja, o uso de dispositivos 
móveis na educação é a possibilidade de aprender em qualquer 
lugar e a qualquer momento. Vivemos uma época em que novos 
métodos e tecnologias são essenciais para a integração 
interpessoal, assim a aprendizagem móvel e gamificada aparece 
como uma solução prática e lúdica para os espaços de produção 
de conhecimento. 
Os smartphones possibilitam encontros, interação e acesso à 
informação em um novo universo [9]. Desta forma, “as 
constituições simbólicas que o espaço representa para o sujeito, 
desencadeiam relações de identificação e de pertencimento com a 
localidade” [8], pois se ele utiliza o aparelho em casa é porque, 
talvez, seja o local em que mais se sente confortável, e até seguro, 
para fazê-lo. Se utiliza-o na Igreja, isso pode ser um indicativo 
que sua relação de pertencimento com aquele espaço não está 
consolidada e, portanto, ele não está totalmente investido em sua 
posicionalidade naquele local daí lançar mão de outra atividade 
para ser desenvolvida naquele momento e naquele espaço.  
Diante disto, ficou evidente que o estimulo do professor em sala 
de aula pode motivar os alunos a buscar novos conhecimentos 
apenas com um click e uma boa busca por app, sejam estes 
desenhados para o campo educacional ou não, como é o caso do 
app aqui em questão.  

4. CONCLUSIONES 
Embora os ambientes educacionais ainda estejam em um processo 
constante de reconfiguração em meio ao movimento educacional 

do Século XXI, alguns órgãos gestores e até mesmo os atores do 
processo de ensino e aprendizagem como professores, tutores, 
pedagogos, dentre outros, ainda lutam contra a utilização de 
algumas ferramentas como o telefone celular inteligente, seja 
dentro ou fora da sala de aula. Essa ‘batalha’ pode se mostrar 
como um desafio para aqueles que desejam utilizar tal dispositivo, 
já que em muitas sociedades e culturas tais dispositivos são 
facilmente encontrados em poder dos usuários, das mais jovens 
faixas etárias até as mais avançadas. Os achados aqui contidos 
parecem indicar que as políticas públicas, e até privadas, podem – 
e devem – ser revistas com base no feedback dos alunos em 
relação à utilização do app para solidificar a utilização de tal 
dispositivo. Seguindo essa trilha de reflexão, os telefones 
inteligentes quando associados à atividades educacionais 
desterritorializam o espaço físico da escola, faculdade, 
universidade, etc., resignificando, perpassando e criando novos 
espaços interativos de aprendizagem. 
Por outro lado, a utilização do app é um incentivo cognitivo para 
diversos campos da produção do conhecimento, desde a utilização 
de regras gramaticais para soletrar palavras e se atualizar com o 
NAO, até mesmo a leitura de imagens e os recursos multimodais 
que o app requer do usuário, considerando então múltiplas ações 
inclusivas no que tange usuários com dificuldades de mobilidade 
e articulação, dificuldades auditivas, dentre outras.  
Assim, os resultados mostraram, com sucesso, que os alunos 
utilizaram o aplicativo nos mais diversos ambientes como: casa 
(sala, cozinha, quarto), ônibus, trabalho e igreja.  Entendemos que 
o uso de aplicativos, que tenham o perfil de jogos educativos em 
sala de aula e em outros locais, como um elemento de otimização 
dos processos de ensino e aprendizagem e conscientização de 
maneiras alternativas, colaborativas, multimodais e inclusivas de 
apropriação e consolidação do conhecimento. 
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ABSTRACT 
 

The study proposes a kinésic virtual learning environment, based 
on the neuro-linguistic programming approach (EAVIK-PNL). 
One of the objectives was to identify the learning style, for which 
data mining (MD) was used, and the other to define and apply 
teaching strategies in an educational coaching. This is to enhance 
attention, strengthening student psychomotor communication 
skills. A sample of 92 students was used, applying a pre-test and 
post-test. This environment is applicable to the psychomotor area 
and innovation classrooms. In MD, clustering and the FarthestFirs 
algorithm were used. It is a study in action research and with a 
tendency to quasi-experimental research. The educational 
environment contains an application and hardware called 
"Tusuna-pad"; was implemented in Unity 5.5 and, is written in C 
# language. The EAVIK-PNL, was validated in students of the 
Educational Institution (IE) Nro 40134, in pedagogical dimension. 
And in computational dimension in the opinion of students of the 
fifth year of the educational computer career of the National 
University San Agustín; verifying that, the use allows the student 
to contribute to improve the attention, regarding the evaluation of 
the kit is: useful as complementary material; It is not just a simple 
virtual game. 

Keywords:. Learning styles, neuro-linguistic programming, 
kinesthetic, educational data mining, corporal pedagogy, haptics 
interation, coaching, tusunapad, noqawan tusuy, kuyuriy. 

RESUMEN 

El estudio propone un entorno de aprendizaje virtual kinésico, 
basado en el enfoque de programación neuro-lingüística (EAVIK-
PNL ). Uno de los objetivos fue identificar el estilo de 
aprendizaje, para ello se  utilizó minería de datos (MD), y el otro 
para definir y aplicar  estrategias de enseñanza en un coaching 
educativo. Ello para potenciar la atención, fortaleciendo destrezas 
comunicativas psicomotrices del estudiante. Se utilizó una 
muestra de 92 alumnos aplicándoseles  una pre-prueba y pos-
prueba. Este entorno, es aplicable al área psicomotriz y aulas de 
innovación. En MD se utilizó la clusterización y el algoritmo 
FarthestFirs. Es un estudio  investigación en acción y con 
tendencia a la investigación cuasi- experimental. El entorno 
educativo contiene un aplicativo y hardware llamado “Tusuna-
pad”; se implementó en Unity 5.5 y, está escrito en lenguaje C#. 
El EAVIK-PNL, se validó en  alumnos de la   Institución 
Educativa (IE) Nro 40134, en dimensión pedagógica. Y en 
dimensión computacional a juicio de alumnos del quinto año de la 
carrera profesional informática educativa de la Universidad 
Nacional San Agustín; comprobándose  que, el uso permite al 
estudiante contribuir a mejorar la atención, respecto a la  
valoración del kit es: útil como material complementario; pues no 
es sólo un simple juego virtual. 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, programación neuro-
lingüística, kinestésico, minería de datos educativos,  pedagogía 
corporal,  interacción háptica, entrenamiento, tusunapad, noqawan 
tusuy, kuyuriy. 

 

Categoría 

Nuevas tendencias en aprendizaje con tecnología digital 
Juegos basados en aprendizaje 

Términos generales 

Programación neuro-lingüística, aprendizaje kinésico, minería 
de datos educativos.  

1.   Introducción 

En el proceso de aprendizaje los docentes cada año, nos 
enfrentamos a alumnos que pertenecen a generaciones 
nacidas en la era llamada tecnológica digital, que en su 
mayoría están familiarizados con las computadoras y 
dispositivos tecnológicos desde la sociedad. Como es de 
conocimiento por donde quiera encontramos soporte o 
dispositivos con tópicos computacionales que también 
podrían servir de apoyo en el aprendizaje. Por ejemplo, 
Sánchez [18] reitera que los estudiantes aprenden de muchas 
maneras: viendo, escuchando, reflexionando, razonando de 
manera lógica e intuitiva,  construyendo analogías y  jugando. 

En efecto, las actividades lúdicas [9] han sido el motor y una 
de las modalidades más efectivas de aprendizaje desde la 
aparición del hombre en el mundo. A través de ellos es 
posible aprender diferentes cosas; algunas placenteras, otras 
conflictivas; como experimentar, equivocarse [13] y ponerse 
en el lugar de otros sobre todo  haciendo y jugando [14]. De 
modo que el estudiante motivado  pueda adaptarse al contexto 
educativo y, que el aprendizaje sea lo bastante flexible. Son 
condiciones que  necesita el estudiante para estar con la mente 
abierta y explorar el conocimiento de una determinada línea 
temática a través de un entorno informático. 

2.  Formulación del problema 

De manera que el problema se plantea, ¿Será que  EAVIK-
PNL, permita a los alumnos de Educación Básica Regular 
(EBR) fortalecer  las destrezas comunicativas psicomotrices, 
en consecuencia, potenciar la atención? 

Estudios presentados en la Conferencia de Harvard [5], 
sustentan que los juegos de vídeos musicales  pueden mejorar 
la capacidad de concentración en tanto a las habilidades 
comunicativas psicomotrices; por ejemplo, un estudio 
exploratorio reciente  de 1500 estudiantes de secundaria 
mostraron incrementos significativos en la fluidez de lectura y   
de matemáticas y asimismo, la atención mejoró de manera 
significativa [6]. 

El no contribuir al fortalecimiento de las destrezas  
comunicativas psicomotrices  a tiempo, podría repercutir  en 
las dificultades de aprendizaje [2]. 

3.  Objetivo de la investigación 

Proponer un entorno de aprendizaje pedagógico basado en el 
enfoque de aprendizaje de PNL, para contribuir a mejorar las 
destrezas comunicativas psicomotrices y, en consecuencia, 
potenciar la atención en estudiantes de EBR. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 455 - 460. Santiago de Chile.
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4.  Diseño metodológico  

Es un estudio, basado en investigación-acción[7]  ya que nos 
permitió determinar el problema del contexto real educativo, en la 
que después del pretest aplicado resultó ser que, la mayoría de 
estudiantes (108) eran aprendices kinésicos y en función a ello, se 
implementó un plan de coaching educativo, para fortalecer las 
destrezas comunicativas psicomotrices parea así potenciar la 
atención en un periodo de tiempo (6 meses), de ahí se vio 
implicada el estudio cuasi-experimental en vista que el grupo en 
estudio no fue aleatorio. 

4.1 Técnica metodológica aplicada para la propuesta 

Para el efecto presentamos en la figura 1 un esquema general de la 
técnica metodológica desarrollada en el trabajo. Según  Matas  y 
Dalmau [12] sugieren que las propuestas se deben 
esquematizarse.  

 
Figura 1: Esquema metodológico de la propuesta [3] 

5.  Diseño de la propuesta 

Según el esquema figura 1, se referencia al alumno seguido del 
primer proceso aplicación test de estilos de aprendizaje de PNL 
propuesto por Richard  Blander [1][17],  test aplicado por 
docentes a 108 alumnos  del  V ciclo de EBR, IE Nro. 40134. En 
la tabla 1 se muestra un segmento del cuestionario de 40 
preguntas, cada una con 3 alternativas, las cuales representan a un 
estilo de PNL, en donde el alumno sólo puede marcar una 
respuesta.  

 

Tabla 1: Cuestionario aplicado a los educandos 

Con la información obtenida, se generó una base de datos para 
someterla a un proceso KDD (Knowledge Discovery in. 
Database) [4]. Desde luego, se aplicó minería de datos “análisis 
de agrupamiento”, en base a las características comunes de una 
determinada cantidad de grupos, este tipo de análisis se utiliza 
para la clasificación de individuos para identificar subgrupos 
homogéneos dentro de la muestra de estudiantes encuestados [12]. 
Del proceso, resultó que el grupo de alumnos en estudio de esta 

IE Nro. 40134 tienen alta predominancia al sistema de 
aprendizaje kinestésico. 

Ante el resultado y circunstancia actual en que la mayoría de 
estudiantes interactúan en entornos virtuales que 
generalmente se relacionan con el ocio [10] se implementó el 
kit multifuncional denominado “Tusuna-pad 1.0”.  Este es un 
aplicativo y dispositivo  con protocolo a la computadora, este 
material pedagógico computacional (MPC) se utilizó en 6 
sesiones de aprendizaje de coaching educativo [11][15] (1 por 
mes). Para el efecto se planificó un plan instruccional 
denominado propuesta de práctica pedagógica  (PPP), 
material presentado en la tabla 2, ésta permitió la 
organización, planificación de los objetos y actividades de 
aprendizaje. Este plan de sesión incluye un instrumento de 
evaluación como presenta  la rúbrica en la tabla 3, utilizado 
también para el pretest y postest del experimento.  Este otro 
instrumento se aplicó al 85% (92 alumnos) de una población 
de 108 alumnos aproximadamente. 

 
Tabla 2: PPP (Primera parte sesión de aula) 

 
Tabla 3: Rúbrica aplicado para la validación 

 
 
 

6. Organización de la estructura lógica del  aplicativo  
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Prototipo contextualizado con peculiaridades propias de la cultura 
andina. Está orientado, para niños de 8  a 12 años y es utilizado en 
aulas de innovación y educación física (área psicomotriz). 

6.1. Diseño de navegabilidad  

Se utilizó la metodología propuesta por Vaughan (2002) que 
destaca cuatro estructuras organizativas para proyectos de 
multimedia: Lineal, Jerárquica,  No lineal y  Compuesta [19]. 

6.2. Interfaz 

Sobre la interfaz y contenido del juego, consta de dos módulos 
como se muestra en la figura 2. Los elementos del prototipo se 
implementarón en el motor de juego Unity 5.5. y el código fuente 
se escribió en el lenguaje de programación C#. 

 
Figura 2: Módulos del juego de concentración Tusuna-pad1 

A los que se refiere la figura anterior: módulos  “Noqawan 
Tusuy” y “kuyuriy”. Sobre el juego “Kuyuriy” es una innovación 
al juego “Twister” que no tenía interfaz ni plataforma firme, 
menos evalúa al usuario los niveles de atención del jugador, 
tampoco reporta un score o estadística como si lo hace nuestro 
modelo. En la figura 3 se observa la pantalla del juego “Kuyuriy” 
a continuación el reporte final del juego con su respectiva 
estadística y calificación actitudinal, figura 4. Ritmo rápido su 
nivel de atención es dividida calificación basada en la tabla  7.  

 
Figura 3: Pantalla juego “Kuyuriy”  

 

 
Figura 4: Pantalla juego “Kuyuriy” 

                                                           
1 Traducción  idioma quechua “Tusuna” = objeto  para bailar 
   Traducción idioma inglés “Pad” = tapete, lona 

 
Figura 5 : Dispositivo Tusuna-pad 

La figura 5, muestra una foto del pad o tapete, que se conecta 
a la computadora, convirtiéndose en un simulador  de baile, 
un modelo mejorado de lo que fue presentado en TISE 2011 
[20] denominado “Chaqui-pad”2.  

7. Procesos y resultados de la investigación 

7.1. Procesos detección de estilo de aprendizaje 

a) Etapa de selección 

             Se seleccionaron 108 alumnos de la IE Nro.40134. 

b)   Etapa de depuración y preparación de los datos 

Para ello se realizaron tareas exploratorias analizando 
cada una de las fichas registradas del test, se hicieron 
correcciones manuales, tales como la existencia de 
alternativas no marcadas y otros errores tipográficos. 

c)    Minería de datos 

Los datos se registraron en un archivo Excel: 
(IE40134. XLSx) de 108 alumnos, 44 campos (columnas) 
para ser  analizados de manera cuantitativa y cualitativa por la 
herramienta  Weka. 

En la figura 7 se reporta los datos almacenados listos para ser 
exportados a formato CVS (formato Excel que permite 
separar los campos por comas) luego se cargó en un editor de 
texto, como se muestra en la figura 8. 

 

 
 

Figura 7: Datos del test tabulada en Excel 
 

 
 

Figura 8: Archivo formato CVS,  para generar archivo 
.Arff 

                                                           
2 Traducción idioma quechua “Chaqui” = pie 
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Figura 9: Determinación de estilo dominante kinésico 

7.2.   Resultados del proceso MD 

Los resultados de la etapa de minería de datos fue guiada a través 
de las cinco preguntas planteadas por Han y Kamber [8] : 

a)¿Cuál es el conjunto de datos que se consideró relevante 
para realizar el descubrimiento de conocimientos? 

Se trabajó con la base de datos de 108 alumnos del V ciclo 
resultado del preprocesamiento. 

b)¿Qué clase de conocimiento se quiere descubrir? 

El tipo de conocimiento a descubrir es el del tipo descriptivo. 
En específico, se aplicó análisis de cluster (Witten y Frank, 
1999), para identificar subgrupos homogéneos dentro de la 
población de alumnos encuestada. Para ello se utilizó la 
herramienta MD y se seleccionó la opción Cluster. En 
particular se optó por el algoritmo FarthestFirst por tratarse 
de un problema de k centros donde se pretende que la máxima 
distancia entre una tupla y su centroide sea mínima [16]. Para 
detectar los estilos de aprendizaje dominantes se decidió 
mantener en dos la cantidad de clusters (0,1) a generar. Como 
puede apreciarse en los resultados, que se muestran a 
continuación, no existe necesidad de ampliar este número 
dado el alto porcentaje de tuplas incluidas en el primer cluster. 

c) ¿Qué medidas pueden utilizarse para estimar patrones de 
interés? 

A partir de este conocimiento se decidió reemplazar cada uno 
de los atributos incluidos en los dos centroides de los clusters 
arrojados por Weka por el código del estilo de aprendizaje 
con el que se vincula (según tabla 2); con lo que los 
centroides quedaron expresados como sigue: 

Centroide Cluster 0: 

k, v, a, a, a, k, k, k, a, k, a, k, k, k, a, k, v, v, k, a, a, v, k, a, k, 
a, k, v, k, v, v, v, k, v, a, v, a, k, k, v 

Centroide Cluster 1: 

a, v, k, v, v, v, k, k, k, a, k, a, v, v, k, a, v, k, v, a, k, v, a, k, 
v, v, v, k, a, a, a, k, v, v, v, k, k, k, v, k 

A fin de determinar la combinación de estilos de 
aprendizaje, representada por cada centroide, se procedió a 
contar las cantidades de ocurrencias de cada estilo. 
Resultando: 

Centroide Cluster 0:  
V = 11  
A = 12 
K = 17 

Este centroide representa el estilo kinésico más 
dominante del grupo de alumnos encuestados, seguido 
auditivo y visual. 

Centroide Cluster 1:  
V = 16  
A = 9 

K = 15 

Por lo que este centroide representa el estilo Visual, 
kinésico y auditivo. 

 
d)¿Qué conocimiento de fondo  resultará de utilidad? 

A partir de las características definidas por Richard 
Blander  se determinaron las correspondencias entre los 
estilos de aprendizaje y las posibles respuestas a las 
cuarenta preguntas del test modelo PNL. La 
información de la figura 10, puede ser fácilmente 
expresada como una jerarquía basada en reglas a fin de 
representar las jerarquías de conceptos obtenidas a 
partir de nuestro conocimiento del dominio. 

 

Estilos de aprendizaje Código 

Visual V  b 

Auditivo A  a  
Kinésico K  c   

Tabla 4: Estilos de aprendizaje y código de reemplazo 

 
Figura 10. Resultado de predominancia del canal kinésico 

e) Visualización de patrones descubiertos 

En la figura 11, se visualizan los patrones descubiertos 
en un gráfico de barras, los clusters resultantes en 
función del porcentaje de tuplas que incluye cada 
clusters  el 52% de la población en estudio  constituyó 
el primer cluster, y un 48 %, el segundo cluster. 

 
Figura 11: Visualización por cluster 

7.3. Resultados del trabajo 

Reportando los resultados de MD en una tabla, se tiene 
lo siguiente: 
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Tabla 5: Resultado de la clusterización 

Como se puede observar en la tabla 5; el estilo dominante es el 
kinésico con 49% (53 alumnos); seguido del visual 29% (31 
alumnos) y auditivo 22% (24 alumnos); así, como su 
agrupamiento de los diferentes estilos de aprendizaje  presentes en 
la figura 10. 

La calificación del aplicativo se realizó bajo dos tipos de  
evaluación: diseño computacional; en la que participaron alumnos 
de pregrado de la carrera profesional Ciencias de la Educación 
especialidad informática educativa (5to año) de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú; las respuestas de un 
test reportaron el calificativo de Muy bueno (75,0%), bueno 
(17,6%) y regular (7,4%), siendo la evaluación cualitativa muy 
significativa. 

Evaluación dimensión pedagógica se validó utilizando el PPP, 
ficha que se presenta en la tabla 2, conjuntamente utilizado con la  
rúbrica presentado en la tabla 3. El resultado de la aplicación de 
estos dos instrumentos de los sujetos del grupo  experimental de 
la preprueba y posprueba; se ilustra en la  tabla 8 y figura 12. 

 
 Pre prueba Pos prueba 

fi % fi % 

Mala. 47 51.1% 0 0.0% 

Regular 45 48.9% 20 21.7% 

Buena 0 0.0% 72 78.3% 

Total 92 100% 92 100% 

 
Tabla 6: Variable destrezas comunicativas psicomotrices  

Al analizar los resultados de la variable “destrezas comunicativas 
psicomotrices en particular la atención, se observa que en la pre 
prueba el nivel se sitúa en; malo, con un 51.1%; seguido de 
Regular, con un 48.9%. Mientras que en la pos prueba el nivel 
sube hasta bueno, con un 78.3% de los alumnos, seguido de 
Regular, con un 21.7%. 

Es decir, los alumnos de la I.E. 40134 “Mandil Azul” del distrito 
de Mariano Melgar y pertenecientes al V Ciclo de educación 
primaria, presentan una clara mejoría al elevar su nivel de malo a 
bueno, de la pre a la pos prueba, en la variable “destrezas 
comunicativas psicomotrices en particular la atención”. 

 

 
 
Figura 12: Representación variable destrezas comunicativas 

psicomotrices   

 
 

Tabla 7: Matriz de  evaluación nivel de atención 

8. Conclusiones 

Los alumnos de la IE Nro. 40134 tienen la predominancia del 
estilo de aprendizaje kinésico con el 49%, seguido de visual 
29% y auditivo 22% de toda la población en estudio.  

Se comprobó que el uso del EAVIK-PNL permite al 
estudiante contribuir a mejorar  la atención a raíz del 
fortalecimiento de las destrezas comunicativas psicomotrices. 
Según análisis de resultados de la variable “destrezas 
comunicativas psicomotrices”, en particular la atención, se 
observa que en la pre prueba el nivel se sitúa en malo un 
51.1%, seguido de regular con un 48.9%. Mientras que en la 
pos prueba el nivel sube hasta bueno con un 78.3% de los 
alumnos, seguido de regular con un 21.7%.  Es decir, el grupo 
de alumnos en estudio, presentan mejoría al elevar su nivel de 
malo a bueno, de la pre a la pos prueba, en la variable en 
mención. 

Tras una evaluación cualitativa realizada sobre el kit “Tusuna 
pad 1.0” obtuvo una valoración del 75,0% de aceptación en 
diseño computacional y  diseño pedagógico un 78,3% y 
compromiso de promover actividades físicas apoyados con 
este material y otros dispositivos tecnológicos.  

9. Trabajos futuros 

A la comunidad estudiosa y científica presento la figura 20, 
como trabajo futuro cuyo propósito  es implementar  un 
modelo pedagógico hiper-inteligente/hiper-aprendizaje 
mediada por agentes pedagógicos virtuales inteligentes 
(APVI) con tópicos basado en las disciplinas de   
Neurociencia, Neuropsicología, PNL y motor de gestión las 
TICs, que permita proporcionar estrategias pedagógicas 
inteligentes, para organizar contenidos y currículos 
inteligentes con aprendizajes conceptuales, actitudinales y 
procedimentales inteligentes. Tal como se modeló 
computacionalmente el aprendizaje por refuerzo, 
conocimiento de la escuela de Skinner y Watson.  Que ahora 
forma parte de la línea de investigación de inteligencia 
artificial denominado Qlearning.  

Además, ya se cuenta con MAS-ALEGRO (Sistema 
Multiagente), que utiliza el enfoque de los agentes 
pedagógicos, con capacidad de suministrar enseñanza 
individualizada y colaborativa a la vez. MAS-PLANG 
(Plataforma de Nueva Generación), diseñado para dar soporte 
adaptativo. HABITATPRO, herramienta diseñada para la 
personalización de contenidos. Modelo FSLSM (Felder and 
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Silverman Learning Style Model), permite categorizar estudiantes 
de acuerdo a su habilidad para procesar, percibir, recibir organizar 
y entender la información.  Agente SONIA, trabaja 
cooperativamente con los agentes, controla la navegación. 
JAFIMA, permite desarrollar  agentes cognitivos con capacidades 
de percepción, comunicación, movilidad, reacción y 
comportamiento dirigido por objetivos. Existen herramientas 
suficientes para lograr la propuesta.  

 
 

Figura 20: Posible arquitectura de un modelo de 
aprendizaje  hiper-inteligente multidisciplinar 
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ABSTRACT 
The current society, called knowledge, is characterized by 
structural changes, demanding that individuals act in an 
innovative, interdisciplinary and linked to Computational 
Thinking. These elements, in turn, impose on subjects a skill that 
is not explored in traditional teaching-learning processes: 
creativity. Given this panorama, the present work aims to promote 
Creative Thinking in the development of Computational Thinking 
in students, through activities related to programming teaching. 
The methodology proposed here for the insertion of such elements 
was applied in two classes of subjects related to programming in 
higher education, in which the analysis of students' perceptions 
about the teaching practices that favor creativity in teaching was 
performed, an essential step to work in such element in the 
classroom, using the Inventory of Teaching Practices for 
Creativity in Higher Education. 
RESUMO 
A sociedade atual, denominada do conhecimento, caracteriza-se 
por mudanças estruturais, demandando que os indivíduos atuem 
de forma inovadora, interdisciplinar e atrelada ao Pensamento 
Computacional. Estes elementos, por sua vez, impõem aos 
sujeitos uma habilidade pouco explorada em processos 
tradicionais de ensino-aprendizagem: a criatividade. Diante deste 
panorama, o presente trabalho tem o intuito de promover o 
Pensamento Criativo no desenvolvimento do Pensamento 
Computacional nos discentes, através de atividades relativas ao 
ensino de programação. A metodologia aqui proposta para a 
inserção de tais elementos foi aplicada em duas turmas de 
matérias relacionadas à programação no ensino superior, nas 
quais foi realizada a análise da percepção dos discentes sobre as 
práticas docentes que favorecem a criatividade no ensino, passo 
essencial para trabalhar tal elemento em sala de aula,, utilizando 
o Inventário de Práticas Docentes para a Criatividade na 
Educação Superior. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2 [Computers and Education]: Computer and Information 
Science Education – computer science education. 

General Terms 
Human Factors. Experimentation, Theory. 

Keywords 
Computational thinking, creative thinking, programming learning. 

1. INTRODUÇÃO 
O ensino de disciplinas relacionadas à programação representa um 
grande desafio para docentes na busca por metodologias de ensino 

mais adequadas. Para ministrá-las o professor precisa promover 
habilidades tais como desenvolvimento da capacidade de resolver 
problemas reais através de programas e sistemas computacionais 
usando criatividade, habilidades matemáticas, raciocínio 
condicional, pensamento processual, raciocínio analítico e 
quantitativo, bem como silogística e combinatória. 
Concomitantemente, os docentes enfrentam o desafio de ensinar 
em turmas grandes e heterogêneas, buscando nivelar o 
conhecimento dos estudantes nas diversas competências 
envolvidas no aprendizado de programação [7].  

Adicionalmente, segundo Castells [4], vivemos na sociedade do 
conhecimento, caracterizada por mudanças que demandam 
indivíduos inovadores. Assim, torna-se necessário engajar as 
pessoas de modo que estas possam desenvolver a criatividade, 
promovendo a integração do fazer e do ser, usando as suas 
competências com o intuito de transformar para melhor o mundo 
que nos cerca [14]. Uma outra habilidade que se destaca pela 
importância é o Pensamento Computacional [15], uma vez que 
esta consta na lista de Habilidades e Competências requeridas 
para os profissionais no século XXI, segundo o National 
Research Council [10], o qual engloba a resolução de problemas 
utilizando modelos, abstrações, organização e decomposição de 
problemas de forma algorítmica, fazendo uso de processos 
cognitivos comuns aos profissionais da Ciência da Computação, 
sem que necessariamente se tenha uma formação nesta área do 
conhecimento, uma vez que, em muitas destas atividades, haverá, 
pelo menos, o uso de tecnologias da informação relacionada um 
raciocínio computacional (algorítmico) [15].  

Nessa perspectiva, o Pensamento Computacional e o Pensamento 
Criativo são vistos como ferramentas cognitivas que expandem o 
conhecimento e as habilidades que se podem aplicar na obtenção 
de uma solução para um dado problema. Ou seja, as ferramentas 
computacionais quando utilizadas de forma criativa levam ao 
desenvolvimento de novas abordagens para problemas antigos e 
novos, observando diferentes estímulos e perspectivas que podem 
ser relevantes na sua solução [9, 12].   

Alencar [1] aponta o papel fundamental do desenvolvimento da 
criatividade em estudantes. As abordagens tradicionalmente 
utilizadas nem sempre favorecem as soluções criativas; assim, 
mudanças nas práticas educacionais, programas de treinamento e 
estímulo da criatividade se fazem necessárias, de modo a 
desenvolver um ambiente educacional engajador, propício, 
portanto, ao desenvolvimento do Pensamento Computacional.  

O professor é muito importante nesse processo, uma vez que o 
desenvolvimento da criatividade na educação está diretamente 
relacionado à criatividade dos profissionais que nela atuam [3]. 
Segundo Wechsle e Nakano [14] que estudam a importância do 
desenvolvimento da criatividade no contexto educacional em 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 461 - 466 Santiago de Chile.
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diferentes níveis, o maior desafio é engajar os professores e ajudá-
los a superar ou amenizar as suas próprias dificuldades em criar 
métodos de ensino que estimulem a criatividade dos alunos. 
Dentre os obstáculos a serem superados pela maioria dos docentes 
estão o ensino tradicional e conteudista recebidos pela maioria 
deles durante sua formação, o desconhecimento do tema 
criatividade e o ensino excessivamente teórico praticado nos 
cursos de formação de professores [3].  

A pesquisa aqui apresentada tem o intuito de introduzir os 
elementos de criatividade e analisar a percepção dos discentes de 
duas turmas da disciplina de programação sobre as práticas 
docentes, com a finalidade de promover o Pensamento Criativo no 
desenvolvimento do Pensamento Computacional nos discentes, 
através de atividades relativas ao ensino de programação, 
utilizando o Inventário de Práticas Docentes para a Criatividade 
na Educação Superior validado por Alencar [1]. Uma vez que a 
prática docente pode favorecer o desenvolvimento e expressão das 
habilidades criativas de estudantes universitários e a percepção 
dos alunos sobre a prática docente criativa é o primeiro passo 
nesse processo.  

Este artigo está organizado da seguinte maneira: a seção 2 
apresenta a fundamentação teórica; a seção 3 apresenta os 
trabalhos relacionados; a seção 4 a metodologia deste trabalho; a 
seção 5 a análise e síntese da pesquisa e por fim, a seção 6 traz as 
considerações finais. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As definições que embasam este trabalho são apresentadas na 
presente seção. Os domínios abordados abrangem Pensamento 
Computacional, Ensino de Programação e Criatividade. 

2.1 Pensamento Computacional  
O conceito de Pensamento Computacional (PC) foi proposto em 
2006 por Jeannette Wing, e está relacionado com a resolução de 
problemas e percepção do comportamento humano guiados por 
definições dos fundamentos da Ciência da Computação. O PC 
aborda um conjunto de definições, habilidades e práticas da 
Computação que podem ser aplicados tanto em atividades do 
cotidiano como em outras áreas do conhecimento [15]. 

Para Blikstein [3] o Pensamento Computacional utiliza o 
computador como uma forma de implementar o pensamento, 
distinguindo-o de uma ferramenta, e considerando a Ciência da 
Computação como um elemento para desenvolver a capacidade de 
resolução de problemas pelos estudantes. Nessa perspectiva, o PC 
tem o intuito de explicar o pensamento na concepção da 
computação, usando, por exemplo, a abordagem “dividir para 
conquistar” para decompor a tarefa complexa em algumas tarefas 
simples; empregando a ideia de recursão para traduzir o código 
em dados; aplicando o pensamento da divisão para abstrair o 
problema real em algumas etapas para resolução; usando a 
iteração para executar um mesmo processo ou processos similares. 

Desta maneira, ao falar em Computação, enquanto ciência, deve-
se levar em consideração os seus princípios fundamentais, como a 
abstração e raciocínio lógico, que podem ser aplicados na solução 
de problemas e no desenvolvimento do conhecimento [3]. Para 
Resnick [13] o estudo de programação de computadores é uma 
maneira de entender as ideias centrais relacionadas ao PC, uma 
vez que pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades como 
raciocínio lógico, resolução de problemas e pensamento 
algorítmico. 

2.2 Ensino de Programação 
A disciplina de Programação faz parte da formação básica nos 
cursos de Ciência da Computação, de acordo com a estrutura 
curricular proposta nas Diretrizes do MEC. Seu conteúdo está 
voltado ao ensino de conceitos, modelos e linguagem de 
programação [7].  

A literatura apresenta alguns desafios enfrentados pelos docentes 
no processo de ensino de programação: apresentar técnicas de 
resolução de problemas, trabalhar a capacidade de abstração do 
estudante, na busca das possíveis soluções [7]. Além de superar 
tais desafios, faz-se necessário proporcionar um ambiente que 
estimule a criatividade, podendo assim favorecer a aprendizagem 
autônoma do estudante na resolução de problemas e trabalhar a 
capacidade de abstração.  

Essas dificuldades causam inevitavelmente elevadas taxas de 
insucesso ou desistência dos estudantes no curso de Computação 
[7].  Uma das implicações desse panorama é a desmotivação do 
estudante com a área de programação, refletindo no atraso do 
curso. Assim, se faz necessário buscar maneiras de propor 
soluções que possam amenizar e remediar essa condição de forma 
efetiva [5].  

2.3 Criatividade 
Há diversas definições sobre o termo criatividade, não havendo 
um consenso quanto a seu significado exato, entre os autores, 
sendo um tema abordado sob diferentes pontos de vista, por 
exemplo: o Modelo Componencial de Criatividade de Amabile [6] 
e a Perspectiva de MacKinnon [9]. Isso está relacionado ao fato 
de que a criatividade, do mesmo modo que a inteligência, é um 
constructo complexo, com aspectos diversos, tais como 
características do indivíduo, processo criativo, itens presentes no 
produto criativo ou ainda, aspectos do ambiente onde as pessoas 
se encontram inseridas, o qual pode influenciar na expressão 
criativa [3]. 

O Modelo Componencial da Criatividade de Amabile [6], define 
um produto ou resposta que será julgado como criativo na medida 
em que: “ a) é novo e apropriado, útil, correto ou de valor para a 
tarefa em questão, e b) a tarefa é heurística e não algorítmica”.  

Para MacKinnon [9], três condições básicas são necessárias para 
que haja criatividade: a resposta deve ser nova ou, pelo menos, 
estatisticamente infrequente, a resposta deve adaptar-se à 
realidade e servir para resolver um problema ou alcançar uma 
meta reconhecível e deve incluir avaliação, elaboração, e 
desenvolvimento do insight original. 

O Pensamento Criativo é definido e dividido por Epstein [6], 
através da teoria da Generatividade, em quatro competências: 
capturar, desafiar, ampliar e envolver. A competência de 
capturar refere-se à capacidade de reconhecer e notar ideias 
únicas à medida que elas ocorrem. A capacidade de desafiar o 
pensamento estabelecido e padrões de comportamento relaciona-
se com a capacidade de gerar novas abordagens aos problemas. A 
competência de ampliar o conhecimento de alguém além da 
própria disciplina permite a integração inovadora de ideias. E, por 
fim, envolver, está relacionado ao estímulo que pode ser social ou 
ambiental podendo levar a novas experiências e ideias. 

Neste trabalho utilizaremos a definição de MacKinnon [9] e a 
Teoria da Generatividade de Epstein [6], apresentadas acima, por 
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estarem relacionadas à resolução de problemas de forma 
inovadora,  corroborando com os objetivos da atual proposta. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Abordagens que utilizam a criatividade como um elemento para 
promover o Pensamento Computacional e a aprendizagem de 
programação são ainda incipientes na literatura, principalmente se 
o objetivo do estudo for a avaliação da prática docente, pois a 
mesma faz parte do processo de inserção da criatividade na 
formação docente [12].  

O estudo apresentado por Peteranetz e colegas [12] abordou a 
integração do Pensamento Computacional e o Pensamento 
Criativo em cursos de Ciência da Computação para melhorar a 
aprendizagem e o desempenho dos alunos do ensino superior, 
usando exercícios de Criatividade Computacional (Computational 
Creativity Exercises - CCEs). Essa pesquisa utiliza a teoria da 
Generatividade de Epstein [6] para embasar a definição do 
Pensamento Criativo. Os princípios dos Exercícios de 
Criatividade Computacional (CCEs) são um balanceamento de 
atributos entre Pensamento Computacional e Criativo somados ao 
mapeamento de conceitos, habilidades computacionais e criativas, 
como estes se manifestam em diferentes disciplinas. Para cada 
exercício, o estudo possui um conjunto de objetivos criativos e 
objetivos computacionais. Para o conjunto de objetivos 
computacionais são utilizados dois aspectos: os conceitos de PC, 
como classificação e condição lógica, bem como habilidades de 
Pensamento Computacional: decomposição do problema, 
reconhecimento de padrões, abstração, generalização, design 
algorítmico e avaliação. O estudo concluiu que a integração de 
exercícios de criatividade computacional com base nas 
competências criativas de [6] melhorou a aprendizagem do 
Pensamento Computacional nos cursos de Ciência da 
Computação. 

O estudo realizado por Peteranetz e colegas [12] aponta 
evidências da necessidade de relacionar o ensino de Pensamento 
Computacional e Criativo no curso de Computação, com o intuito 
de auxiliar aprendizagem do estudante e desenvolver sua 
capacidade de aplicar de maneira criativa os conhecimentos do 
Pensamento Computacional na resolução de problemas. Contudo, 
esse estudo não apresenta uma avaliação das práticas docentes sob 
a perspectiva da criatividade e a percepção dos alunos sobre essas 
práticas, um passo essencial para a introdução de tais elementos 
na formação discente [1]. 

4. METODOLOGIA  
A abordagem aqui proposta busca verificar a metodologia na qual 
relaciona o desenvolvimento do Pensamento Criativo nos alunos, 
com o Pensamento Computacional. 

A metodologia consiste em desenvolver o Pensamento Criativo 
dos alunos relacionando-o com o Pensamento Computacional 
através de exercícios. Levando em consideração as turmas onde a 
metodologia foi aplicada, optou-se por aplicar exercícios com 
diagrama de classe e depois com a linguagem de programação C#  
utilizando a Engine Unity. 

A proposta para o desenvolvimento do Pensamento Criativo 
utiliza a Teoria de Epstein [6]. Assim, na metodologia aqui 
apresentada, a competência de capturar é utilizada com o 
exercício de descrever as funcionalidades de um objeto, as quais 
devem ser propostas pelo estudante. Após a descrição do objeto, o 

estudante terá que transcrever essas funcionalidades em uma 
linguagem de programação usando os conceitos de Orientação a 
Objetos (Classe, Atributos, métodos Herança, Encapsulamento). 
Desta forma, a atividade estará relacionada ao desenvolvimento 
do Pensamento Computacional, uma vez que se faz necessário 
descrever um processo de design para a programação modular, 
bem como, desenvolver a abstração e caracterização de função, 
identificando e criando propriedades deste objeto.  

A competência de desafiar [6] pode ser utilizada com uma 
atividade de resolução de um problema de acordo com o contexto 
e preferências do estudante. No contexto do estudo, as disciplinas 
ministradas são voltadas para o desenvolvimento de jogos. Sendo 
assim, para o exemplo, propomos aos discentes a criação de uma 
classe que represente um personagem zumbi, devendo todos seus 
atributos serem públicos. As soluções devem ser descritas pelos 
estudantes, e, posteriormente, transcritas em uma linguagem de 
programação. O incentivo a pensar algoritmicamente resolvendo 
um problema através de uma sequência de passos corrobora para o 
desenvolvimento do PC. 

A competência de ampliar, pode ser trabalhada propondo 
atividades interdisciplinares. Por exemplo, pode-se abordar 
assuntos relacionados ao universo dos jogos e solicitar que os 
alunos resolvam problemas detectados de forma computacional 
seguindo um conjunto de passos, tais como: Coletar , Analisar e 
Representar os Dados; Decompor o Problema, ou seja, dividir o 
problema em subproblemas; e utilizar a Abstração para resolvê-
los através de algoritmos e procedimentos. 

O presente estudo foi realizado com duas turmas, de uma 
Faculdade particular na cidade de Recife, no Curso Tecnólogo em 
Jogos Digitais. A turma 1 está no quarto período e a turma 2 está 
no quinto período. As disciplinas são: Programação de Jogos 
Digitais para Console e Programação Multiplataforma. A mesma 
professora ministra aula nas duas disciplinas e é uma das autoras 
deste artigo. 

Após as atividades propostas, com o intuito de promover uma 
prática criativa no desenvolvimento do Pensamento 
Computacional, foi realizada uma avaliação dos estudantes por 
meio do Inventário de Práticas Docentes para a Criatividade na 
Educação Superior que foi construído e validado anteriormente 
por Alencar [1], podendo ser acessado através do link 
https://goo.gl/3MhgoU. O questionário é constituído de 37 itens 
que têm por objetivo avaliar as condutas docentes que favorecem 
o desenvolvimento e expressão das habilidades criativas de 
estudantes universitários, constituindo um primeiro passo para o 
desenvolvimento do Pensamento Criativo nos estudantes. O 
referido estudo, do qual resultou a validação do instrumento após 
análise fatorial, sugere a seguinte organização: Fator 1 – Incentivo 
a Novas Ideias, no qual contempla os itens I1-I10, I12, I15, I18, 
I20, I21; Fator 2 – Clima para Expressão de Ideias que engloba 
os itens I11, I14, I16, I34, I35, I37; Fator 3 – Avaliação e 
Metodologia de Ensino que contempla I13, I17, I19, I27 e I30; e 
Fator 4 – Interesse pela Aprendizagem do Aluno que aborda os 
itens I22 – I29, I31, I32, I33 e I36. 

Cada um dos itens é respondido em uma escala de Likert [8] de 
cinco pontos, que variam de discordo plenamente a concordo 
plenamente. Complementa o instrumento uma página inicial com 
instruções de como respondê-lo, com levantamento de dados 
biográficos dos respondentes, entre eles, a informação sobre os 
cursos a que são vinculados. 
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A escala de Likert é um tipo de resposta psicométrica utilizada 
frequentemente em questionários nas áreas de psicologia, 
educação e marketing. Ao responderem um questionário baseado 
nessa escala, os perguntados detalham seu nível de concordância 
com uma afirmação [9]. A partir das respostas desse questionário 
foi calculado o Valor Médio das respostas dos estudantes 
baseando-se na Média Aritmética Ponderada, como realizado em 
[11], por intermédio da fórmula a seguir: 

 

Onde, = valor médio das avaliações da 

assertiva (afirmações); =  valor da resposta assertiva; 

 = frequência da resposta;  = número de alunos que 
responderam o questionário. 
Para a confiabilidade do questionário foi utilizado o coeficiente de 
Alfa de Cronbach [5].  O coeficiente foi criado em 1951 por Lee 
J. Cronbach e é um índice utilizado para estimar a confiabilidade 
de um questionário aplicado em uma pesquisa [5]. O Alfa mede a 
correlação entre respostas de um questionário por intermédio da 
análise do perfil das respostas. O cálculo de Alfa de Cronbach do 
questionário resultou em 0,99, podendo ser classificado como 
consistente. 

5. ANÁLISE E SÍNTESE DOS 
RESULTADOS 
As respostas do questionário foram analisadas sob a abordagem 
quantitativa. O estudo se baseou na Estatística Descritiva que 
possui o intuito de descrever e sumarizar um conjunto de dados, 
ou seja, transformar dados coletados em informações. 

Para esta pesquisa foi utilizada a Distribuição de Frequência, 
especificamente a Frequência Absoluta, para apresentar os dados 
e suas respectivas frequências. Para cada assertiva é exibida a 
frequência das respostas dadas pelos participantes, de acordo com 
a escala de Likert [8]. Como a pesquisa foi realizada com 12 
alunos da turma 1 e 9 estudantes da turma 2, então o total de 
observações para cada assertiva é 12 e 9 respectivamente.  

Quanto mais próximo de 5, número máximo na escala de Likert 
[8],  estiver, maior será o nível de concordância dos estudantes em 
relação às assertivas do Inventário de Práticas Docentes para a 
Criatividade na Educação Superior.  

As Tabelas 1, 2, 3 e 4 apresentam o resultado médio dos fatores 1, 
2, 3 e 4 respectivamente obtidos através das respostas dos 
estudantes sobre o Inventário de Práticas Docentes para a 
Criatividade na Educação Superior.  

Na Tabela 1 o resultado médio das respostas indica que o fator 1, 
denominado Incentivo a Novas Ideias, relativo à estimulação das 
habilidades cognitivas e características afetivas foi avaliado 
positivamente pelos estudantes. 

Tabela 1 – Fator 1 – Incentivo a Novas Ideias 

Assertivas Turmas 

Resultados por 
Assertiva 

 

 

I1 Turma 1 4,17 

Turma 2  4,44 

I2 Turma 1 3,67 

Turma 2 3,78 

I3 
Turma 1 4,25 

Turma 2 4,44 

I4 
Turma 1 4,08 

Turma 2 4,56 

I5 
Turma 1 3,92 

Turma 2 4,56 

I6 
Turma 1 3,83 

Turma 2 4,22 

I7 
Turma 1 4,00 

Turma 2 4,33 

I8 
Turma 1 3,75 

Turma 2 4,22 

I9 
Turma 1 3,67 

Turma 2 3,44 

I10 
Turma 1 3,50 

Turma 2 3,89 

I12 
Turma 1 4,50 

Turma 2 3,89 

I15 
Turma 1 4,33 

Turma 2 4,11 

I18 
Turma 1 4,08 

Turma 2 4,22 

I20 
Turma 1 4,00 

Turma 2 4,44 

I21 
Turma 1 4,42 

Turma 2 4,56 

 

Na Tabela 2 o resultado médio das respostas indica que fator 2, 
denominado Clima para Expressão de Ideias, que dizem respeito 
a postura e aceitação por parte do docente acerca das ideias 
apresentadas pelos alunos, obteve índices de concordância. 

Tabela 2 –  Fator 2 – Clima para Expressão de Ideias 
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Assertivas 

Turmas 
 
 
 

Resultados por 
Assertiva 

 

 

I11 
Turma 1 4,58 

Turma 2 4,44 

I14 
Turma 1 4,42 

Turma 2 4,67 

I16 
Turma 1 3,92 

Turma 2 4,33 

I34 
Turma 1 4,25 

Turma 2 4,56 

I35 
Turma 1 1,83 

Turma 2 1,11 

I37 
Turma 1 4,67 

Turma 2 3,89 

Na Tabela 3 o resultado médio das respostas indica que fator 3, 
denominado Avaliação e Metodologia de Ensino, relativo a 
práticas de ensino favoráveis ao desenvolvimento da expressão 
criativa, mostrando que mesmo tendo os índices baixos, eles são 
positivos, pois estão relacionados com a discordância de que o 
ensino é apenas informativo e que há apenas a reprodução sem 
reflexão do conteúdo. 

Tabela 3 – Fator 3 – Avaliação e Metodologia de Ensino 

Assertivas 

Turmas 
 
 
 

Resultados por 
Assertiva 

 

 

I13 Turma 1 2,08 

Turma 2  1,89 

I17 Turma 1 2,50 

Turma 2 2,67 

I19 
Turma 1 2,58 

Turma 2 2,00 

I27 
Turma 1 4,42 

Turma 2 4,56 

I30 Turma 1 2,17 

Turma 2 1,89 

Na Tabela 4 o resultado médio das respostas indica que o fator 4, 
denominado Interesse pela Aprendizagem do Aluno, relacionados 
com estratégias e recursos de ensino que motivam o estudante a 
aprender de forma criativa, apresentaram índices que comprovam 
que os estudantes concordam com as afirmativas do questionário. 

Tabela 4 - Fator 4 – Interesse pela Aprendizagem do Aluno. 

Assertivas 

Turmas 
 
 
 

Resultados por 
Assertiva 

 

 

I22 Turma 1 4,75 

Turma 2  5,00 

I23 Turma 1 4,42 

Turma 2 4,67 

I24 
Turma 1 3,17 

Turma 2 4,22 

I25 
Turma 1 4,00 

Turma 2 4,56 

I26 
Turma 1 3,67 

Turma 2 4,00 

I28 
Turma 1 4,08 

Turma 2 4,56 

I29 
Turma 1 4,17 

Turma 2 4,11 

I31 
Turma 1 4,17 

Turma 2 4,44 

I32 
Turma 1 4,33 

Turma 2 4,67 

I33 
Turma 1 4,67 

Turma 2 4,56 

I36 
Turma 1 4,08 

Turma 2 4,56 

A Figura 1, apresenta o gráfico do  das duas turmas. Os 
dados mostram indícios de concordância dos estudantes em 
relação às assertivas avaliadas, o que sugere que as atividades 
realizadas em sala corroboraram com o desenvolvimento do 
Pensamento Criatividade e a aprendizagem do Pensamento 
Computacional de estudantes do ensino superior. Os valores 
médios das avaliações dos fatores do questionário, calculados por 
meio da Média Aritmética Simples dos valores médios das 
avaliações das assertivas.  
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Figura 1 - Resultado Médio das avaliações dos fatores do 

inventário 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No momento atual, a sociedade tem aumentado o grau de 
exigência quanto a criatividade utilizada para resolução de 
problemas, cada vez mais complexos, gerando assim uma 
demanda para estudos sobre como estimular a criatividade na 
educação, de modo a formar profissionais mais criativos, processo 
que perpassa pela formação docente [3]. As habilidades e 
conhecimento exigidos na atualidade são extensos e inclui o 
Pensamento Computacional como uma das peças fundamentais 
desse contexto. O Pensamento Computacional possibilita que os 
discentes definam, analisem e resolvam problemas complexos, 
lançando mão de modelos e conceitos advindos da Ciência da 
Computação, utilizando os recursos tecnológicos, cada vez mais 
presentes e acessíveis, de modo a obter soluções mais eficientes 
[15]. 

O atual trabalho se alinha com o contexto aqui apresentado, 
propondo uma abordagem para promover a criatividade, 
estimulando-a por intermédio de Exercícios de Pensamento 
Criativo e do Pensamento Computacional, de modo a propiciar a 
criatividade dos estudantes na resolução de problemas. A 
metodologia aqui proposta foi aplicada em duas turmas do 
ensino superior e posteriormente os alunos avaliaram a atuação 
docente na inserção da criatividade nas práticas de ensino, visto 
que este é um passo considerado essencial no desenvolvimento 
do processo criativo [1]. O estudo apresentou evidências de que 
houve contribuição com a expansão da criatividade, visto que os 
resultados do Inventário de Práticas Docentes para a 
Criatividade na Educação Superior, apresentaram resultados 
positivos da percepção dos estudantes sobre a prática docente. 
Nessa perspectiva, o ambiente educacional é relevante para o 
desenvolvimento da criatividade, sobretudo na atuação do 
docente, buscando introduzir tal elemento em suas práticas, 
levando-o a utilizar métodos inovadores visando engajar os 
estudantes a se interessarem pelos conteúdos de projetos. Esta 
abordagem propicia uma participação ativa dos discentes no 
desenvolvimento de soluções criativas e eficientes, promovendo, 
também, o desenvolvimento do Pensamento Computacional. 

Atualmente a pesquisa está voltada para a avaliação da 
criatividade dos estudantes usando as medidas de criatividade 
propostas em [3]. Por fim, percebemos que os estudantes das duas 
turmas analisadas reconhecem que o docente adota práticas 
criativas em sala de aula. Conforme discorrido no presente 
trabalho, a expansão da criatividade se apresenta como parte das 
habilidades e competências esperadas para os indivíduos de nossa 
sociedade. A metodologia aqui apresentada corrobora com a 
sistematização desse processo, apresentando técnicas para 

promover o desenvolvimento do Pensamento Criativo, e, 
consequentemente, favorecer o Pensamento Computacional, 
elementos essenciais no ensino de programação. 
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ABSTRACT 
This article presents the development and pedagogical 
requirements present in an Educational Game (JE), titled 
Alfafarm. The objective is to assist elementary students I in the 
discipline of Portuguese. The methodology used is divided into 
two phases: (i) identification and understanding of the problem; 
(ii) JE development (bibliographic research and requirements 
reuse technique). The results show that using the reuse technique 
to identify pedagogical requirements facilitates the development 
of (JEs), mainly in the activities (challenges) related to the 
pedagogical aspect of the game. 

Keywords 
Educational game; Portuguese Language; Theories of learning. 
 
RESUMO 
Este artigo apresenta o desenvolvimento e os requisitos 
pedagógicos presentes em um Jogo Educacional (JE), intitulado 
Alfafarm. O objetivo é auxiliar o estudante do ensino fundamental 
I, na disciplina de Português. A metodologia utilizada é dividida 
em duas fases: (i) identificação e compreensão do problema; (ii) 
desenvolvimento do JE (pesquisas bibliográficas e técnica de 
reuso de requisitos). Os resultados apresentados mostram que 
utilizar a técnica de reuso para identificar requisitos pedagógicos, 
facilita o desenvolvimento de (JEs), principalmente nas atividades 
(desafios) relacionadas ao aspecto pedagógico do jogo. 

Palavras-chave 
Jogo educacional; Língua Portuguesa; Teorias de aprendizagem. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 
Language. 

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

General Terms 
Algorithms, Experimentation. 

1. INTRODUÇÃO 
A qualidade da educação básica no Brasil é a 59º, no aspecto de 
leitura, dentre 70 países avaliados no Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes [1]. Sabe-se que os investimentos em 
educação no Brasil não são suficientes, e se faz necessário que 
outras iniciativas existam para melhorar a qualidade do ensino 
básico.    

O Censo Escolar das escolas municipais, realizado em 2015 e 
divulgado no site [2], mostram diferentes indicadores que podem 
ser utilizados em diversas análises educacionais. Dentre os 

indicadores, a Taxa de Rendimento Escolar por Etapa, mostra 
índices de aprovação, desistência e reprovação dos alunos do 1º 
ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. 

Sendo de interesse deste trabalho as informações sobre a 
disciplina de português, em relação ao 5º ano, pois, é nessa fase 
que a criança já está alfabetizada. Os dados de 2015 [2] das 
escolas municipais da cidade de Campina Grande, mostram que 
78% (60/77) das escolas estão com menos de 50% do nível de 
aprendizagem na disciplina de português. Diante desse cenário, 
surge a seguinte pergunta: o desempenho dos alunos das séries 
anteriores ao 5º ano influência nesses resultados? O trabalho de 
[3] afirma que: “A alfabetização é um conjunto de práticas usadas 
para entender um mundo que nos rodeia no qual a língua escrita e 
falada forma um continuum, e um conjunto de afirmações sobre o 
valor ou a necessidade dessas atividades”.   

Acredita-se que o uso de JEs contribui para o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos que estão no processo de alfabetização. Eles 
objetivam favorecer a construção do conhecimento, fazendo com 
que a partir dessa construção os alunos sejam estimulados ao uso 
da imaginação, da colaboração, do raciocínio lógico, fortalecendo 
assim os conhecimentos e a autonomia enquanto aprendiz. Além 
disso, os JEs promovem a combinação de diversão e ensino. A 
literatura lista vários benefícios trazidos pelos JEs, são eles: 
promover a motivação, facilitar a aprendizagem e a coordenação 
motora [4]. JE é um tipo de Software Educacional (SE), a base 
para o seu desenvolvimento é semelhante a outros tipos de 
softwares, porém, deve existir a preocupação em implementar 
aspectos pedagógicos, para que os objetivos propostos pelo 
professor sejam alcançados. 

Este artigo tem como objetivo apresentar a experiência de 
desenvolvimento de um JE (intitulado de Alfafarm), ele irá 
auxiliar alunos do ensino fundamental I a distinguir consoantes e 
vogais na formação de palavras. Os requisitos pedagógicos do JE 
são baseados nas seguintes teorias de aprendizagem: 
behaviorismo e taxonomia de Bloom, eles foram baseados no 
EduCatalog4RE [5]. Além disso, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica sobre JEs para auxiliar o ensino de português no 
ensino básico. Foi verificado que existem jogos que auxiliam o 
processo de aprendizagem da leitura e da escrita, porém, eles 
parecem não possuir qualidade pedagógica satisfatória, pois, nem 
sempre está evidente a perspectiva pedagógica utilizada na 
elaboração das atividades (desafios). 

Este artigo está dividido da seguinte forma. A seção 2 apresenta 
alguns trabalhos relacionados. A seção 3 apresenta os conceitos 
associados às teorias de aprendizagem utilizadas para desenvolver 
as atividades do JE; a seção 4 descreve as etapas da metodologia 
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utilizada no desenvolvimento do JE. Por fim, a seção 5 apresenta 
os resultados das avaliações e considerações finais.   

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
2.1 Metodologias para desenvolver 
Softwares Educacionais 
As metodologias de desenvolvimento para a produção de SEs 
devem se preocupar com os aspectos pedagógicos, além dos 
técnicos. O artigo de [6], detalha uma proposta de 
desenvolvimento para SE baseada no Unified Process, onde os 
softwares são desenvolvidos de forma iterativa e adaptativa, 
aceitando as mudanças e a adaptação como fatores inevitáveis do 
desenvolvimento. 

Já o trabalho de [7], apresenta uma metodologia participativa para 
o desenvolvimento de JEs, ela é subdividida em três etapas: o 
projeto Educacional, a implementação e avaliação. No projeto 
educacional, foram elaborados os primeiros conjuntos de 
requisitos com base nos seguintes questionamentos: Qual a 
delimitação do assunto? Quais os problemas que os estudantes 
têm para compreender este assunto? Quais as estratégias para 
abordar estas dificuldades? A implementação, acontece dentro de 
um ciclo iterativo de implementação, no qual se realizam três 
tipos de atividades: especificação de requisitos, desing 
participativo e a construção do protótipo. Logo após, segue a 
prototipação. Por fim, ele será submetido para avaliação de 
professores do domínio.  

Outra proposta para auxiliar o desenvolvimento de SEs é a 
dissertação de [5], a autora desenvolveu o EduCatalog4RE 
(catálogo de requisitos pedagógicos) que auxilia na identificação 
de requisitos em diversos tipos de SEs (ex: jogos animações e m-
learning). Considerando que ele pode sistematizar o processo de 
desenvolvimento, na fase de identificação dos requisitos em SEs, 
ele foi utilizado como referência neste trabalho. 

2.2 Jogos Educacionais para auxiliar o 
processo de ensino e aprendizagem de 
português 
Esta seção apresenta alguns jogos com propostas semelhantes a 
esse trabalho. A Tabela 1 mostra a descrição de alguns jogos. 

Tabela 1. Jogos Educacionais para auxiliar o ensino de 
português 

NOME DESCRIÇÃO DO JOGO 
 

ALFAGAME 
[8] 

O usuário terá que teclar rapidamente nas 
letras do alfabeto que surgem na tela, 
evitando que elas cheguem na parte 
inferior na tela. 

 
 

ALE RPG [9] 

O jogo dispõe de estímulos sonoros, 
feedbacks, e elementos característicos do 
RPG como: aumento e diminuição da 
barra de vida; aumento do nível de 
intelecto, sorte, velocidade e a 
possibilidade de ganhar acessórios para 
aquisição de roupas. 

  
APRENDENDO 

COM AS 
SÍLABAS 

[10] 

Uma de suas atividades é apresentar uma 
imagem em destaque e um conjunto de 
sílabas abaixo dela. Caberá à criança 
identificar e selecionar aquelas sílabas 
que formam a palavra correspondente à 
imagem apresentada. 

ACHEI A 
PALAVRA 
(AaP) [11] 

Ele é inspirado no jogo da Forca, e 
propõe que seu usuário adivinhe as letras 
que compõem uma certa palavra que é 
apresentada como desafio do jogo. 

 

Além dos JEs apresentados na Tabela 1, existem outros jogos 
disponíveis na Internet como: Sopa de letrinhas1, Brincando com 
as vogais2 e o Caça palavras3. Todos esses JEs trazem a proposta 
de auxiliar o aprendizado na disciplina da Língua Portuguesa.  

Os trabalhos de [12] e [13] afirmam que ao comparar JEs dos 
jogos comerciais, os JEs são simples e não trazem muitos 
desafios; as tarefas propostas são repetitivas e tornam-se chatas; a 
maioria das interfaces dos jogos são voltados para o sexo 
masculino; há uma dificuldade de execução e instalação dos 
jogos; a linguagem usada em alguns jogos é incompatível com o 
público alvo.  

A partir dos JEs listados e do ponto de vista dos autores [12] e 
[13], foi possível desenvolver o Alfafarm. Uma vez que, os jogos 
analisados apresentavam pontos negativos como: interface pouco 
atrativa e atividades repetitivas. A proposta do Alfafarm é ser um 
jogo de plataforma com características de um jogo comercial, 
como: “Super Mario” ou “Sonic”, que são jogos de plataforma 
composto por fases, que dispõem nos cenários elementos como: 
moedas, obstáculos, tempo e um objetivo/desafio a ser.  

3. TEORIAS DA APRENDIZAGEM 
As subseções a seguir apresentam os conceitos sobre as 
teorias/métodos de aprendizagem usados no desenvolvimento do 
Alfafarm. 

3.1 Behaviorismo 
A teoria de aprendizagem Behaviorista é conhecida também 
como: comportamentalismo ou ambientalista, essa teoria estuda o 
comportamento humano durante o processo de aprendizagem. 
Essa teoria foi proposta por B. F. Skinner, e segundo [14] diz que: 

Ele preocupa-se em explicar os comportamentos 
observáveis do sujeito, desprezando a análise de 
outros aspectos da conduta humana como o seu 
raciocínio, os seus desejos e fantasias, os seus 
sentimentos. Partindo de uma concepção de 
ciência que defende a necessidade de medir, 
comparar, testar, experimentar, prever e controlar 
eventos de modo a explicar o objeto de 
investigação.  

O comportamento humano varia de acordo com seus estímulos, se 
algo que um indivíduo faz lhe traz um retorno positivo, então este 
fará as mesmas ações com mais frequência ou sempre da mesma 
forma, ou melhor. Se seu comportamento, lhe traz prejuízos ou 
punições, este indivíduo diminuirá a frequência dessas ações. “A 
aprendizagem, na visão ambientalista, pode assim ser entendida 
como o processo pelo qual o comportamento é modificado como 
resultado da experiência” [14].  

Nessa visão, em sala de aula, fica a cargo do professor preparar a 
aula planejando todas suas ações e tarefas a ser atribuídas de 

                                                                    
1 http://www.escolagames.com.br/jogos/sopaLetrinhas/ 
2 http://www.escolagames.com.br/ 
3 https://goo.gl/2D4YAz 
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forma que suas atividades retornem reações positivas e produtivas 
nos alunos. 

3.2 Taxonomia de Bloom 
A Taxonomia de Bloom foi desenvolvida por Benjamin Samuel 
Bloom e seus colaboradores, eles criaram a teoria a partir do 
domínio específico de desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
psicomotor. Segundo [15], “embora todos os três domínios 
(cognitivo, afetivo e psicomotor) tenham sido amplamente 
discutidos e divulgados, [...], o domínio cognitivo é o mais 
conhecido e utilizado”. 

O trabalho de [15] descreve duas das principais vantagens de se 
utilizar a Taxonomia de Bloom no contexto educacional:  

Oferecer a base para o desenvolvimento de 
instrumentos de avaliação e utilização de 
estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e 
estimular o desempenho dos alunos em diferentes 
níveis de aquisição de conhecimento; e estimular 
os educadores a auxiliarem seus discentes, de 
forma estruturada e consciente, a adquirirem 
competências específicas a partir da percepção da 
necessidade de dominar habilidades mais simples 
(fatos) para, posteriormente, dominar as mais 
complexas (conceitos).  

A Taxonomia de Bloom trabalha o aprendizado através da 
aplicação dos verbos Lembrar, Entender, Criar Aplicar, Analisar e 
Avaliar, como base do processo de aprendizagem. 

4. METODOLOGIA 
A metodologia utilizada neste trabalho foi dividida em duas 
etapas. Na primeira etapa buscou-se identificar e compreender o 
problema de aprendizagem na disciplina de português. A pesquisa 
aconteceu na cidade de Campina Grande, onde professoras de 
escolas da rede municipal, apontaram as dificuldades no 
aprendizado de alunos das turmas do 3º ano. Alguns alunos 
tinham um baixo rendimento na disciplina de português, ou seja, 
são alunos considerados analfabetos ou semianalfabetos. Esse 
cenário corrobora com os dados apresentados no Censo escolar de 
2015. 

Após identificar essa limitação, iniciou-se o processo de 
desenvolvimento (segunda etapa) do Alfafarm. A metodologia 
utilizada para identificar os requisitos do jogo foi baseada em 
reuso, através de um catálogo de requisitos para Softwares 
Educacionais (EduCatalog4RE). O catálogo possui 108 requisitos, 
destes 62 são pedagógicos, e são baseados em teorias e método de 
aprendizagem [5]. O jogo desenvolvido é 2D e possui quatro 
fases, assim como citado anteriormente, ele é baseado no 
behaviorismo (feedbacks rápidos) e na taxonomia de Bloom 
(níveis de cognição para os desafios das palavras).  

O trabalho ainda está em andamento, ou seja, não foi realizada 
nenhuma avaliação da aprendizagem com o Alfafarm. 

5. ALFAFARM 
Para a elaboração do jogo, houve uma preocupação em relação à 
criação de vários aspectos, como: imagens: backgrounds, 
personagem, objetos, narrativa, dentre outros. A maioria das 
imagens do jogo são de autoria própria, durante esse processo foi 
considerado o tema (fazenda) e público alvo. Segundo [16], “é 
necessário ter bom senso e equilíbrio, não só no desenho das 
formas, mas também no uso das cores”. 

Embora haja uma eminente preocupação com o conteúdo do jogo, 
o designer e as características do jogo são importantes no sentido 
de chamar a atenção da criança para a proposta. Se a criança não 
sentir vontade de interagir com o jogo, não importa quão bom seja 
o seu conteúdo, o objetivo não será alcançado [17]. 

Parte da narrativa do jogo é apresentada na Figura 1. A história é 
baseada no desaparecimento de alimentos e animais da fazenda de 
“João e Juliana”. Para solucionar o problema dos 
desaparecimentos, o aluno (jogador) precisará explorar a fazenda 
em busca de pistas (representadas pelas letras e consoantes que 
formam uma palavra), ultrapassando os obstáculos oferecidos, 
como: cobra, onça, buracos, poços e penhasco (desafios que 
tornam o jogo mais atrativo). 
 

 

 
Figura 1.  Parte da narrativa do jogo  

Os desafios do jogo (pistas de acordo com a narrativa) são 
baseados em uma “palavra objetivo”4, o usuário pode vê-la por 5 
segundos até memorizá-la. O objetivo do jogador em todas as 
fases são resgatar as vogais e consoantes que compõem a “palavra 
objetivo”. A cada fase o nível de dificuldade será maior, isso é 
refletido pela quantidade de vogais e consoantes na palavra. Por 
exemplo, a primeira fase exibe palavras de apenas 3 letras (ex: 
ovo), a segunda fase possui palavras com 4 letras (ex: bode), a 
terceira fase possui palavras com 5 letras (ex: leite) e por fim, a 
quarta fase mostra a palavra objetivo com 6 ou mais letras (ex: 
porteira). 
Para os jogadores que pegam consoantes e/ou vogais erradas, uma 
tela é exibida com um questionamento (Ver Figura 2, 3, 4 e 5). 
Esse desafio é exibido após o final de cada fase. Para isso, foram 
utilizadas atividades que representam os verbos sugeridos pela 
taxonomia de Bloom: lembrar, entender, associar e criar. 

 

 
 

                                                                    
4 Lista de palavras objetivo: https://goo.gl/xqys8F 
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Figura 2.  Reforço do conhecimento utiliz
Taxonomia de Bloom (fase

 

Figura 3.  Reforço do conhecimento ut
da Taxonomia de Bloom (fa

 

Figura 4.  Reforço do conhecimento util
da Taxonomia de Bloom (fas

 
 

Figura 5.  Reforço do conhecimento ut
da Taxonomia de Bloom (fa
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A Taxonomia de Bloom foi fun
jogo, pois, ela envolve o proc
maneira ampla, fazendo com o
apenas lembrado, mas enten
conhecimento seja possível criar 

O jogo Alfafarm (vídeo dem
seguintes telas: menu inicial
cutscene, tela de fases (4 fases)
são trabalhados os verbos da
(habilidades: atacar com fogo, es
Dentro de cada fase do jogo 
pausa, game over, fim de tempo
navegação foi elaborado para fac
detalha o fluxo do jogo. 

 

Figura 6. Mapa de
 

Durante a elaboração do jo
elaborados, como: documento 
tutorial8 e o storyboard9 do j
requisitos pedagógicos do Alf
requisitos pedagógicos do E
behaviorismo e a taxonomia de B

 

 

Tabela 2. Requisitos pe
Teoria de 

Aprendizagem 

Behaviorismo 

RP 01 – Erro
RP 02 – Con
do erro ao fin
objetivo)  
RP 03 – Gam
colidir com a
RP 04 – Feed
colisão com 

                                                      
5 Vídeo demonstrativo: https://goo.gl
6 Requisitos: https://goo.gl/sD483b
7 Protótipo: https://goo.gl/3XKWJq
8Tutorial:  https://goo.gl/p78whW 
9 Storyboard: https://goo.gl/K579wr

oi fundamental no desenvolvimento do 
o processo de aprendizagem de uma 
com o que o conhecimento não seja 
entendido e que a partir de tal 

l criar algo. 

 demonstrativo5) é composto pelas 
nicial (créditos, instruções e dicas), 
fases), telas de questionamentos (onde 
os da Taxonomia de Bloom), loja 
go, escudo e paraquedas) e a tela final. 
jogo existem telas específicas como: 

 tempo, ajuda e feedback. Um mapa de 
ara facilitar o entendimento, a Figura 5 

 
pa de navegação de telas 

do jogo alguns documentos foram 
ento de requisitos6, protótipo7,  o 
do jogo. A Tabela 2 apresenta os 

o Alfafarm, eles são baseados nos 
do EduCatalog4RE, referentes ao 

ia de Bloom. 

itos pedagógicos do Alfafarm. 

Requisitos 

Erro (capturar letra errada) 
Condições de perda (punição diante 

 ao finalizar a fase sem cumprir o 

Game over (ex: cair em buracos ou 
 com animais)  

Feedback em áudios (acerto, erro, 
 com obstáculos e captura de moedas) 

                        
/goo.gl/vny48E 
483b 
WJq 

 
79wr 
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RP 05 – Avaliação (após concluir fase é 
exibido uma mensagem do resultado obtido 
referente ao objetivo) 
RP 06 – Recompensa (Comprar poderes com 
as moedas capturadas nas fases) 
RP 07 – Condição de vitória (Capturar todas 
as letras da palavra objetivo) 

Taxonomia de 
Bloom  

RP 08 – Níveis cognitivos representados por 
questionamentos ao final das fases em que 
houver contabilização de pelo menos um erro 
do usuário. (Verbos: lembrar, entender, 
associar e criar.) 

 

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
A responsabilidade de elaborar um jogo educacional é 
dimensionada a medida em que se percebe a eficiência do jogo em 
abranger uma disciplina, e motivar a criança a não só aprender, 
mas lembrar-se e solidificar seus conhecimentos adquiridos. 

No processo de criação do jogo, embora saibamos que o conteúdo 
é o primordial, todas as características foram pensadas de modo a 
atrair a atenção do aluno para o jogo, pois tinha-se o 
conhecimento de que se o jogo não fosse atrativo em designer, 
cores e ludicidade, não se conseguiria captar a atenção dos 
usuários.  

Utilizar o EduCatalog4RE na identificação dos requisitos tornou 
esse processo mais simples, visto que essa etapa é primordial e 
conhecida a mais crítica para o desenvolvimento dos softwares. 
Através do catálogo foi possível identificar requisitos referente a 
teoria de aprendizagem, além de requisitos de usabilidade, 
funcionais e não funcionais.    

O behaviorismo, teoria que afirma que comportamento humano 
varia de acordo com seus estímulos, foi a base para o Alfafarm, 
pois através desse conceito induziu o jogo a estimular (efeitos 
sonoros e recompensa) os jogadores e fazer com que eles 
reagissem de acordo com seu aprendizado. A taxonomia de 
Bloom foi fundamental no desenvolvimento do jogo por tratar-se 
de uma teoria que envolve o processo de aprendizagem de uma 
maneira ampla, fazendo com o que o conhecimento não seja 
apenas lembrado, mas entendido e que a partir de tal 
conhecimento seja possível criar. 

Apesar dos esforços para desenvolver JEs que promovam 
aprendizagem de forma eficiente e divertida, sabe-se que existem 
muitos desafios a serem enfrentados, principalmente no que diz 
respeito aos aspectos pedagógicos.    

Diante do exposto, espera-se que iniciativas como essa possam 
auxiliar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos do 
Ensino Fundamental I, pois é nessa fase que os mesmos adquirem 
base cognitiva para ler e escrever.   

Como possíveis trabalhos futuros, pretende-se realizar a validação 
do jogo com alunos e professores do 3º ano do ensino 
fundamental I, para identificar possíveis falhas, críticas e 
aceitabilidade.   
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ABSTRACT 
As new technologies are being developed, encompassing and 
manipulating new ideas, online education concepts are changing 
rapidly. In response to these changes many institutions have 
worked on strategic plans to implement a hybrid-teaching context 
that encompasses face-to-face education linked to virtual learning 
environments (VLE), decreasing the transactional distance 
between teachers and students. This paper provides a discussion 
on the use of Google Classroom as an educational support 
application in the courses of the Computer Science area of 
Institution X during the first half of 2017. The results indicated 
that the majority of students had more interaction with the teacher 
and using data analysis there was also an improvement in the 
timeliness of delivery of the works. 
RESUMO 
À medida que novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas, 
abrangendo e manipulando novas ideias, os conceitos de educação 
online estão mudando rapidamente. Em resposta dessas 
mudanças, muitas instituições têm trabalhado em planos 
estratégicos para implementar um contexto de ensino híbrido, que 
engloba educação presencial atrelada aos ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVAs), diminuindo a distância transacional 
professor-aluno. Este trabalho fornece uma discussão sobre o uso 
do Google Classroom como um aplicativo de apoio a educação, 
nos cursos da área de Informática da Instituição X, durante o 
primeiro semestre de 2017. Os resultados obtidos através de um 
questionário indicaram que a maioria dos alunos tiveram maior 
interação com o professor. Por fim, com a análise de dados foi 
possível perceber que houve uma melhoria na pontualidade de 
entrega dos trabalhos. 

Categories and Subject Descriptors 
D.3.3 [Educational Informatics]: Collaborative learning. 
Learning management systems, Distance learning, E-learning, 
Computer-managed instruction, Association rules, computing 
platforms, Information technology education, Information science 
education, Computational science and engineering 
educationSoftware engineering education. 

General Terms 
Education: Digital libraries and archives, Computer-assisted 
instruction, Interactive learning environments, Collaborative 
learning, Learning management systems, Distance learning, E-
learning, Computer-managed instruction. Data mining: Data 
cleaning, Collaborative filtering, Association rules. 

Palavras Chave 
Ambientes virtuais de aprendizagem, análise de dados, 
tecnologias da informação e comunicação, Google Classroom. 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente, o método de ensino mais tradicional é a 
aprendizagem centrada no professor, onde o mesmo usa auxílios 
visuais sob a forma de slides de apresentação, quadro branco e 
textos. Propor atividades de aprendizagem é um dos desafios da 
educação no geral. Para isso, é importante que o professor 
estabeleça metas, e objetivos para serem atingidos a partir dessas 
atividades. Outro aspecto importante é o fato de que muitas das 
vezes, os alunos precisam reforçar as atividades aprendidas a 
partir de lições que devem ser realizadas em sala de aula ou até 
mesmo em casa. O controle manual do professor para corrigir e 
coletar essas atividades pode gerar atrasos, aumentando a 
distância transacional e diminuindo a intercomunicação entre 
docentes e discentes. Para contornar estes problemas, algumas 
estratégias foram sendo desenvolvidas, dentre elas, podemos citar, 
o uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) para a 
educação. 
Softwares de ensino e aprendizagem são desenvolvidos e 
embarcados em celulares, tablets ou computadores, uma vez que 
os mesmos podem ser considerados recursos pedagógicos quando 
proporcionam a complementação dos estudos. Dentro desses 
estudos, o ramo relacionado aos ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVAs) tem sido investigado por diversos 
pesquisadores [4,12]. Esses sistemas podem incentivar um maior 
contato do aluno com conteúdo visto em sala de aula, reforçando 
a aprendizagem [6]. 
O Google Classroom é uma nova ferramenta introduzida no 
Google Apps for Education em 2014 e pode ser considerado um 
AVA, por ter potencial para ensino e aprendizagem por causa de 
suas funções únicas que oferecem suporte tecnológico, 
pedagógico e social. Este aplicativo para sala de aula facilita que 
os professores criem e organizem tarefas rapidamente, lições de 
casa interativas, e forneçam feedback eficiente e rápido para 
comunicação com seus estudantes [14]. Os estudantes, por outro 
lado, são beneficiados por se comunicarem facilmente com seus 
professores e ficarem imersos ao contexto da disciplina. Estes 
alunos recebem atualizações e notificações em tempo real do 
conteúdo postado pelo professor, com acesso a recursos 
avançados dos aplicativos Google, links, vídeos e notas de 
avaliações. 

Neste trabalho, são apresentados um relato de experiência sobre a 
utilização do aplicativo Google Classroom, bem como as 
vantagens da utilização do mesmo em algumas disciplinas da área 
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de informática em contraste com o portal oficial do aluno da 
Instituição X. A efetividade do Google Classroom foi avaliada 
através da aplicação de um questionário aos alunos e também a 
partir da análise de dados coletados da plataforma. Este trabalho 
encontra-se dividido da seguinte maneira: a próxima seção 
apresenta a fundamentação teórica e os trabalhos correlatos, 
seguida pelo método de avaliação utilizado neste trabalho. 
Posteriormente os resultados são apresentados, explicados e 
sumarizados. Por fim, são apresentadas as conclusões e os 
trabalhos futuros sobre o tema. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nesta seção são apresentadas algumas definições sobre as 
plataformas usadas na instituição X, dentre elas, Google 
Classroom e Portal do Aluno, bem como alguns trabalhos 
relacionados a este tema. 

2.1 Google Classroom e o ambiente virtual 
institucional 
O Google Classroom é parte integrante da plataforma Google for 
Education, que oferece todas as funcionalidades dos aplicativos 
do Google. Com a ferramenta, professores e estudantes são 
capazes de usar recursos novos para tornar o ensino mais 
produtivo. O Google Classroom tem uma funcionalidade de criar 
e manter turmas no ambiente digital. A plataforma está disponível 
para as instituições de ensino cadastradas no sistema Google for 
Education. Nesse ambiente virtual é possível criar uma turma e 
convidar os alunos através do código da disciplina ou usando o 
endereço de e-mail Google deles. Adicionalmente, é possível 
lançar comunicados para todos os alunos que fazem parte daquela 
turma, podendo incluir links externos, vídeos do YouTube, 
Google Agenda (com datas das provas e trabalhos) e até anexos 
do Google Drive [14]. Também é possível criar avaliações com 
descrições e data-hora de prazo; e replicar a tarefa para mais de 
uma turma. Uma das principais ferramentas do sistema é o 
recebimento de trabalhos pelos alunos, sendo esse um processo 
intuitivo e facilitado. Além disso, é possível avaliar e atribuir uma 
nota aos alunos. Os professores podem manter os seus materiais 
bem organizados em pastas virtuais categorizadas. Por fim, é 
possível otimizar a comunicação entre alunos e professores. A tela 
principal do Google Classroom estimula esse contato, permitindo 
que seja possível publicar mensagens e direcioná-las a grupos de 
alunos específicos. Além disso, o professor pode responder ao 
envio de trabalhos e avaliações por meio de mensagens que são 
direcionadas aos autores. Isso possibilita o envio de feedbacks 
particulares a respeito do que é produzido e ainda reduz o 
distanciamento transacional do ensino-aprendizagem [14]. 
O ambiente virtual institucional conhecido como portal do aluno 
(com Disco Virtual) é o sistema oficial da instituição. O ambiente 
também apresenta a criação de turmas (cadastradas 
institucionalmente a partir das disciplinas ministradas por cada 
professor) e a postagem de avisos pelo professor aos alunos e 
vice-versa. Os alunos podem ver as notas (semestrais/anuais e 
histórico), frequência e os horários das aulas que estão 
matriculados. Adicionalmente, os alunos contam com uma 
funcionalidade de acesso ao conteúdo disponibilizado pelo 
professor: slides de aula, atividades e apostilas. No entanto, 
diferentemente do Google Classroom, o sistema não permite que o 
aluno poste uma tarefa ao professor ou envie uma mensagem de 
forma rápida ao mesmo. 

2.2 Trabalhos Correlacionados 
A educação a distância (EaD) é uma forma de 
ensino/aprendizagem mediada por tecnologias que permitem que 
o professor e o aluno estejam em ambientes físicos diferentes. 
Muitas das vezes a educação a distância tem sido inserida no 
contexto de educação presencial como ferramenta de 
complementação dos conteúdos vistos em sala de aula, como por 
exemplo, através de atividades para casa. Ou seja, pode ser 
abordada como uma modalidade educacional que faz uso de 
processos que vão além da superação da distância física [2]. 
As tecnologias de comunicação e informação (TICs) podem ser 
usadas como suporte através de sistemas que dão suporte às 
atividades da aprendizagem à distância. A aprendizagem mediada 
por TICs não é apenas uma nova possibilidade; ela traz consigo 
mudanças que vão muito além de aspectos técnicos, pedagógicos 
e administrativos [14]. As TICs usadas na EaD não servem apenas 
para diminuir a distância física entre aqueles que aprendem e 
aqueles que ensinam, elas são eficazes nos próprios cursos 
presenciais. Essa abordagem não é original, mas tem base no 
conceito de distância transacional que considera a distância 
educacional não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista 
comunicativo [14]. A distância transacional será maior ou menor, 
dependendo da situação dos alunos: se abandonados à própria 
sorte, com seus materiais de estudo, ou se podem comunicar-se 
com os professores. Isso significa que se há maior comunicação 
entre alunos e professores, a distância entre eles torna-se menor, 
independentemente da distância física. Outro fator que influencia 
a distância transacional é a estrutura do material de ensino. 
Quanto mais o direcionamento dos alunos está determinado na 
estrutura do material, maior a distância transacional [2]. Isso 
significa que, a distância transacional atinge seu ápice quando 
professores e alunos não têm qualquer intercomunicação e quando 
o programa de ensino está engessado numa estrutura pré-
programada, sendo que, consequentemente, as necessidades 
individuais de cada discente não podem ser respeitadas [14]. 
Dentro dos TICs podemos destacar os sistemas tutores inteligentes 
(STIs) e os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs). O 
principal objetivo dos STIs é proporcionar um ensino adaptado a 
cada aluno, tentando se aproximar ao comportamento de um 
professor humano na sala de aula [3]. Por outro lado, os AVAs 
têm como objetivo o ensino e a aprendizagem através de um 
espaço online de gerenciamento de alunos que permite troca de 
informações com professores [7]. Além disso, podem ser 
considerados como softwares que auxiliam na montagem de 
cursos acessíveis pela Internet. O AVA é constituído pela parte 
tecnológica e pela parte pedagógica e embora cada fabricante crie 
seu ambiente com algumas especificidades, eles basicamente 
contêm ferramentas similares em seu funcionamento. Assim, com 
a possibilidade de criação de uma ferramenta compartilhada na 
Internet e a popularização de equipamentos eletrônicos ocorreu a 
ascensão dos AVAs. 
Embora essas tecnologias ainda não estejam disponíveis para a 
totalidade das instituições de ensino, aqueles que possuem acesso 
a elas são cada vez mais beneficiados com o aumento crescente da 
prática de construir modelos virtuais didáticos cada vez mais 
eficientes. O Google Classroom, Moodle, Moodle e Edmodo são 
considerados TICs, e podem atuar na diminuição do 
distanciamento transacional no ensino-aprendizagem [5]. Assim 
como para um ambiente híbrido de ensino que mescla o ensino 
presencial com algum tipo de AVA. Outro ambiente virtual de 
aprendizagem muito utilizado no ensino de programação de 
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computadores é o juiz online URI Academic [14]. Por estar 
integrado à uma poderosa empresa, o Google Classroom, tem sido 
explorado largamente em salas de aula. Além disso, esse sistema 
apresenta as seguintes características: simplicidade de interface, 
boa usabilidade e portabilidade. Diversos pesquisadores já 
mostraram a eficiência do uso dessa plataforma no contexto do 
ensino-aprendizagem, dentre eles podemos citar, [5,9,13]. 
 

3. METODOLOGIA 
Em 2017 passou a ser possível a utilização do Google Classroom 
para cadastrar qualquer aluno que tivesse um e-mail associado ao 
domínio Gmail, uma ferramenta de e-mail do grupo Google. 
Anteriormente, somente era possível cadastrar alunos com e-mails 
institucionais. Devido a este motivo que a ferramenta não era 
utilizada como ambiente virtual de aprendizagem dentro da 
instituição. Antes, somente o portal do estudante desenvolvido 
pela instituição X era usado para postar objetos de aprendizagem. 
A desvantagem dessa ferramenta é que ela não tem nenhum tipo 
de interação entre os pares e não permite que o aluno poste a 
atividade para o professor, e este por sua vez, poste a nota de 
volta ao aluno. 
Este trabalho é um relato de experiência que avalia a utilização do 
Google Classroom em algumas disciplinas dos cursos técnicos e 
superiores na área de informática da Instituição X. Primeiramente, 
será realizado uma análise do ponto de vista qualitativo da 
aplicação do Google Classroom. Posteriormente, uma análise 
quantitativa será realizada levando-se em consideração a aplicação 
de um questionário de opinião aos estudantes. Em seguida, uma 
análise de dados na ferramenta será realizada com o intuito de 
analisar a efetividade da plataforma. 
Um total de 80 alunos de cinco disciplinas da área de Informática 
da Instituição X responderam ao questionário de seis questões. As 
cinco primeiras questões apresentam apenas duas respostas 
(sim/não ou positivo/negativo), sendo que o estudante deveria 
escolher uma delas. A última questão apresenta cinco opções 
como resposta e o estudante poderia escolher entre uma até cinco 
(1 - 5) alternativas. As perguntas selecionadas e entregues aos 
estudantes são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Questionário aplicado em cinco disciplinas a 80 
alunos da instituição X que usam o Google Classroom como 

ambiente virtual de aprendizagem. 

Questionário 
1) Entre o Disco Virtual e o Google Classroom, qual você avalia sendo 
o melhor? 
2) Você gosta de utilizar o aplicativo do Google Classroom? (Sim ou 
Não) 
3) Como você avalia a experiência de imersão do aplicativo do Google 
Classroom? (Positiva ou Negativa) 
4) Você acha fácil postar atividades pelo ambiente Google Classroom? 
(Sim ou Não) 
5) Você acredita que a ferramenta pode ser utilizada em outras 
disciplinas? (Sim ou Não) 
6) Qual é o recurso que você mais gosta no Google Classroom? 

(a) imersão e notificações em tempo real 
(b) entrega das atividades de forma rápida 
(c) portabilidade do aplicativo 
(d) espaço para discussão com a turma e com o professor 
(e) organização das principais tarefas realizadas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Primeiramente, os dados serão analisados sob o ponto de vista da 
qualidade da plataforma, as principais ferramentas e telas, bem 
como algumas das principais funcionalidades extraídas. 
Posteriormente, uma análise do questionário aplicado aos 
estudantes, mostrado na Tabela 1, será avaliado por meio de 
gráficos de setores e barras e os principais comentários de 
discussão serão apresentados. Por fim, uma análise dos dados 
recolhidos no sistema será apresentada sob o ponto de vista do 
professor do portal Google Classroom, e uma discussão dos 
resultados será fornecida. 

4.1 Análise qualitativa 
Inicialmente com o uso da ferramenta Google Classroom, alguns 
alunos apresentaram algumas dificuldades, dentre elas podemos 
citar, resistência às mudanças, ausência de conta e-mail Google, 
falta de conhecimento do Google Docs (outra ferramenta Google 
importante para o Google Classroom), celular sem o sistema 
operacional Android ou IOS, dificuldade para enviar e formatar as 
tarefas. A Figura 1 apresenta um screeshot Figura 1a de tela do 
celular Android usando o sistema institucional e quatro 
screenshots (Figuras 1b, 2a-b, 3a-b) da tela usando do Google 
Classroom.  
Com o decorrer do tempo foi possível perceber que os alunos 
estão cada vez mais interessados na disciplina e mais habituados 
com a ferramenta do Google. Uma vez que a mesma, possibilita a 
imersão dos alunos, através da portabilidade do sistema com o uso 
de notificações e lembretes enviados (Figura 1b) ao celular, e 
permite aos alunos fazerem perguntas diretamente ao professor 
verificar todas as turmas nas quais o mesmo está cadastrado 
(Figura 2a), listar todas as tarefas pendentes (Figura 2b), 
responder às tarefas em tempo real pelo próprio celular (Figura 
3a), e verificar os prazos ou outras informações referentes às 
tarefas (Figura 3b).  
Muitos desses alunos tinham receio de enviar e-mail ao professor, 
devido a formalidade de escrita do mesmo, e com a adoção desta 
ferramenta foi possível superar esta barreira. Assim, pode-se 
perceber um certo conforto por parte dos alunos na interação 
mediada pelo aplicativo. Vale ressaltar que é possível alcançar 
objetivos interessantes acerca da aproximação comunicativa neste 
ambiente virtual. Além disso, é interessante ressaltar que 100% 
dos alunos em todas as salas apresentam dispositivos celulares 
com câmeras integradas, o que facilita a utilização do Google 
Classroom.  
As principais vantagens deste aplicativo, na visão do professor, 
estão apresentadas na Figuras 4 e 5, dentre elas podemos citar, 
organização de atividades enviadas pelos alunos em pastas, 
evitando uma sobrecarga de e-mails enviados pelos mesmos. 
Adicionalmente, é possível agendar uma data com horário para a 
entrega de cada atividade e criar uma agenda com os principais 
compromissos acadêmicos que reúne todas as disciplinas 
ministradas, além de poder enviar e postar vídeos didáticos como 
material de apoio. 
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Figura 1.  Portal estudante institucional (a) e notificação 

de tarefa no GC Android (b). 
 
Além disso, é possível comunicar com os alunos em tempo real, 
enviando lembretes aos mesmos com atividades a serem entregues 
(Figura 4) e as notas (Figura 5) pertencentes a cada uma das 
atividades entregues através de um feedback instantâneo. Esse 
feedback atua como diminuidor da distância transacional entre 
professores e alunos. Adicionalmente, ele se insere no contexto da  
inserção dentro da tecnologia da informação e comunicação 
dentro da sala de aula, propiciando um ambiente híbrido e 
tecnologicamente integrado, tornando o processo de ensino-
aprendizagem mais próximo da realidade dos alunos. 

 

  
Figura 2. Lista de turmas cadastradas no GC(a) e Lista de 

Tarefas no GC(b). 
 

 

  
Figura 3. Respondendo uma atividade no GC(a) e mural 

descritivo de atividade(b) 
 

 

 
Figura 4. Postagem de atividades avaliativas. 

 

 

 
Figura 5. Correção e postagem de notas aos alunos. 

 

4.2 Análise quantitativa 
A avaliação do uso do sistema Google Classroom foi realizada por 
meio de um questionário, aplicado junto aos alunos das 
disciplinas investigadas. Retornaram respondidos 80 
questionários das cinco turmas. O questionário foi elaborado com 
seis questões relacionadas ao uso do Google Classroom. A Tabela 
1 apresenta uma cópia do questionário aplicado aos alunos dos 
cursos técnicos e superiores, que cursam disciplinas da área de 
informática da instituição X; e a ordem das questões avaliadas. Os 
dados referentes ao questionário foram analisados através de 
gráficos. As Figuras 8 e 9 apresentam os gráficos referentes às 
respostas das perguntas de 1 até 5. 
O gráfico da Figura 8a apresenta os dados referentes a primeira 
pergunta levantada no questionário da Tabela 1. Os resultados 
demonstraram que apesar da experiência recente com o uso da 
ferramenta, 57 alunos assinalaram o Google Classroom como 
ferramenta preferencial. Todavia, 23 alunos optaram pelo uso da 
ferramenta disco virtual. Isso significa que algum aluno tem 
resistência a adoção da plataforma sugerida. Esse dado contempla 
que apesar das funcionalidades e vantagens do uso do Google 
Classroom, uma parte dos alunos ainda prefere algumas 
funcionalidades da plataforma cedida pela instituição. A 
funcionalidade de frequência de presença dos alunos nas aulas 
pode ser um exemplo dessas aplicações, uma vez que impacta 
diretamente na vida acadêmica do estudante e não possui suporte 
pelo Google Classroom. 
Os resultados da segunda pergunta são ilustrados na Figura 8b. O 
gráfico demonstra que apesar de um grupo de alunos terem 
preferência pelo disco virtual do portal do aluno (conforme Figura 
8a), os alunos destacaram gostar de utilizar a plataforma. Outro 
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dado importante é ilustrado na Figura 8c que contempla a terceira 
pergunta. A imersão caracteriza a capacidade dos alunos estarem 
ligados à disciplina independente do horário ou espaço em que se 
encontram. A principal vantagem desta funcionalidade é oferecer 
uma ponte digital entre professor e alunos, aumentando as formas 
de aprendizado e elevando a comunicação. A quantidade de 
avaliações positivas demonstra que as mensagens, notificações e a 
organização do aplicativo impactaram positivamente no período 
acadêmico dos estudantes. Logo, os alunos encontraram mais uma 
maneira de flexibilizar os estudos e executarem as atividades. 

 

   
Figura 6. Gráficos de setores que representam as 

perguntas de 1(a), 2(b) e 3(c) referentes ao questionário 
apresentado na Tabela 1. 

 

 

                 
Figura 7.  Gráficos de setores que representam as 

perguntas 4(a) e 5(b) referentes ao questionário apresentado 
na Tabela 1. 

 
A flexibilidade em enviar as tarefas foi o tema da quarta pergunta. 
A Figura 9a apresenta um gráfico em que uma parcela 
significativa de estudantes demonstra ter dificuldades no envio 
dos trabalhos. Esses obstáculos podem representar a resistência ao 
uso dos novos métodos de avaliação, tais como formulários, 
gráficos, tabelas ou mesmo o envio de dados por outras mídias 
como imagens, vídeos ou mensagens. A Figura 9b apresenta que a 
maioria dos alunos (88%) aprovam a utilização do Google 
Classroom em outras disciplinas. Esse resultado ressalta a boa 
aceitação por parte dos estudantes na utilização do ambiente 
virtual de aprendizagem Google Classroom. Por fim, o gráfico da 
Figura 10 apresenta os resultados referentes à última pergunta do 
questionário. A última pergunta, diferentemente das demais, 
apresenta cinco opções de resposta, com opção de selecionar mais 
de uma alternativa. A maioria dos alunos acredita que a maior 
vantagem do Google Classroom está na utilização do envio rápido 
de atividades ao professor. 

 

 
Figura 8.  Gráfico de barras que representa as opções de 
respostas para a última pergunta: (a) imersão e notificações 

em tempo real, (b) entrega das atividades de forma rápida, (c) 
portabilidade do aplicativo, (d) espaço para discussão com a 

turma e com o professor, (e) organização das principais tarefas 
realizadas. 

 

4.3 Análise de dados da plataforma 
A plataforma do Google Classroom fornece diversos detalhes de 
cada disciplina, dentre eles podemos citar, hora de entrega, 
principal formato de arquivo entregue, se entrega possui atraso. 
Para a análise de dados da plataforma, foi selecionada uma única 
turma do primeiro semestre de 2017 de 30 alunos da área de 
informática que cursa ensino médio integrado na Instituição X. 
Esta turma foi escolhida em virtude de ser a maior turma em 
quantidade de alunos, dentre as 5 analisadas, ou seja, o objetivo 
era encontrar uma amostra maior para a realização da análise e 
mineração de dados. Durante o primeiro semestre de 2017, foram 
propostas 16 atividades aos alunos de um total de 20 semanas (40 
aulas semanais). Exceto nos dias de avaliações, os alunos 
realizavam algum tipo de atividade prática, que poderia ser 
resolução de atividades ou lista de exercícios. Na disciplina 
analisada das 16 atividades recomendadas aos alunos, 4 delas 
tiveram 100% de entregas, das outras 12 atividades, que não 
tiveram 100% de entregas, no máximo 4 alunos não entregaram 
todas as atividades. Das atividades que foram entregues, no 
máximo 7 foram entregues com algum atraso. Esse valor 
representa 20.6% do total de atividades. Dentre as atividades 
entregues com algum atraso, podemos citar que 20% delas foram 
entregues com até 3 minutos de atraso, 45% delas com atraso 
entre 3 e 5 minutos, 25% delas foram entregues com atraso entre 5 
e 10 minutos, e 30% foram entregues com atraso maior que 10 
minutos. Outro fator a ser observado é que inicialmente o número 
de atividades não realizadas ou entregues em atraso foi maior no 
início do semestre, entre as 3 primeiras atividades, ou ao final do 
semestre, entre as 4 últimas atividades. Adicionalmente, o tipo de 
documentos que mais foi entregue para a resolução de atividades 
foram imagens do tipo .jpg com média de 83% (capturas de fotos 
da resolução da questão no caderno com captura de foto), seguida 
pelo tipo de arquivo .doc ou .docx com 13% de média, e por fim 
4% das ocorrências representavam entregas do tipo .txt feitas em 
algum bloco de notas do computador ou celular. A partir desses 
resultados é possível perceber que a plataforma do Google 
Classroom ajuda os alunos a controlarem suas entregas, 
sinalizando a eles a hora que devem entregar cada uma delas. Por 
isso, o número de atividades não entregues (15%) é bastante baixo 
se comparado ao número de entregas (4 alunos). Antes da 
plataforma ter sido incluída na disciplina (primeiras duas 
semanas), este número de atividades em atraso chegava a 
aproximadamente 20% (7 alunos), ou seja, uma recuperação de 
57% da turma. Logo, pode-se concluir que a utilização da 
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plataforma Google Classroom foi bastante benéfica. No entanto, 
nas primeiras semanas de implantação do Google Classroom, 
houve uma dificuldade por parte dos alunos para se adaptarem 
com a utilização da plataforma. A mesma ocorrência foi 
observada nos últimos dias, isso significa que outras formas de 
atividades devem ser aplicadas, e que o reforço da importância 
das entregas pontuais, por parte dos alunos, se faz necessário para 
o bom andamento do semestre letivo; tendo em vista que as listas 
entregues no Google Classroom reforçam o conteúdo visto em 
sala. 

5. Considerações finais e trabalhos 
futuros 
Dentre as vantagens notadas pelo professor da disciplina, 
podemos destacar que o aplicativo dá mais liberdade de interação 
entre os pares; devido a agilidade e rapidez na comunicação. 
Além disso, o aplicativo é gratuito e de fácil entendimento. Os 
alunos podem receber notificações instantâneas pelo aplicativo 
facilitando a imersão na disciplina. Para o professor as vantagens 
são de organização das tarefas dos alunos em forma de pastas, 
criação de agenda com todas as atividades e feedback em tempo 
real de notas. Por outro lado, dentre as desvantagens notadas pelo 
professor é que o uso eficiente do aplicativo depende de uma boa 
rede de internet; o que às vezes não acontece durante o período da 
aula, o que dificulta os planos de ensino. Adicionalmente, por não 
ter sido utilizado desde o primeiro dia de aula, devido à falta de 
suporte do Google, alguns alunos se mostraram resistentes em 
migrar de plataforma, o que gerou mais atrasos nas entregas ou 
ausência de entregas por parte de alguns alunos. Como trabalho 
futuro, espera-se reaplicar um novo questionário aos alunos com 
mais questões e algumas delas abertas, para que os estudantes 
possam detalhar a experiência com a plataforma de maneira mais 
aberta, dando liberdade para que eles possam expressar e sugerir 
novas ideias de uso. Por fim, quando a plataforma Analytics do 
Google estiver disponível para o ambiente Google Classroom, 
espera-se fazer uma mineração de dados mais completa em termos 
de alternativas e soluções para que se tenha taxas de entregas de 
atividades mais altas e maior aproveitamento por parte dos 
estudantes. 
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ABSTRACT 
This article is a review of a research in a Public University that 
focus the use of digital technologies in Psychopedagogy. This is a 
qualitative research in the form of a case study whose procedures 
were semi-structured interviews, observation and interventions. 
The records analyzed belong to the researcher's field diary and 
school documents. The subject of the study has his mobility 
reduced due to a neonatal stroke. The use of technologies helped 
the learning by opening a new space in the school for this type of 
intervention with children with special educational needs. 
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RESUMO 
O presente artigo é um recorte de uma pesquisa em uma 
Universidade Pública no Brasil, que aborda o uso das tecnologias 
digitais na Psicopedagogia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
na forma de estudo de caso, cujos procedimentos foram 
entrevista, observação e intervenção. Os registros analisados 
pertencem ao diário de campo da pesquisadora e documentos da 
escola. O sujeito acompanhado tem mobilidade reduzida devido a 
um acidente vascular cerebral neonatal. O uso das tecnologias 
favoreceu o aprendizado, abrindo um novo espaço na escola para 
este tipo de intervenção com crianças portadoras de necessidades 
educacionais especiais. 
Palavras-chave 
Tecnologias Digitais, Mesa Digital, Motricidade. 

 
1. APRESENTAÇÃO 
A Deficiência física é definida como uma desvantagem resultante 
de um comprometimento ou de uma incapacidade que limita ou 
impede o desempenho motor de uma pessoa. No Brasil, o artigo 
3º, inciso IX da Lei Nº 13.146 de 2015 [2] classifica pessoa com 
mobilidade reduzida: “aquela que tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando 
redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação 
motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, 
pessoa com criança de colo e obeso”. 

E essa mesma lei, no inciso III do artigo 3º nos privilegia com: 
tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 
serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social. O ingresso na escola é a 
premissa na vida social de alguém que possui alguma deficiência 
física. Suas relações interpessoais, além do campo familiar, 
começam a ser construídas dentro do espaço escolar. Nesse 
ambiente é possível trabalhar com a aceitação de si mesmo frente 
a sua “diferença” e a do grupo, consolidando a compreensão de 
que deficiência não é uma limitação. 

A inclusão nas escolas tem sido discutida amplamente no sistema 
de ensino brasileiro. Fala-se da importância de adaptações dos 
espaços estruturados fisicamente e de profissionais capacitados 
para atender as necessidades individuais de cada aluno, mas o que 
se evidencia é uma política de acolhimento social, em que as 
crianças com dificuldades só desfrutam do espaço físico e social, 
tendo o acesso garantido, mas o pedagógico é muito pouco 
pensado para elas. Nesse contexto, cria-se um paradigma, a escola 
faz parte da vida do aluno com necessidades educacionais 
especiais, mas o mesmo não faz parte da escola. A contribuição 
de Filidoro [6]  é bem contundente quanto a isso: “as adaptações 
se referem a um contexto – e não me refiro a criança, mas ao 
particular ponto de encontro que ocorre dentro da aula em que 
convergem à criança, a sua história, o professor, sua experiência, 
a instituição escolar com suas regras, o plano curricular, as 
regulamentações estaduais, as expectativas dos pais, entre outros, 
- então não é possível  pensar em adaptações gerais para crianças 
em geral”. 

As contrariedades e os obstáculos da educação inclusiva são 
maiores quando se trata da formação pessoal de crianças com 
necessidades educacionais especiais. A não compreensão pela 
escola de que essas crianças podem apresentar avanços na sua 
aprendizagem de outra maneira que não a convencional, exige das 
mesmas um esforço incalculável, 

Nesse sentido, vários autores concordam com a ideia de que a 
tecnologia pode favorecer a aprendizagem em crianças que se 
encontram com alguma dificuldade física motora, reduzidas ou 
permanentes, como, por exemplo Alves e Aguiar [1] abordam no 
seu escrito “que neste contexto, um dos recursos disponíveis que 
pode ser utilizado em favor desta demanda é a educação inclusiva 
que, apoiada pela informática na educação e as tecnologias 
assistivas, pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem para 
formação “especial” dos deficientes, respeitando suas capacidades 
e limitações de forma particular”.  

Na mesma linha, Zednik [12] faz uma compilação de ferramentas 
tecnológicas para otimizar o ensino e sustentam a “tecnologia 
assistiva para deficiência motora - Recursos digitais, que 
permitem o acesso, a comunicação e a recepção de informação 
das pessoas com limitações motoras”.    

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 478 - 482. Santiago de Chile.



479

 A pesquisadora Ana Grasielle Corrêa se dedica a ajudar crianças 
com dificuldades motoras ou com mobilidade reduzida e no seu 
projeto de doutorado desenvolveu um jogo musical chamado de 
GenVirtual, em realidade aumentada, que tem como objetivo 
promover a capacidade motora com ações pré-planejadas. Os 
autores [4] referem que a partir da mão e dos pés, é possível 
manipular os objetos virtuais projetados no mundo real, 
dispensando o uso de adaptações. 
Os jogos digitais, além de propiciar o aspecto lúdico no 
desenvolvimento cognitivo e social, são ótimos instrumentos 
pedagógicos para sustentar as relações interpessoais de crianças 
com necessidades especiais. Nesse contexto Silva et al. [9] 
realizaram uma experimentação com o jogo Kadu no Parque, 
entre dois grupos de participantes, um com necessidades 
educacionais especiais e outro sem. No momento da execução os 
autores avaliaram que: mesmo com dificuldades de concentração, 
na interação com as fases 1, 2 e 3 do jogo, os PNEE obtiveram 
respectivamente os seguintes resultados 66%, 45% e 75% de 
acertos em comparação aos resultados das crianças sem 
necessidades especiais e praticamente utilizaram o mesmo tempo 
que estes. Os autores ainda ressaltam que “os objetos, sons, 
movimentos, cores e as figuras utilizadas no jogo foram muito 
mais exploradas pela criança PNEE no processo de interação. ” 
Nesse ambiente de investigação que problematiza a contribuição 
do uso de recursos tecnológicos para o aprendizado de crianças 
com necessidades educativas especiais é que emergiu a 
necessidade de encontrar meios que desenvolvesse o aprendizado 
de uma criança  com mobilidade reduzida, considerando as suas 
necessidades físicas, emocionais e cognitivas, no caso, um 
menino que tem hemiparesia, matriculado numa escola de rede 
particular, cursando pela segunda vez consecutiva o último nível 
da educação infantil, que será apresentado neste artigo. 

O olhar dos educadores para com essas crianças, através de uma 
ação propícia à aprendizagem, ressalta um sentimento de 
segurança, acolhimento e entendimento de que as diferenças 
fazem parte da heterogeneidade de alunos que ingressam na 
escola. Ao planejar e oferecer diferenciais no aprendizado de 
quem necessita, exige-se uma prática educacional inovadora, em 
que se permite que essas crianças sejam protagonistas do seu 
aprendizado, ao mesmo tempo, ressalta-se o sentimento de 
empatia pelas dificuldades delas, favorecendo a construção de 
vínculos, e assim entender que a aprendizagem está muito distante 
de ser propiciada por um único sujeito, mas sim na relação 
professor/aluno e aluno com o meio. 
O conhecimento necessário para as crianças será construído 
conforme o seu interesse, ou seja, a sua motivação interna irá 
favorecer o seu desejo de aprender, para isso, é preciso 
desenvolver formas de apoiar a criança a realizar a construção de 
saberes, bem como oferecer bons recursos, neste caso, as 
tecnologias digitais. Corbellini et al [3] chamam a atenção de que 
“o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na 
área da educação deve ser planejado conforme os objetivos que se 
quer alcançar, seja leitura, escrita, matemática, psicomotricidade, 
etc. É necessário que seja feito um estudo de cada recurso e de 
seus usos, buscando a adequação do que se pretende em termos de 
educação”. 

2. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa. De acordo com o objetivo, a 
pesquisa se deu na forma de estudo de caso. Segundo Yin [10] “o 
estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 
contexto não são claramente evidentes”. 

Os procedimentos da pesquisa incluem sondagens documentais, 
entrevistas semiestruturadas e observações. O sujeito da pesquisa 
foi aluno de uma escola conveniada a um sistema de ensino, por 
isso, todo o trabalho é limitado ao material que esse sistema 
fornece, ou seja, as atividades pedagógicas são padronizadas, 
restringindo as possibilidades de adaptações. O conteúdo 
programático é dividido em apostilas por níveis de ensino, são 
quatro livros por ano. Essa programação conteudista não se 
renova anualmente, então, os professores se não trocarem de nível 
de ensino, baseiam o seu planejamento nas mesmas atividades do 
ano anterior, mesmo que o contexto educacional seja diferente. 
Ocorre a mesma situação quando a escola não permite a 
progressão de um aluno para um nível de ensino superior. Foi o 
que aconteceu com o sujeito da pesquisa: como a escola não o 
considerou apto para ingressar no último nível da educação 
infantil, acabou repetindo as mesmas atividades do ano anterior, 
ou seja, sem nenhuma readequação às suas necessidades. Esses 
apostilados aglomeram inúmeras atividades anacrônicas ao 
contexto de uma criança contemporânea a era digital. Conforme 
Nascimento, apud Correa et al. [5], as apostilas “apresentam 
exercícios de rabiscação, perfuração, dobragem, recorte, colagem 
e labirinto, ou seja, atividades de psicomotricidade, além de 
exercícios com letras do alfabeto ou com numerais, cores, figuras 
geométricas, tamanhos e posições, por exemplo, repetindo os 
modelos preparatórios das décadas de 1970 e 1980”. 

As observações e acompanhamento de investigação para o recorte 
do artigo duraram dois meses, na frequência de uma vez por 
semana.  

3. APRESENTANDO O CASO 
O menino é o primeiro filho do casal, de uma gestação não 
planejada, mas bem aceita. A mãe só soube que estava grávida 
aos quatro meses. Frequentava academia, sem intercorrências. O 
parto foi cesáreo, combinado previamente. O menino nasceu com 
40 semanas, APGAR 8 e 9 respectivamente no primeiro e quinto 
minuto; peso de 3.465g, comprimento 49cm. Sugava bem e teve 
alta no terceiro dia. 

A mãe relatou perceber que o filho, com meses de vida, se 
movimentava pouco e quando segurava a mamadeira sua mão 
direita permanecia fechada. Realizaram uma RCM (ressonância 
magnética cerebral) que constatou uma antiga lesão cerebral com 
limites bem definidos, configurando um AVC (acidente vascular 
cerebral) neonatal.  Como consequência, o menino teve seus 
movimentos do lado direito limitados, caracterizando uma 
Hemiparesia. Entende-se por essa uma diminuição, debilidade dos 
movimentos. É possível diminuir os efeitos da deficiência motora 
através da Fisioterapia, embora seja difícil a recuperação total dos 
movimentos, ocorrendo somente nos casos leves, onde os 
exercícios motores ajudam a reestabelecer o tónus muscular e 
coordenação motora. O menino recebeu acompanhamento de 
diversos profissionais desde a descoberta da patologia, inclusive o 
tratamento fisioterapêutico, para aproveitar a capacidade do 
cérebro de se adaptar às necessidades do sujeito e se reconectar. 
Após os três primeiros anos da infância, essa ação, chamada de 
plasticidade cerebral, torna-se mais lenta, e o cérebro acaba se 
acostumando à condição. Segundo Almeida apud Silva et al.[8] “o 
cérebro em desenvolvimento é plástico, ou seja, capaz de 
reorganização de padrões e sistema de conexões sinápticas com 
vistas à readequação do crescimento do organismo às novas 
capacidades intelectuais e comportamentais da criança”.  
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Como a total recuperação da hemiparesia é bastante difícil, busca-
se também provar que a incorporação das tecnologias digitais no 
contexto escolar desse aluno poderá favorecer o avanço contínuo 
nos seus estudos, embora com suas limitações motoras. Willrick 
et al. [11] aborda neste sentido “que crianças com 
desenvolvimento motor atípico, ou que se apresentam com risco 
de atrasos, merecem atenção e ações específicas, já que os 
problemas de coordenação e controle do movimento poderão se 
prolongar até a fase adulta”.   

Por ter uma rotina diária atribulada de atividades, com horários 
fixos e contínuos, muitas vezes o menino chega à escola 
extremamente cansado. Nesses dias sua concentração é mínima, e 
sua motivação depende diretamente do meio exterior. O menino 
também é diabético, necessitando de alimentação controlada e 
aplicação de insulina, sendo inclusive necessário, durante a tarde, 
verificar sua glicose e aplicar uma dose diariamente, o desânimo 
tem esse fator fisiológico como contribuinte. 

Em conformidade aos aspectos físicos, emocionais e sociais do 
aluno é que se faz iminente a realização de uma proposta 
pedagógica distinta às condições dele. Criar estratégias de ação, 
que de fato atendam suas necessidades e possam tornar os 
momentos de aprendizado mais atrativo e menos maçante, 
contribuindo para o seu desenvolvimento integral é importante. 

4. A MESA DIGITAL NA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 
A ideia original era a aplicação do uso da mesa digital no 
ambiente escolar, para comparação da produção de atividades 
realizadas manuscritas e digitadas, porém a instituição negou o 
pedido da experimentação alegando que o recurso poderia distrair 
as demais crianças. Como a intenção era apurar o quanto esse 
instrumento tecnológico facilitaria a aprendizagem de crianças 
com dificuldades motoras, mesmo não sendo o ideal, as hipóteses 
foram levantadas na residência familiar, já que a família havia 
comprado a mesa para o entretenimento da criança. A pesquisa 
não queria dissociar o fator da interação social que tanto 
influencia o aprendizado. A mesa digital possui jogos que 
permitem a realização de atividades em grupo e propiciam as 
trocas de saberes, potencializando a construção de novos 
significados.   

As atividades enviadas pela escola como tarefa de casa serviram 
como fonte de dados e de diagnóstico para verificar as 
dificuldades encontradas pelo menino com atividades 
manuscritas. A figura 1 mostra a tentativa de escrever o próprio 
nome, o traçado da letra M e o desenho de um macaco.  A figura 
2 mostra o reconhecimento das letras que compõem o seu nome, 
comprovando que o menino tem desenvolvida a capacidade de 
reconhecer os símbolos gráficos que compõem seu nome, mas não 
consegue reproduzi-los com a escrita convencional.  

 
Figura 1: atividade de desenho e escrita feita com o próprio 

punho 

 
Figura 2: atividade de identificação das letras que compõem o 

nome 

A mesa digital utilizada nesse estudo conta com vários 
aplicativos, como: jogos de coordenação motora, raciocínio 
lógico, musicalização; jogos de iniciação matemática, criação de 
desenhos, entre outros. Mas o mais relevante e que diferencia esse 
recurso é o aplicativo “Central de Atividades”, de fácil manuseio 
e entendimento que permite aos docentes criar suas próprias 
atividades e acompanhar a evolução do desempenho de seus 
alunos. É possível a personificação da aprendizagem sem 
desrespeitar a proposta pedagógica da instituição, sem desvincular 
o aprendizado do menino do contexto em que os demais colegas 
estão inseridos, além de conduzir para a inovação dos processos 
de aprendizagem. As figuras 3, 4 e 5 mostram atividades 
realizadas na mesa digital.  

 
Figura 3: Formação de palavras com recursos 

audiovisuais a partir de ilustrações 
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Figura 4: Realização de pequenos cálculos matemáticos 

Essas atividades são exemplos de recursos que a mesa digital 
dispõe para trabalhar o desenvolvimento cognitivo. Nesse caso 
são atividades com desafios de cálculos simples, montagem de 
palavras, associação de imagens, palavras e sons, percepção 
visual e auditiva, montagem de quebra-cabeças, entre outros. 

 
Figura 5: Jogo que estimula a atenção, agilidade e 

coordenação motora 

O desenvolvimento motor é capacitado através de atividades que 
desenvolvem os movimentos dos dedos, das mãos, do antebraço, 
com o fortalecimento dos músculos que compõem esses 
membros. 

 A utilização da mesa digital, um instrumento tecnológico, em 
sala de aula permite que a assimilação aconteça de forma 
dinâmica e lúdica, fomentando um interesse maior do aluno pelos 
conteúdos didáticos e oportunizando não só o desenvolvimento 
cognitivo, como também as habilidades de independência e 
autonomia, que são restringidas em crianças com dificuldades 
motoras. Nesse sentido, temos a colaboração de Folque [7] 
afirmando que “na mesma perspectiva, versa o desenvolvimento 
da coordenação motora, a construção de valores, de respeito e 
cooperação, o conhecimento do mundo letrado, a percepção e a 
experimentação, a expressão e acesso à cultura; assim como 
muitos objetivos relevantes que corroboram com o processo de 
desenvolvimento das crianças”.  

O comportamento do menino foi bem distinto com as aplicações 
das atividades. Com os materiais impressos necessitou de mais 
tempo para realizar, teve sua atenção desfocada e interrompeu 
várias vezes a execução, apoiando-se completamente na mesa. 
Começava a bocejar, manifestando desinteresse, sendo necessário 
motivá-lo a continuar. Já com a mesa digital precisou de menos 
tempo para concluir os desafios, vibrava a cada conquista e 
mantinha-se atento aos estímulos visuais e auditivos. Percebe-se, 
portanto, que o recurso impulsionou o desejo interno em aprender, 
além de favorecer a execução das atividades que exigiriam maior 
esforço físico. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 
Quando se proporciona um ambiente de aprendizagem 
diversificado, respeitando as crianças como sujeitos de seu 
próprio aprendizado, se enriquece o processo educacional. 

As tecnologias facilitam uma aprendizagem diferenciada, pois se 
distinguem da tradicionalmente usada pelas escolas. Neste caso, 
crianças com dificuldade motora, podem expandir o seu interesse 
pela aprendizagem da leitura e escrita, já que esses recursos 
dispõem o alfabeto em teclados ou lousa, não exigindo a 
capacidade da motricidade fina muito desenvolvida para a grafia. 

Dentro desse contexto a mesa digital mostrou-se um ótimo 
recurso tecnológico para facilitar o processo de aprendizagem 
nesse menino portador de dificuldade motora, influenciando o 
desempenho na realização das atividades, permitindo maior 
agilidade no desenvolvimento destas, favorecendo a ludicidade, 
fator importantíssimo para a construção do conhecimento infantil. 
Almeja-se como trabalhos futuros a pesquisa de meios que 
possam transformar tablets em mesas digitais, facilitando a 
aquisição para crianças e/ou escolas que não possam custear as 
despesas do valor da mesa digital. Também, espera-se contribuir 
para que as instituições escolares revejam o seu conceito de 
inclusão, pois, embora a inclusão seja projetada pela escola, é 
necessário que ela, enquanto difusora de conhecimento, entenda 
que suas metodologias de ensino devem se adequar às 
especificidades de cada aluno. 
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ABSTRACT 
This article aims to present the Fables Maker, which is an 
Educational Game (JE) that helps the cognitive, 
communicative and social development of children with the 
level of TEA (Autistic Spectrum Disorder). The 
methodology used in that paper is based on bibliographic 
review and prototyping. To elaborate as teaching activities 
of the game, two teaching methodologies of tests: ABA 
(Applied Behavior Analysis) and TEACCH (Treatment of 
children with disabilities and social communication). One 
of the differentials of the game, the user is allowed to 
configure the scenario according to the child's profile, such 
as: omitting unwanted objects. 

Keywords 
Educational game, TEA, ABA, TEACCH 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo apresentar o Fables Maker, 
que é um Jogo Educativo (JE) que auxilia o 
desenvolvimento cognitivo, comunicativo e social de 
crianças com o nível leve de TEA (Transtorno do Espectro 
Autista). A metodologia utilizada neste trabalho é baseada 
em revisão bibliográfica e prototipação. Para elaborar as 
atividades de ensino do jogo, duas metodologias de ensino 
foram utilizadas: ABA (Análise do Comportamento 
Aplicado) e TEACCH (Tratamento de crianças com 
deficiência e comunicação social). Um dos diferenciais do 
jogo, é permitir que o usuário configure o cenário de acordo 
com o perfil da criança, como: omitir objetos indesejados. 

Palavras-chave 
Jogo Educativo, TEA, ABA, TEACCH 

Categories and Subject Descriptors 

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

General Terms 
Fatores Humanos 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) 
está sendo tema de pesquisa de várias universidades (ex: 
Universidade de São Paulo e Universidade Federal Fluminense).  
Em pesquisa realizada pelo órgão norte-americano Centers for 
Disease Control and Prevention em 2011, o autismo pode estar 
em duas ou até seis pessoas em cada mil [4]. 
O TEA é uma condição que pode comprometer a capacidade de se 
comunicar com outras pessoas e de expressar sentimentos. 
Também implica na presença de estereotipias, ou seja, atos 
repetitivos que se fixam no dia a dia da criança. Leo Kanner foi o 
primeiro a caracterizar o autismo, com base em um estudo feito 
com onze crianças na época (1943). Ele observou que todas elas 
apresentavam quadros semelhantes, alguns comportamentos são: 
incapacidade de se relacionar com outras pessoas, pouca tentativa 
de comunicação e interesse pelo o que é imutável [11]. A 
intervenção intensiva nos primeiros anos de vida tem impacto 
significativo sobre as crianças autistas [9]. Até os dias atuais não 
foi encontrada a cura para o autismo, mas existem métodos que 
ajudam a criança a se relacionar melhor com o mundo, o uso da 
tecnologia é um deles [6].  
Segundo LeBlanc1 “A tecnologia nos permite ensinar certos tipos 
de habilidades com segurança, quando o treinamento ao vivo seria 
difícil ou perigoso. Por exemplo, quando ensinamos uma pessoa a 

                                                                 
1LeBlanc, psicóloga e pesquisadora é referenciada por Naoe no 
artigo “Tecnologia pode ajudar no tratamento de pessoas com 
autismo” de Naoe - Disponível em: <https://goo.gl/G8s8vt> 
Acesso em: 05. jul. 2017 
 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 483 - 488. Santiago de Chile.
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atravessar a rua em um ambiente virtual, ao invés de uma rua com 
automóveis reais”. O TEA é classificado em níveis (leve, 
moderado ou grave), o que significa que cada pessoa possui 
limitações diferentes. Segundo [12], o jogo pode ser considerado 
um importante meio educacional, pois ele propicia o 
desenvolvimento integral e dinâmico em diversas áreas: cognitiva, 
afetiva, social e motora.  Além disso, ele contribui para a 
construção da autonomia, criatividade, responsabilidade e 
cooperação das crianças e adolescentes. 
O objetivo deste trabalho é apresentar um Jogo Educativo, 
intitulado de Fables Maker, onde o público alvo são crianças de 
dois a cinco anos.  O propósito é acompanhar o início do seu 
desenvolvimento cognitivo, atuar na comunicação e interação com 
elementos existentes no mundo, através de atividades lúdicas que 
se adaptam ao perfil do público alvo.   
O artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 e as suas 
subseções abordam conceitos relacionados ao TEA. A seção 3 
apresenta alguns trabalhos relacionados. A seção 4 o método 
utilizado para alcançar o objetivo deste trabalho. A seção 5 
apresenta a versão atual do Fables Maker e atividades propostas.  
Por fim, a seção 6 apresenta as conclusões e trabalhos futuros. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 TEA 
O TEA é uma condição do desenvolvimento neurológico de 
uma pessoa, ele tem como características a alteração da 
comunicação social e presença de comportamentos 
estereotipados e repetitivos. O termo TEA é definido pela 
Associação Psiquiátrica Americana (2002), sendo o mais 
adequado, dando um fim às outras terminações como: 
autismo clássico, infantil, atípico, autismo de alto 
funcionamento ou Síndrome de Asperger.  
Os sintomas do TEA começam a surgir no início da 
infância e afeta três áreas importantes: (i) a comunicação: a 
criança não fala ou pode ter dificuldade para realizar um 
diálogo; (ii) A interação: a criança apresenta pouco contato 
visual e parece não ter interesse de interagir com outras 
pessoas (ex: chamar a criança pelo nome e ela não 
responder, seja visualmente ou verbalmente); (iii) O 
comportamento: a criança pode ter interesses muito restritos 
e comportamento repetitivos (ex.: ter fixação por objetos 
que giram, brincar apenas com a rodinha do carrinho, entre 
outros). Compreender o autismo exige muita paciência, e é 
uma constante aprendizagem, é uma reflexão que vai além 
de crenças, valores e conhecimentos sobre o mundo.  
O trabalho de [11], ressalta três aspectos sobre os quais 
deveriam fundamentar-se as especulações em torno do 
autismo: modéstia, humildade e cautela. As respostas para 
as perguntas “porque acontece” e “como acontece”, 
influenciam toda uma maneira de lidar com o assunto e a 
aceitação. O diagnóstico de TEA baseia-se na existência de 
comportamentos que preenchem critérios para um quadro 
clínico específico, estes comportamentos não podem ser 
medidos por exames de sangue ou imagem, eles são 
observados em diversos contextos, como: um conjunto de 

reações, atitudes e habilidades que uma pessoa apresenta 
diante de situações e em ambientes variados.  

2.2 Manual de diagnóstico e classificação de 
doenças relacionadas a TEA 
Os critérios estabelecidos pelo Manual de Diagnóstico e 
Estatístico (DSM-5) e pela Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), são responsáveis por classificar o TEA 
em graus/níveis. As experiências vivenciadas no espectro 
diferem muito de acordo com os níveis, por exemplo: 
algumas pessoas com grau leve podem se deslocar 
sozinhas, elas podem dirigir carro ou pegar um transporte 
público; já outras com um grau moderado, podem precisar 
de supervisão para atravessar a rua ou preparar sua comida; 
outras podem ter empregos satisfatórios e uma carreira 
brilhante, já outras precisam de alguém para se alimentar.  
Alguns estudos demonstram que a identificação precoce 
dos sinais e dos sintomas de risco para o desenvolvimento 
do TEA é fundamental, pois, quanto antes o tratamento for 
iniciado, melhores são os resultados em termos de 
desenvolvimento cognitivo, linguagem e habilidades sociais 
[13].  

2.3 MODELOS DE ENSINO  
ABA é um modelo que adota o ensino por meio de 
tentativas discretas, intensivas e estruturadas em situação de 
um-pra-um. Geralmente ela começa em casa, quando a 
criança ainda é muito pequena (intervenção precoce), essa 
técnica também pode ser usada com crianças maiores e 
adultos. ABA está associada ao termo “guarda-chuva”, que 
descreve uma abordagem científica que pode ser usada para 
tratar muitas questões, como: medos, fobias, transtornos 
comportamentais de sono, dificuldade de se alimentar, 
estresse, dentre outros [9].  
A educação para crianças com autismo, é uma das 
aplicações desse modelo de ensino, ela pode desenvolver 
várias habilidades, como: cognição, comunicação e 
socialização [9]. Sua metodologia e técnicas também 
podem ser aplicadas na escola, e normalmente suas sessões 
são individuais, no qual pode seguir uma agenda de ensino 
de 30 a 40 horas semanais, em período integral. Vale 
salientar que o programa rejeita punições, e se concentra na 
premiação do comportamento desejado [9].  
O Ensino por Tentativas Discretas (Discrete Trial Teaching 
– DTT) é uma das metodologias de ensino usadas pela 
ABA. Ela tem um formato estruturado, comandado pelo 
professor, e caracteriza-se por dividir sequências 
complicadas de aprendizado, em passos pequenos e 
“discretos”, que são ensinados um de cada vez, durante uma 
série de “tentativas”. Existe a presença do reforço positivo 
(prêmios) e o grau de “ajuda”, caso seja necessário [9]. 
Apesar do termo DTT ser usado com frequência, ele é 
apenas um campo de ensino dentro do ABA. Ivar Lovas2 
                                                                 
2 goo.gl/qb39x2  
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foi o primeiro a aplicar os princípios da ABA e DTT para 
ensinar crianças com autismo. A medida que a criança 
progride ela pode ser capaz de aprender assimilando a 
linguagem, conceitos ou habilidades que não são ensinadas 
diretamente em sessões individuais [9]. 
Outro método de ensino adequado ao público autista é o 
PECS (Picture Exchange Communication System), ele 
consiste em ensinar pessoas a se comunicar de forma 
funcional, ou seja, por intermédio da troca de figuras. Ele 
tem como base os princípios de investigação e práticas da 
ABA, e é composto por seis fases, com estratégias para 
introdução de atributos (ex: cor e tamanho).  
O modelo TEACCH (do português significa, Tratamento e 
Educação para Autistas e Crianças com Déficits 
relacionados com a Comunicação) é um programa 
educacional e clínico, ele tem uma prática 
predominantemente psicopedagógica. O TEACCH foi 
criado em 1964, na Universidade da Carolina do Norte 
(EUA), por Eric Shopler3 e colaboradores. Ele utiliza uma 
avaliação denominada PEP-R (Perfil Psicoeducacional 
Revisado) para avaliar a criança e determinar seus pontos 
fortes e de maior interesse, e suas dificuldades. A partir dos 
pontos identificados, um programa individualizado e 
específico deve ser elaborado. Ele se baseia na adaptação 
do ambiente, facilitando a compreensão da criança em 
relação ao local em que ela se encontra. O TEACCH visa 
desenvolver a independência do aluno, porém, ele precisa 
do suporte do professor para aprender atividades novas, 
mas possibilitando-lhe ocupar grande parte de seu tempo de 
forma independente. 
O autismo afeta sua forma de aprender o mundo, de falar, 
de comer e de se comunicar. Por isso, a direção dessas 
metodologias, sejam no contexto terapêuticos ou 
educacionais não tem o objetivo de curar ou mostrar que 
uma pessoa com autismo pode ser normal, elas buscam 
reconhecer as diferenças, sem transformá-las em barreiras. 
Dentre os modelos de ensino citados, o ABA foi o mais 
adequado para o Fables. A seção 6 irá detalhar como o 
modelo ABA foi inserido nas atividades do jogo. 

3.TRABALHOS RELACIONADOS 
Existem diversas iniciativas para auxiliar crianças autistas a 
desenvolver aspectos relacionados à cognição, 
comunicação e interação social. Para auxiliar o 
desenvolvimento do Fables Maker, foi realizado um 
levantamento bibliográfico de alguns trabalhos 
semelhantes, eles são descritos na Tabela 1.   
 

Tabela 1. Jogos / Plataformas para pessoas com TEA 

                                                                 
3goo.gl/D5mKJK 

Cangame Maker4 
O Cangame Maker é um aplicativo desenvolvido para celular 
(Android). O seu objetivo é promover o desenvolvimento 
cognitivo e social por meio de rotinas de aprendizado 
personalizado. A proposta é que essa personalização crie um 
conteúdo específico para os usuários, utilizando fotos, textos de 
apoio, áudio e vídeo. Ele pode ser utilizado por pais, 
educadores e profissionais de saúde que acompanham o 
desenvolvimento dos autistas. Através da criação de rotinas de 
aprendizado sociais, de comunicação, do emprego apoiado, da 
educação inclusiva, da vida diária, estimulando a criatividade. 
Tudo isso sem qualquer tipo de constrangimento social e com 
registros da evolução do tratamento.  

ABC Autismo5 
O ABC Autismo foi desenvolvido por pesquisadores do 
Instituto Federal de Alagoas. A estrutura é baseada em quatro 
níveis de dificuldade, nos dois primeiros níveis as crianças 
podem aprender habilidades, como: transposição e 
discriminação, ou seja, troca e distinção dos objetos em cena. 
A partir do terceiro nível, as atividades ficam mais complexas, 
como quebra-cabeça. Neste nível, desenvolve-se a ideia do todo 
e das partes, exigindo um maior raciocínio por parte do usuário. 
O quarto e último nível (quarto nível do TEACCH) [3], aborda 
a questão do letramento, no qual é ensinado a separação de 
sílabas, reconhecimento de vogais e formação de palavras. Foi 
implementado para crianças com comprometimento grave de 
TEA, tanto no aspecto da aprendizagem quanto na linguagem 
utilizada. 

Aiello6 
O Jogo permite que a criança possa associar nomes a imagens, 
para que ela amplie seu vocabulário. Os cinco componentes de 
compreensão da leitura são: desenvolvimento de vocabulário, 
compreensão literal, compreensão inferencial, avaliação e 
apreciação. O público-alvo são crianças de todas as idades. É 
aconselhável a presença de um adulto para intermediar o uso. O 
adulto poderá modificar as configurações do jogo à medida que 
a criança vai evoluindo. 

Foi possível perceber algumas limitações dos trabalhos 
apresentados na Tabela 1. O Cangame Maker possui uma 
interface simples que não pode sofrer modificações, ou 
seja, não é possível retirar elementos do cenário, limitando 
a personalização do ambiente. Além disso, as disposições 
dos elementos de interface são difíceis de compreender, o 
que torna a usabilidade do aplicativo complexa. No Fables 
Maker utilizamos ícones simples, que já são do cotidiano 
das crianças.  
No ABC Autismo, embora ele possua níveis diferentes nas 
atividades presentes, suas atividades se tornam repetitiva ao 

                                                                 
4goo.gl/cB5KFQ 
5goo.gl/A1JhuS 
6https://goo.gl/8sLBTw 
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longo do progresso, tornando cansativo durante um certo 
tempo de uso, além de não possuir nenhuma opção de 
personalização em relação a interface do jogo.  
Por fim, no jogo educacional Aiello as atividades limitam-
se apenas a discriminação de objetos e leitura, e assim 
como os outros dois trabalhos citados, não apresenta a 
possibilidade de mudança na interface (com exceção da 
fonte do texto), o que poderia gerar algum tipo 
constrangimento ao usuário.  
Foi possível observar que além dos aspectos mencionados, 
nenhum dos três jogos/plataforma citados usam mais de 
uma metodologia para desenvolver suas atividades, não 
apresentam sistema de inteligência artificial 
(reconhecimento de voz para capturar a resposta do 
usuário). Além disso, eles não mostram o feedback 
detalhando a evolução da criança no jogo, e não permite a 
personalização do ambiente, como: ocultação de objetos no 
cenário. 
4. MÉTODO 
A metodologia é baseada em Revisão Bibliográfica e 
prototipação. Para organizar o processo de 
desenvolvimento do jogo, foi elaborado o documento de 
requisitos7. Vale ressaltar que o EduCatalog4RE [7] foi 
utilizado para identificar os requisitos pedagógicos do jogo, 
isso facilitou e sistematizou o processo de desenvolvimento 
das atividades do jogo. Além disso, as metodologias ABA e 
o TEACCH serviram de base para fundamentar e adequar o 
jogo ao público alvo. 
5. FABLES MAKER  
A versão atual do Fables Maker está sendo desenvolvida no 
Construct 2, na versão web. Ele possui um conteúdo 
específico, com imagens pré-existentes baseadas em 
histórias infantis, reconhecimento de voz, texto de apoio e 
áudio. Ele deve ser utilizado por crianças autistas com a 
ajuda dos pais, educadores e profissionais que acompanham 
o seu desenvolvimento. Diferente dos outros 
jogos/plataformas (Tabela 1) apresentados nesse trabalho, 
ele adota as premissas do método ABA e TEACCH em suas 
atividades de ensino. A proposta é que a criança adquira 
habilidades, como: transposição, discriminação das cores e 
emoções. Ao final da atividade um relatório sobre o 
desenvolvimento da criança ficará disponível para consulta. 
A parte gráfica do jogo é de autoria própria, existem três 
personagens diferentes presentes nas histórias. Além de um 
avatar (Aunstin), ele será um tutor durante todo o jogo, ou 
seja, a criança poderá pedir auxílio diante de uma dúvida. O 
diferencial do Fables Maker é possuir um sistema de 
reconhecimento de voz integrado às atividades, isso 
significa que ele identifica as respostas verbalizadas pelo 
usuário. Algumas funcionalidades, como: gravar voz para 
narrar as histórias, mudança de cores dos objetos, capturar 

                                                                 
7https://goo.gl/oSmhL9 

imagem da criança para personalizar os cenários, cria 
histórias, ainda estão em processo de desenvolvimento.  
Vale salientar que a história a ser exibida no jogo é 
transmitida em texto e áudio, a narração deverá ser gravada 
pelos pais, responsáveis ou profissionais da educação. O 
objetivo é utilizar uma voz familiar para que a criança 
participe das atividades sem constrangimentos. Além das 
histórias prontas e já programadas, o usuário contará com 
um sistema aberto de produção, ele poderá configurar a 
história, através da mudança de personagens, cenário, áudio 
e ter acesso ao feedback que ficará salvo na seção de 
relatórios, no término da atividade. Desta forma o 
aprendizado será personalizado e promoverá a educação 
inclusiva.  
A versão atual do Fables Maker possui funcionalidades que 
estimulam e reforçam a comunicação e a interação social, a 
partir da leitura de histórias adaptadas com um programa de 
linguagem receptiva, e atividades lúdicas. Além disso, a 
interface foi projetada considerando as limitações do 
público com o grau leve de TEA, levando em consideração 
as cores e a quantidade de objetos presentes no cenário. 
A história do chapeuzinho vermelho é a única disponível na 
versão atual do jogo8, nela a criança irá cumprir atividade 
sobre o autoconhecimento, aprendizado das cores e 
expressões faciais dos personagens. Cada atividade terá 
uma linguagem repetitiva, antecipando e reforçando o que 
foi e será aprendido, isso acontece sempre que for 
necessário, de modo que a criança consiga alcançar o 
objetivo e desenvolver as habilidades propostas pela 
atividade. O jogo sempre irá reforçar a resposta, mesmo 
que a criança não alcance o objetivo proposto. Os pais, 
responsáveis e profissionais/educadores, poderão passar ou 
voltar as atividades sempre que desejar, configurando o 
jogo de acordo com a necessidade da criança. 
A Tabela 2 mostra as funcionalidades implementadas na 
versão atual Fables Maker, e a descrição das atividades 
relacionadas a história do chapeuzinho vermelho. 

Tabela 2. Atividades do Fables Maker de acordo com o 
método ABA e TEACCH 

Descrição das 
atividades 

 

Telas do jogo 

Atividade 1 - A 
criança deve 
escutar a história e 
responder por 
meio de 
associações (sons e 
imagens), ou seja, 
ela tem um 
estímulo que 
antecede a ação, e 
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que especifica a 
fala ou 
apresentação dos 
materiais. A 
criança pode usar 
quantas dicas 
forem necessárias, 
e o sistema irá 
reforçar a resposta. 

 

- Comunicação Verbal 

- Estímulo Discriminativo 

- Tentativa 

- Estímulo reforçador 

- Ajudas/ Dicas  

 

 

 
Atividade 2 - A 
criança deve tocar 
(clicar) nos objetos 
quando solicitado, 
desta forma ela irá 
obter uma resposta 
(usando quantas 
dicas/ajudas forem 
necessárias). 
Lembrando que o 
jogo sempre irá 
reforçar a resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
- Programa de linguagem receptiva 

- Estímulo Discriminativo 

- Tentativa 

- Estímulo reforçador 

- Coordenação motora 

 

Atividade 3 - A 
criança irá indicar 
se gosta de uma 
determinada cor, 
para isso ela terá 
que escolher a 
imagem que 
representa o 
“SIM” e “Não”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estímulo Discriminativo 

 

Atividade 4 - A 
criança irá 
escolher umas das 
cores apresentadas 
na palheta. Quando 
ela clica sobre a 
cor é o seguinte 
feedback será 
exibido: “A cor 
(nome cor 
escolhida) é linda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Promover feedback de incentivo  

- Se adequar ao perfil da criança 

Atividade 5 - 
Apresentar uma 
coleção de 
materiais (ex.: 
personagens, 
cenários, narração 
e edição de texto) 
que estiveram 
presentes na 
história. Desta 
forma, a criança 
poderá utilizá-los 
para criar a sua 
própria história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Estímulo reforçador 

- Se adequar ao perfil da criança 

Atividade 6 - 
Ocultar objetos 
presentes na 
história, nos quais 
a criança pode se 
sentir incomodada. 
Essa ação pode ser 
feita pelo 
profissional da 
educação, pelos 
pais ou 
responsáveis da 
criança 

 
 
 

 

 

 

 

 

- Possibilita a configuração do ambiente (ocultar 
objetos), para que ele seja personalizado às 
limitações da criança autista. 

Atividade 6 -  A 
criança terá que 
escolher os doces e 
posicioná-los no 
prato com a cor 
correspondente. 
Caso ela posicione 
a cor errada no 
prato, um feedback 
em áudio é 
produzido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reforço na discriminação das cores 
- Coordenação motora 

Atividade 7 - O 
jogo registra em 
tempo de 
execução, o 
desenvolvimento 
da criança durante 
as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acompanhamento do desenvolvimento da 
criança durante as atividades do jogo. 

 

 
 
6. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 
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Mediante as limitações apresentadas pelo público autista, é 
preciso que iniciativas como essa sejam disseminadas, com 
o propósito de incluí-los na sociedade de forma respeitável 
e digna. Diante do exposto, é importante destacar que 
utilizar Jogos Educativos é uma alternativa viável para o 
desenvolvimento da cognitivo, comunicativo, e social do 
público autista.  
O Fables está sendo desenvolvido considerando as 
limitações do público autista com o grau leve do TEA, de 
acordo com as suas preferências (personalização do 
ambiente e interface), o que torna o Fables diferente de 
outros jogos/aplicativos (Tabela 1). Além disso, as 
atividades propostas não são repetitivas, e se baseiam em 
histórias infantis já conhecidas pelas crianças. Além disso, 
ele possui em sua versão atual o reconhecimento de voz, 
que captura a resposta da criança. 
Este trabalho ainda está em fase inicial e precisa de 
validação junto ao público alvo, para que sejam apontadas 
as melhorias necessárias.   
Como trabalhos futuros, pretende-se implementar outras 
funcionalidade e histórias no jogo. Além disso, pretende-se 
realizar uma avaliação junto a especialistas na área, para 
que possamos classificar o nível de TEA que cada atividade 
do jogo conseguirá atender. 
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ABSTRACT 
This paper analyzes the educational dialogue - based on a didactic 
material constructed from TICs - between teachers and students of 
a distance course in a municipality of Amazon, the largest state of 
Brasil and that, due to its geography and technological limitations, 
is a of the most challenging places for this type of education. It 
presents as a research problem the communication gaps that 
compromise the understanding of content of the disciplines, in 
order to detect where and how these gaps occur. The methods 
used were empirical research and an interview with students, 
applying the variable "educational dialogue", one of the 
components of Transactional Distance Theory to describe and 
discuss how the dialogue between teachers and students happens 
through the material didactic. Once the major communication 
problems were detected, the students suggested, according to their 
context, to use educational video technology as the most 
appropriate resource to reduce the content comprehension 
problems of the subjects. Addressing the areas of training of 
educators and new technologies in education, the final aim of this 
analysis is to contribute to the improvement of the production of 
didactic materials and the income of students of courses in the 
distance modality. 

RESUMEN 
Este artigo analisa o diálogo educacional - baseado em um 
material didático construído a partir de TICs - entre professores e 
alunos de um curso a distância em um município do Amazonas, o 
maior estado do Brasil e que, por sua geografia e limitações 
tecnológicas, é um dos locais mais desafiadores para esta 
modalidade de ensino. Apresenta-se como problema de pesquisa 
as lacunas de comunicação que comprometem o entendimento de 
conteúdo das disciplinas, com o objetivo de detectar onde e como 
ocorrem essas lacunas. Os métodos utilizados foram a pesquisa 
empírica e uma entrevista com os estudantes, se aplicando a 
variável “diálogo educacional”, um dos componentes da Teoria da 
Distância Transacional para se descrever e discutir como acontece 
o diálogo entre os professores e os alunos por meio do material 
didático. Uma vez detectados os maiores problemas de 
comunicação, os estudantes sugeriram, de acordo com o seu 
contexto, utilizar tecnologia do vídeo educacional como o recurso 
mais apropriado para diminuir os problemas de compreensão de 
conteúdo das disciplinas. Abordando as áreas de formação de 
educadores e novas tecnologias em educação, o intuito final desta 

análise é contribuir com a melhoria da produção dos materiais 
didáticos e do rendimento de alunos de cursos na modalidade à 
distância. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education – 
Distance Learning. 

General Terms 
Design, Human Factors. 

Keywords 
Educação a Distância, Material didático, Comunicação, Diálogo 
educacional. 

1. EXTENDED ABSTRACT 
A ideia de se fazer esta análise vem se estruturando desde 2012, 
quando o Centro de Educação a Distância (CED) da Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM) realizou uma oficina de 
nivelamento de interpretação de texto para alunos de graduação a 
distância dos cursos de Ciências Agrárias e Artes Plásticas. A 
oficina foi ministrada por um professor da capital (Manaus), e 
aconteceu nos municípios de Manaquiri, Tefé e Santa Izabel do 
Rio Negro, com a duração de 20 horas presenciais em cada 
cidade, com objetivo de treinar os alunos para uma melhor 
apreensão do conteúdo das disciplinas dos cursos de EaD. Os 
alunos apresentavam notas baixas e se considerou a hipótese de 
que uma causa seria uma compreensão aquém do esperado sobre 
os conteúdos dos cadernos das disciplinas e das plataformas 
digitais que gerenciam o curso à distância. 

Visto que o Amazonas é uma das maiores áreas reservadas do 
mundo (se fosse um país, estaria entre os vinte maiores em 
extensão territorial), delimitou-se como região geográfica para 
este trabalho as cidades de Manaquiri, Tefé e Santa Izabel do Rio 
Negro, nos quais foi possível um contato presencial maior entre o 
professor ministrante e os alunos e, assim, o professor pôde 
verificar empiricamente as diversas situações enfrentadas pelos 
discentes, como: problemas de sinal de internet, falta de energia 
elétrica, dificuldade de transporte para alunos que moravam em 
locais distantes do polo e condições de alojamento no caso de 
atividades presenciais. 

Apesar de se concentrar no Estado do Amazonas, considera-se 
que a importância deste trabalho pode ultrapassar as divisas 
estaduais na contribuição que poderá trazer ao processo de 
elaboração de materiais didáticos para EaD, levando a mudanças 
conceituais, comportamentais e procedimentais a partir do uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) não apenas 
neste Estado, mas, também, em realidades de outros contextos 
pelo país [1]. Isto porque, conforme o autor da teoria da Teoria da 
Distância Transacional (DT) [2], as variáveis são ajustáveis a cada 
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situação. Por isso, há a necessidade de se refletir sobre as bases 
em que se assenta o processo de produção de material didático, 
não só para compreendê-las, mas a partir delas, consubstanciar 
novos espaços e grupos formativos, nos quais o material disponha 
maiores possibilidades para o aluno e o educador possa forjar 
novos caminhos para a aprendizagem [3]. 

Segundo Tokarnia [4], a falta de comunicação entre professor e 
aluno é um dos motivos que podem induzir ao pensamento de que 
o ensino em EaD é de qualidade inferior: 

[...] Os dados do último Censo da Educação Superior – de 2015 – 
mostram que enquanto o ensino presencial teve um crescimento 
de 2,3% nas matrículas em 2015 em relação a 2014, o ensino a 
distância (EaD) teve expansão de 3,9%. Tal ensino, no entanto, 
ainda não é o ideal. 

Um dos aspectos que mais pesam na permanência dos alunos, é o 
relacionamento com estudantes. Este é o resultado de um 
levantamento que identificasse os procedimentos de instituições 
que ofertam EaD [5]: "Houve instituições que durante o ciclo que 
experimentamos estar com eles, durante quatro meses não nos 
procuraram nenhuma vez. A gente não ia às aulas e simulava não 
fazer as atividades e não éramos procurados", disse um aluno [4]. 

A pesquisa revelou ainda que a falta de contato é um dos fatores 
de evasão dos estudantes e um diálogo educacional recorrente 
talvez contribuísse com a permanência do discente no curso: 
"Aquelas instituições que conseguiram manter uma proximidade 
com os alunos, foram as que obtiveram êxito na pesquisa. Foram 
aquelas que provocaram, que buscaram, que reforçaram para o 
aluno a importância de estudar, que ofereceram opções de estudo" 
[5]. 

Desta forma, apresenta-se como objetivos: a) detectar onde e 
como ocorrem essas lacunas; b) evidenciar a necessidade de uma 
comunicação mais eficiente entre alunos e professores de ensino a 
distância e; c) verificar a aplicabilidade da primeira variável da 
Distância Transacional – o diálogo – na troca de informações pelo 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pelo material 
impresso e pelas aulas gravadas em vídeo. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  
A busca de uma teoria apropriada para realizar este trabalho 
culminou na Teoria da Distância Transacional (DT) e suas três 
variáveis – o diálogo educacional, a estrutura do curso e a 
autonomia do aluno. Por questão de delimitação deste artigo, se 
trata por ora apenas do diálogo educacional, esboçando aqui a 
variável diálogo entre professor e aluno. As demais variáveis 
serão trabalhadas em seus respectivos artigos, mas, faz-se neste, a 
título de explicação, um resumo sobre a estrutura dos cursos e a 
autonomia do aluno, que envolvem as ações metodológicas, o 
comportamento do aluno, o contexto onde se desenvolve o curso, 
as aptidões e ambientes dos atores de EaD. Convém ressaltar que, 
apesar de se inter-relacionarem com o diálogo, o não 
aprofundamento das variáveis “estrutura do curso” e “autonomia 
do aluno” neste artigo não compromete o resultado do trabalho 
aqui exposto. 
O diálogo entre os atores envolvidos é analisado por meio do 
material impresso e o AVA Moodle [6] - utilizado para 
gerencimento do curso em questão -, tendo como lacunas de 
comunicação os problemas revelados pelos alunos quanto ao 
entendimento do conteúdo do material didático.  
A DT é uma teoria majoritariamente voltada a EaD. Foi elaborada 
por Moore [2], que a adaptou do conceito de transação idealizado 

por Dewey e Bentley [7], segundo o qual transação é a “interação 
entre indivíduos, ambientes e padrões de comportamento em uma 
determinada situação” [7]. Moore afirma que esta interação em 
EaD é um conceito pedagógico entendido a partir de três 
elementos: o diálogo educacional entre professor-aluno-tutor, a 
estrutura do curso e a autonomia do aluno. As variáveis dependem 
de como os seus agentes atuam nesta modalidade de ensino no 
qual há um espaço comunicacional e psicológico no qual ocorrem 
lacunas de comunicação que devem ser identificadas e 
preenchidas. “Este espaço comunicacional e psicológico é a 
própria distância transacional” [2]. 
Na DT o diálogo se refere às trocas de informações, aos meios de 
comunicação e às oportunidades para interação entre alunos e 
professores. Diálogos pouco frequentes aumentam o espaço 
psicológico e comunicacional, diálogos constantes e com 
resultados positivos o diminuem. Os recursos que permitem com 
mais eficácia o diálogo são, por exemplo, as videoconferências, 
web conferências, chats, fóruns, grupos de Whatsapp. Porém, 
apenas a existência desses recursos não garante que o aluno vai 
entender o conteúdo da disciplina satisfatoriamente, pois, 
relembrando o que Moore e Kearsley [8] afirma sobre o êxito de 
um curso de EaD:  
[...] o sucesso do ensino a distância depende da criação, por parte 
da instituição e do instrutor, de oportunidades adequadas para o 
diálogo entre professor e aluno, bem como de materiais didáticos 
adequadamente estruturados (grifos nossos) [8]. 
As oportunidades adequadas se referem a um planejamento de 
recursos tecnológicos e teórico-metodológicos ajustados à 
realidade do aluno – ou que a transformem –, de modo a permitir 
uma comunicação satisfatória entre o professor e o discente. Os 
materiais didáticos, por sua vez, devem cumprir um papel não 
apenas de meios transmissores de conteúdos, mas também de 
mediadores na comunicação entre o aluno e o professor, para que 
não ocorram lacunas na comunicação transmitida por esses 
materiais. Isto quer dizer que o material impresso, os conteúdos de 
ambientes virtuais, os vídeos educativos, os objetos de 
aprendizagem e os demais recursos permitidos pela tecnologia são 
todos elementos de interação, em maior ou menor grau de acordo 
com sua natureza e, mesmo se considerando as tecnologias da 
comunicação como as grandes facilitadoras da comunicação.  
Portanto, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
que não permitem interação síncrona, como programas gravados, 
áudios e vídeos instrutivos não podem ser considerados um meio 
de diálogo tão efetivo no caso de troca de informações que 
necessitem esclarecimentos mais rápidos por parte do professor 
[8]. E, mesmo que a Web seja a melhor facilitadora de 
comunicação, a resistência à tecnologia causa uma lacuna. Isto 
aumenta a distância transacional, porque diálogo e interação a 
distância são inversamente proporcionais, o que significa que à 
medida que o diálogo diminui, a distância transacional aumenta.  

2.2 Segunda variável - estrutura dos 
programas educacionais 
2.2.1 Estrutura rígida 
Um programa educacional é rígido quando não oferece 
possibilidades de interação (diálogo) entre o discente e o 
professor, e engessa ou limita a realização de atividades. Um livro 
autoinstrutivo, uma aula gravada em áudio ou vídeo, por exemplo, 
não permitem a troca de informações síncronas: 
[...] um programa de televisão gravado, por exemplo, é altamente 
estruturado, com virtualmente cada palavra, cada atividade do 
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instrutor, cada minuto do tempo disponível e cada peça de 
conteúdo predeterminados. Não há diálogo e assim nenhuma 
possibilidade de reorganizar o programa para levar em conta a 
contribuição dos alunos. Há pouca ou nenhuma oportunidade para 
desvios ou variações de acordo com as necessidades de um 
indivíduo em particular [7]. 
Ao mencionar um recurso didático altamente estruturado, Moore 
[2] está se referindo a uma estrutura rígida. Neste tipo de estrutura 
a distância transacional é maior, pois o aluno depende 
extremamente dos recursos e do material didático, sem 
possibilidades de sanar dúvidas com o professor. 

2.2.2 Estrutura flexível 
Um programa educacional é flexível quando oferece caminhos 
diversos para determinadas ações ou alcance de aprendizagem. 
Um programa flexível possui recursos variados que permitem 
ocorrer melhor interação e realização das atividades. Moore 
exemplifica como um recurso flexível as teleconferências “que 
permitem uma ampla variedade de respostas alternativas do 
instrutor às perguntas dos alunos e a trabalhos escritos. Estes 
meios permitem mais diálogo e exigem menos estrutura” [8]. 
Ao mencionar um recurso didático menos estruturado, Moore está 
se referindo a uma estrutura flexível. Também são recursos 
flexíveis os chats, os grupos de whatsapp e os fóruns (embora 
estes dois últimos não sejam majoritariamente síncronos, são um 
excelente recurso de diálogo, quando há uma boa participação do 
professor e dos alunos). 

2.3 Terceira variável - a autonomia do aluno 
A autonomia do aluno se refere às condições pessoais do 
estudante para conduzir sua aprendizagem: sua personalidade, 
suas motivações, seu contexto e o que influencia ou não sua 
determinação para concluir um curso em EaD.  
Durante a elaboração da Teoria da DT, Moore [2], ao analisar os 
dados que geraram os conceitos de distância, diálogo e estrutura, 
percebeu três situações características de personalidade entre 
alunos, das quais surgiu o termo “autonomia do aluno”, escolhido 
para descrever o processo pelo qual o aluno atua como 
responsável pela própria aprendizagem. As três situações são: 

(i) Os alunos que preferiam ou que se saíam bem em 
programas de ensino acentuadamente dialógicos e com 
estrutura flexível; 

(ii) Os que preferiam ou que se saíam bem em programas 
menos dialógicos e mais estruturados; 

(iii) Os que usavam materiais didáticos e programas de 
ensino para atingir seus próprios objetivos, à sua 
maneira e sob seu próprio controle.  

Baseada nestas situações, a variável “autonomia do aluno” 
observa as preferências dos alunos no que concerne à forma pela 
qual eles consideram mais fácil a apreensão dos conteúdos e a 
comunicação com os tutores e o professor. Assim, podem-se 
identificar os recursos mais eficientes para o máximo de 
permanência no curso e de aproveitamento do aluno.  
A autonomia também se infere na situação em que o aluno se 
encontra para apreender as informações e, em muitos casos, agir 
como o protagonista de seu próprio nível de compreensão do 
conteúdo e de articulação para executar as atividades propostas 
pelas disciplinas. Este protagonismo, no entanto, é muito 
subjetivo aos alunos e sofre influências do meio em que vivem e 
das possibilidades dadas pela estrutura dos cursos. O processo de 

ensino-aprendizagem, é assim submetido a mudanças 
experimentais a partir do uso das TICs. 

3. METODOLOGIA 
Este trabalho trata da aplicação de uma teoria a uma prática, com 
fins de debates, pois uma das características do ensaio acadêmico 
é gerar discussões que abram trilhas de possíveis soluções para 
um problema específico [10]. Neste caso, o problema são as 
lacunas de comunicação.  
A abordagem desta obra é qualitativo-descritiva, uma vez que 
observa a relação entre o sujeito e seu mundo acadêmico, e 
descreve como ocorre a comunicação entre o professor e o aluno, 
as características pessoais-acadêmico-profissionais destes e o 
comportamento de ambos em práticas de EaD. Conforme a 
concepção de Marques [11], a pesquisa qualitativa responde a 
questões muito particulares, preocupando-se com um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. Este ensaio adota por 
“questões particulares” os objetos de pesquisa, ou seja:  
a) O processo de comunicação entre aluno/tutor/professor por 
meio do material didático (diálogo); 
b) As condições práticas e de materiais oferecidas para a 
realização das atividades dos cursos (estrutura); 
c) O contexto e comportamento acadêmico do aluno (autonomia). 

3.1 Procedimentos metodológicos 
a) Observação empírica por meio da técnica de grupo focal, com 
alunos de graduação de polos do contexto geográfico-social nas 
três cidades onde se desenvolveu o curso de Ciências Agrárias e 
Artes Visuais – Manaquiri. São alunos cujo perfil se caracteriza 
como moradores das sedes dos municípios e de comunidades 
próximas, de classe média baixa, com dificuldade de acesso às 
TICs e de transporte, mas com bastante interesse em investir na 
própria formação acadêmica e profissional. 
b) Pesquisa bibliográfica sobre a produção dos cadernos e salas de 
aula virtuais pelos professores autores. Esta pesquisa incluiu o 
guia de produção de material didático para EaD, produzido pelo 
CED, e os próprios cadernos das disciplinas;  
c) Um questionário não estruturado (subjetivo, aberto), aplicado 
ao final do curso de nivelamento de interpretação de texto, com 
alunos dos municípios de Manaquiri, Tefé e Santa Izabel do Rio 
Negro e uma sessão de entrevista oral com os alunos com a 
duração de uma hora. As entrevistas objetivaram detectar as 
maiores dificuldades dos alunos quanto aos textos e o AVA 
Moodle.  

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Os dados conclusivos deste experimento foram extraídos com os 
próprios alunos nas entrevistas e no levantamento e comparação 
das respostas do questionário, feito com alunos dos três polos. No 
total da comparação de respostas, 80% dos alunos concordam que 
dos materiais utilizados pelo CED, os professores deveriam 
utilizar mais as aulas em vídeo. Estes resultados da preferência 
por um material que não o impresso ou o AVA, segundo os 
alunos, se dão pelo fato de que havia realmente dificuldade quanto 
a compreensão dos textos, mais especificamente nos enunciados 
das atividades, tanto nos cadernos, quanto na sala virtual, eram 
mais difíceis de serem entendidos. Quanto aos problemas do 
AVA, o acesso à Internet também foi uma dificuldade apontada, 
visto que o sinal da mesma ainda é transmitido via satélite, o que 
impedia de serem baixados arquivos em vídeo. Partindo dessas 
difuldades apresentadas pelos alunos e tutores presenciais, 



492

definiram-se dois fatores cruciais para o desenvolvimento das 
ações de EaD neste contexto: a utilização da internet e o contato 
entre aluno e professor, que denominamos aqui, de acordo com a 
Teoria da Distância Transacional, como Lacunas de 
comunicação.  
O impacto destas lacunas refletem três aspectos da formação dos 
professores para produção de material didático: primeiro, houve a 
valorização da linguagem científica sobre a linguagem dialógica 
do material escrito, o que causou ruídos de comunicação no 
entendimento do aluno; segundo, as atividades solicitadas nos 
impressos por vezes não correspondiam às postadas no AVA.; 
terceiro, a inexperiência com linguagem de video e poucos 
recursos para produção destes interferiram no produto final das 
video-aulas, que se limitaram em uma por disciplina. 
Consequentemente, houve um impacto direto na aprendizagem 
dos alunos, que apresentaram dificuldades de entender a interação 
entre os textos impressos e o AVA. Por isso, sugeriram mas 
video-aulas. Estes aspectos, portanto, devem ser reestruturados e, 
para tanto, passamos a descrever alguns pressupostos a serem 
considerados, nos itens 4.1 a 4.6.  

4.1 Lacunas de comunicação no material 
didático 
Um grande risco que pode afetar a compreensão da comunicação 
escrita é o contexto do leitor diferente do contexto original no 
qual o texto seguinte foi criado: 
[...] os discursos podem ser separados das circunstâncias 
particulares em que foram produzidos [...] A comunicação 
puramente escrita elimina a mediação humana no contexto que 
adaptava ou traduzia as mensagens vindas de um outro tempo ou 
lugar. 
[...] Quando mensagens fora de contexto e ambíguas começam a 
circular, a atribuição de sentido passa a ocupar um lugar central 
no processo de comunicação [12]. 
Considerando tais citações, a separação das circunstâncias 
particulares entre autor e leitor e as mensagens fora de contexto, 
ambíguas, capazes de suscitar as atribuições de sentidos (cada 
leitor entende o texto de uma forma diferente), reforçamos a 
necessidade dos ajustes dos textos produzidos pelos professores 
da UFAM utilizados por alunos em regiões remotas.  
Mas, esses ajustes não são suficientes para o êxito no rendimento 
de um aluno em educação a distância, pois, a comunicação escrita 
elimina a mediação humana em casos de formação não 
profissional, não científica, etc. Em educação formal, onde há 
necessidade de esclarecimentos, se evidencia aqui a necessidade 
de interatividade (mediação humana) entre aluno e professor ou 
tutor, um dos grandes desafios em EaD, abordada na Teoria do 
Distanciamento Transacional [2]: 
[...] Educação a Distância não é uma simples separação geográfica 
entre alunos e professores, mas sim, e mais importante, um 
conceito pedagógico. É um conceito que descreve o universo de 
relações professor-aluno que se dão quando alunos e instrutores 
estão separados no espaço e/ou no tempo [...] 
Esta separação conduz a padrões especiais de comportamento de 
alunos e professores. A separação entre alunos e professores afeta 
profundamente tanto o ensino quanto a aprendizagem. Com a 
separação surge um espaço psicológico e comunicacional a ser 
transposto, um espaço de potenciais mal-entendidos entre as 
intervenções do instrutor e as do aluno. Este espaço psicológico e 
comunicacional é a distância transacional [2].  

4.2 O ambiente virtual de ensino-
aprendizagem 
De acordo com a variável diálogo, uma sala de aula virtual é um 
recurso mais interativo do que um impresso ou um vídeo 
educacional, pois permite melhor e mais rápido contato entre o 
aluno, o professor e o tutor [13]. Um excelente uso das 
tecnologias de informação e comunicação se sobressai como meio 
de diálogo a distância por possibilitar o contato de forma mais 
direta [14]. Por isso, Moore afirma sobre a eficiência da 
tecnologia:  
[...] meios de teleconferência eletrônica altamente interativos, 
especialmente meios que utilizam computadores pessoais e 
audioconferência, permitem um diálogo mais intenso, pessoal, 
individual e dinâmico do que aquele obtido através de um meio 
gravado. Programas que usam tais meios têm, por isso, maior 
probabilidade de transpor a distância transacional de maneira mais 
eficaz do que programas que usam meios gravados [2]. 
Porém, as TICs no município de Manaquiri (e na maioria das 
cidades do interior do Amazonas) ainda carecem de melhoria e os 
demais materiais didáticos exercem importante função de 
comunicação. São mencionados a seguir alguns fatores críticos 
que envolvem a tecnologia na região. 

4.3 Lacunas de comunicação nas TICs: a 
própria tecnologia 
Um grande obstáculo no diálogo via informática no interior do 
Amazonas é de caráter externo às instituições de ensino: na época 
da realização da oficina de nivelamento (em 2012), em nenhum 
centro urbano do interior havia internet a cabo e as antenas de 
transmissão sofrem ainda hoje interferências da meteorologia. Em 
2017, Manaquiri, Tefé e Santa Izabel do Rio Negro continuam 
sem internet de banda larga. 
Além disso, em alguns locais há ocasionais quedas de energia 
elétrica, agravando a situação. Durante a realização da oficina de 
nivelamento realizada em Manaquiri pôde-se experimentar esta 
situação de falta de energia por uma noite, o que obrigou o 
ministrante e os alunos a permanecerem na sede do polo naquela 
noite por mais algumas horas.  
Estes casos podem ser considerados específicos ou pontuais, mas 
comprometem muito o dinamismo, a interatividade e a 
comunicação entre aluno e professor, interferindo na garantia da 
qualidade de acesso às informações disponibilizadas na web. Em 
outras palavras, a comunicação pelas TICs ainda não é uma 
realidade satisfatória no ensino a distância em regiões remotas do 
estado. Este é um dos aspectos que nos leva a afirmar que o texto 
impresso e o vídeo educativo merecem uma atenção de 
importância igual à despendida às tecnologias digitais para essa 
região. Permite-nos afirmar, também, que nem todos os problemas 
de comunicação existentes nos cursos são de ordem institucional 
ou didático-pedagógica, nem são causados por questões pessoais 
dos alunos. 

4.4 Lacunas de comunicação nas TICs: o 
professor e o aluno 
Os instrutores do CED tiveram que lidar com a total falta de 
afinidade do professor e o AVA Moodle, o que dificultava o 
acesso às mídias digitais, apesar de se constituir em uma 
ferramenta indispensável à EaD e de ser impossível imaginar, 
grupos humanos e mediações em EaD sem a tecnologia digital. 
Outro problema de limitação tecnológica foi o fato de que muitos 
alunos no interior não possuíam computador, o que os tornava 
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dependentes dos computadores dos laboratórios de informática na 
sede dos polos, e nem sempre alguns alunos tem disponibilidade 
ou condições de comparecerem ao local em dia especificado.  

4.5 O conteúdo da sala virtual 
Na formação dos professores do curso de especialização há a 
disciplina “Transposições Didáticas para a Mídia Web”, na qual é 
desenvolvida uma produção da sala virtual de aprendizagem. 
Porém, alguns professores consideraram a construção das salas 
virtuais mais difícil do que os ajustes ao texto dialógico. Ao 
participar do curso de especialização para produção de material 
didático, alguns professores inicialmente se mostraram acanhados 
ou resistentes ao trabalho com EaD porque, apesar da condição da 
experiência profissional, não costumavam usar a informática 
como ferramenta de comunicação com o tutor e o aluno.  
Pode-se constatar neste caso um problema no diálogo causado 
pela resistência do professor, pois, sem o uso das TICs não há 
como debater ou acrescentar informações e sanar dúvidas com o 
aluno em EaD. Nesta situação, a variável “diálogo” entra em risco 
exatamente no meio de comunicação considerado o mais 
interativo, sendo constatada aí como outra lacuna observada no 
espaço psicológico e comunicacional, na concepção da Distância 
Transacional.  

4.6 A vídeo-aula 
4.6.1 O professor-autor de roteiro de vídeo 
O terceiro material didático envolveu professores no mundo dos 
roteiros e das câmeras na disciplina “Transposições didáticas para 
a mídia vídeo”, com o objetivo de se informarem sobre os 
elementos básicos da produção de vídeo-aula. Segundo o “Guia de 
produção do material didático para EaD” [15], os professores 
deveriam “conseguir ‘passar’ uma ideia para a imagem do vídeo”. 
Na produção de video encontramos dificuldades, não de 
resistência do professor, mas, de condições para gravar todos os 
assuntos dos cadernos. Não foi possível, por limitação de recursos 
humanos, financeiros e de equipamentos disponibilizados, 
contemplar todos os conteúdos das disciplinas. Eram quatro 
cursos a distância, 120 professores cursistas e 160 disciplinas, 
distribuídos em quatro turmas de especialização para produção de 
material didático, oferecidas anualmente de 2007 a 2010. 
Portanto, as vídeo-aulas tiveram que se limitar a conteúdos 
considerados os mais necessários e ajustáveis à linguagem de 
vídeo. 

4.6.2 Os alunos e a vídeo-aula 
Um vídeo não é um recurso que possibilite interatividade 
simultânea ou imediata entre o aluno e o professor. Isso quer dizer 
que, pelo vídeo, a distância transacional não é diminuída.  
Classificando-o na variável “estrutura do curso”, ele é um recurso 
rígido, que não possibilita alternativas de práticas ou de uso: um 
DVD deve ser visto em um aparelho eletrônico, sem o qual não é 
possível sua utilização. Porém, os alunos que participaram da 
entrevista sobre aprimoramento dos textos e atividades concordam 
que a vídeo-aula seria o melhor recurso auxiliar nos textos, e não 
as TICs com maior interatividade.  
Moore [2] afirma que o sucesso do ensino a distância depende de 
oportunidades adequadas para o diálogo (comunicação) entre 
professor e aluno, bem como de materiais didáticos 
adequadamente estruturados, que se refletem na autonomia do 
aluno na construção do próprio conhecimento [8]. O contexto da 
região estudada requer adequações de estrutura dos cursos, para 
que se realizem avaliações apropriadas e se alcancem os objetivos. 

Esses ajustes estão mostrados na Tabela 1, a qual apresenta 
incidências de lacunas de comunicação nos materiais didáticos 
usados nos cursos observados nesta pesquisa. Essas incidências 
foram evidenciadas pelos alunos do polo. Cada material didático 
foi categorizado de acordo com a variável “estrutura do curso” 
(segunda coluna) e, para cada um dos materiais, os alunos 
elencaram as dificuldades de comunicação mais evidentes 
(mostradas na terceira coluna). Na tabela são listadas sugestões de 
adequações para aumento do diálogo e diminuição da distância 
transacional. 
 
Tabela 1. Quadro de lacunas no diálogo nos polos de Manaquiri. 

Material 
didático 

Estrutura 
do material 
(segundo a 

DT) 

Incidências de lacunas de 
comunicação (conforme os 
alunos e contexto do polo) 

Cadernos 
impressos 

Rígida 
(não permite 

diálogo) 

• Enunciados de difícil 
compreensão por parte dos 
alunos e atividades que não 
correspondiam ao respectivo 
conteúdo das unidades. 

• Algumas atividades solicitadas 
não podiam ser feitas porque 
não existiam no município os 
materiais solicitados nos 
cadernos. 

AVA 
Moodle 

Flexível 
(permite 
muitos 

recursos 
para 

interatividad
e) 

• Sinal de internet por satélite: 
apesar de permitir o diálogo, a 
interatividade com o professor 
e a realização de atividades do 
AVA algumas vezes ficam 
impossibilitadas, devido a falta 
de sinal de internet. 

• Atividades no AVA que não 
correspondiam ao conteúdo das 
unidades nos cadernos e d 

• Dificuldade de acesso dos 
alunos a computadores. Alguns 
alunos usam os computadores 
do laboratório, mas estes nem 
sempre estão disponíveis, 
sendo necessário agendar o seu 
uso por escalas em dias da 
semana. 

• Velocidade de streaming 
dificulta assistir vídeos online 
e, principalmente, baixá-los 
para o computador. 

Vídeo-
aula 

Rígida 
(não permite 

diálogo) 

• Poucos vídeos explicativos e 
alguns vídeos são somente 
apresentados no início dos 
módulos, nas introduções 
disciplinares, mostrando 
apenas o resumo das 
disciplinas. 

• Nem todos os assuntos dos 
cadernos são mostrados em 
vídeo e os mesmos limitam os 
conteúdos em vídeos. 

• Alguns vídeos ultrapassam a 
capacidade do AVA para 
comportá-los, tendo que se 



494

inserir um link do vídeo na 
Internet. Porém, algumas vezes 
fica difícil o acesso devido à 
conexão baixa e reduzida 
velocidade de streaming. 

 

5. CONCLUSÕES 
Os ajustes nos materiais didáticos seriam, a princípio, os 
seguintes: a) Reedição dos cadernos com acentuação de 
linguagem dialógica e atualização de conteúdo, atentando para 
coerência entre texto, atividades propostas no caderno e sua 
correspondência às atividades no AVA. b) Maior contato com o 
professor da disciplina, não apenas pelo AVA, mas também por 
redes sociais, por exemplo, para sanar dúvidas. c) Atividades com 
objetivos mais flexíveis, para viabilidade de sua realização, 
conforme o contexto dos alunos. d) Atividades e aulas práticas 
com alternativas de uso de materiais que existam nos polos ou que 
sejam providenciados pelos cursos. e) Produção de mais vídeos 
explicativos das disciplinas, especialmente as práticas, onde o 
professor mostre de forma mais detalhada os assuntos. 
Pela análise aqui exposta, se constatou a validação da teoria da 
Distância Transacional nos dois cursos analisados, confirmando a 
afirmação de Moore [2], ao defender que quanto menor o diálogo, 
maior é a distância transacional. Esta situação demonstra que o 
diálogo não tem sido satisfatório, e os materiais se enquadram 
mais na variável “estrutura do curso”, mais exatamente na rigidez 
(menor possibilidade de diálogo e de realização das ações) dos 
meios para se alcançarem os objetivos do curso. Pelas condições 
estruturais, a escolha do vídeo se classifica como um recurso 
rígido, no qual não pode haver interação direta com o professor, 
aumentando a distância transacional. Outro fato que valida a 
teoria da DT é o de que os alunos, ao opinarem sobre quais 
estratégias de ensino deveriam ser usadas e o material mais 
adequado para sanar dúvidas, exerceram o que Moore chama de 
“autonomia do aluno” (a terceira variável).  
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ABSTRACT 
 
The objective of this article is to demonstrate the 
effectiveness and effectiveness of online tests as a 
means of evaluation in high school. The 
traditional system uses printed proofs, which 
demands the activity of copying machines, (and / 
or printers) in addition to many sheets of paper. It 
is a format in which all students take the test at 
the same time in a synchronous way. In this work, 
another form of evaluation promotion was 
analyzed: using digital platforms. A digital test 
was made available to a second year high school 
class, from the Federal Institute of Brasilia. The 
exam, called e-test, was available for one week, 
which enrolled the students in an asynchronous 
evaluation dynamics. After the evaluation period, 
a non-structured collective interview was 
conducted to collect impressions of the method by 
the students, which pointed not only to the 
viability of the process but also to its 
effectiveness both for the teacher and for the 
students. The results demonstrated that e-
evidence is a feasible and pertinent alternative, 
since, besides eliminating the use of paper, it 
democratizes and humanizes the evaluation 
process, relativizing issues related to process 
supervision, "glue" and the relationship of 
students with the content learned. 
  
 
Categories and subject descriptors 

E-LEARNING AND E-INCLUSION 
Design, platforms and tools, technical models, 
projects and experiences, impact evaluation and 
effectiveness. 
 
General terms 
LMS, blending learning, e-test 
 
Keywords 
Avaliação digital, plataformas digitais, ensino 
híbrido, avaliação, ensino médio 

 

RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é o de 
demonstrar a operacionalidade e eficácia de testes 
online como forma de avaliação no ensino médio. 
O sistema tradicional usa provas impressas, o que 
demanda atividade de máquinas copiadoras, (e/ou 
impressoras) além de muitas folhas de papel. 
Trata-se de um formato em que todos os alunos 
realizam a prova no mesmo horário de forma 
síncrona. Nesse trabalho, foi analisada uma outra 
forma de promoção de avaliações: usando 
plataformas digitais. Uma prova digital foi 
disponibilizada para uma turma do segundo ano 
do ensino médio, do Instituto Federal de Brasília. 
O exame, denominado e-prova, ficou disponível 
durante uma semana, o que inseriu os alunos em 
uma dinâmica de avaliação assíncrona. Após o 
período de avaliação, foi realizada uma entrevista 
coletiva não-estruturada para coleta de impressões 
do método pelos alunos, as quais apontaram não 
só a viabilidade do processo como sua efetividade 
tanto para o professor quanto para os alunos. Os 
resultados demonstraram que a e-prova é uma 
alternativa factível e pertinente, posto que, além 
de eliminar o uso do papel, democratiza e 
humaniza o processo de avaliação, relativizando 
questões referentes à supervisão do processo, à 
“cola” e à relação dos alunos com o conteúdo 
aprendido. 

 
As plataformas digitais 
 
 As plataformas digitais vêm sendo chamadas 
fora do Brasil de Learning Management System 
(LMS). Aparentemente, a mais usada no Brasil é 
o Moodle. Entretanto, existem outras como a 
canvas.instructure.com. Em comum, essas 
plataformas hospedam aulas gravadas, links, 
arquivos de diversas naturezas e podem ser 
usadas para construção e aplicação de testes 
online. As plataformas digitais vêm servindo de 
amplo apoio para uma outra didática de atuação 
em sala de aula chamada de ensino híbrido [1]. 
 
 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 495 - 499. Santiago de Chile.
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Uma outra alternativ
 

Segundo Brandão e
tendência internacional de 
dispositivos para ampliar o 
mas o tema deve ser debatid
que se vem procurando 
tecnologia em sala de aula.  P
parece ser uma obrigação imp
usuária cada vez mais rápida
Por vezes, essa demanda pa
aluno que deseja aproximar 
estudo. Nesse ambiente cresc
ambientes virtuais de apren
seus adeptos, mas os dados 
difíceis de serem obtidos. A d
de informações, a pl
Instructure admite ter 20 m
pelo mundo tendo as Univers
Utah como instituições cadas
pago para instituições, mas 
professores. 
 
 A Academia de Kha
 
 Salman Khan, um norte-am
Lousiana, resolveu ajudar su
partir daí, adquiriu uma m
gravou vídeos e atingiu milh
mundo. Surgiu a Academi
plataforma gratuita que est
2006. O que Khan introduziu 
foi o que se chama de Ma
Course (MOOC), isto é, curso
meio de ambientes virtuais de

Khan publicou ainda
uma escola [3]. Nele, Khan d
ideias que atacam claramente 
como por exemplo: “não p
alunos pela teoria; temos qu
prática. Essa excelência a 
contraproducente, doentio, u
ainda: o que as provas rea
parece que o máximo que 
confiança é o seguinte: os e
medem o estado aproximado
aluno e talvez sua comp
subtópico específico da m
momento, entendendo-se qu
variar consideravelmente, e 
acordo com as perguntas form
 Khan comenta ainda, com 
que a concentração dos apre
em até 15 minutos, mas as au
45 ou 50 minutos. Em um am
não é problema. Nesse caso
vídeo, ou à gravação, e re
perdeu”. 
 O sucesso da Academia 
mundo que já se desenvolvia
plataformas inteligentes. São
que dispõem de ferramenta

nativa 

dão e Vargas [2], há uma 
l de usar tecnologias e 
iar o acesso à educação, 
ebatido. Há muito tempo 
ndo um lugar para a 
ula.  Por vezes, essa tarefa 
ão imposta pela sociedade, 
rápida de novos recursos. 
da parece vir do próprio 
imar diversão, conexão e 
 crescente de vontades, os 
aprendizagem aumentam 
ados no Brasil ainda são 

os. A despeito da carência 
 plataforma Canvas 

0 milhões de usuários 
niversidades de Harvard e 
 cadastradas. O serviço é 
, mas é gratuito para os 

e Khan 

americano do estado de 
dar sua prima, Nadia. A 
ma mesa digitalizadora, 
 milhões de pessoas pelo 
ademia do Khan, uma 
e está disponível desde 
duziu para o ensino básico 

Massive Open Online 
, curso aberto ofertado por 
ais de aprendizagem. 

u ainda o livro Um mundo, 
han defende uma série de 

mente a escola tradicional, 
não podemos selecionar 
os que selecioná-los pela 
ia a partir da teoria é 
tio, uma anomalia”. Ou 
s realmente provam? — 
 que se pode dizer com 
: os exames e as provas 
imado da memória de um 
compreensão sobre um 
da matéria num dado 
se que a medição pode 
te, e aleatoriamente, de 
s formuladas [3]. 
, com base em pesquisas, 
s aprendentes mantém-se 
s as aulas têm duração de 
 um ambiente virtual, isso 
e caso, o aluno volta o 
, e retoma de onde “se 

emia de Khan abriu um 
volvia em paralelo: o das 
s. São ambientes na web 
mentas educacionais que 

permitam o uso 
acompanhamento e alim
professores. As possibilid
 
A e-prova 
  
 Tem-se notícias de q
privadas já vêm fazendo
distância, ainda que o 
mesma cidade. A e-prov
disponibilizada para o alu
formas de construí-la.
plataforma digital do Can

Figura 1. Aba de monta
online) na plataforma 
várias possibilidades de

questão. Inclusive, h
arquivos pa

 A e-prova pode ser pro
sem a necessidade de pas
instituição e corrigida 
dependendo da forma d
ferramentas no sistem
exemplo, de saber quanto
para realizar a prova, o
estatística, a não ser qu
tempo em que a e-prov
professor também pode
respostas corretas, ou s
sem que essas respostas
interessante, quando o
número de tentativas do
prova.  

 
METODOLOGIA
 
 Foi escolhida como
canvas.instructure, dis
uso gratuito por qualqu
link: https://canvas.instru
plataforma pode ser fe
qualquer computador ou
ou Android, disponível g
para o celular e tablets. 
 Foi criado o curso BIO

so pelos alunos e o 
e alimentação por parte dos 

ssibilidades são muitas.  

 de que algumas faculdades 
azendo uso de provas feitas à 
ue o curso seja oferecido na 

prova é uma avaliação que é 
a o aluno via digital. Há várias 

la. Veja por exemplo na 
Canvas Instructure (fig.1) 

 
 montagem de e-provas (teste 
rma Canvas Instructure. Há 
des de escolha de formato de 
sive, há opção de envio de 
os para correção. 

 
er produzida em pouco tempo, 

 de passar por outros setores da 
igida de maneira automática, 
rma da questão escolhida. Há 
sistema que permitem, por 
quanto tempo o aluno demorou 
ova, o que fica apenas como 
ser que o professor estipule o 

prova deva ser resolvida. O 
 pode optar por mostrar as 
 ou somente oferecer a nota 
spostas apareçam. Isso parece 
do o professor escolhe o 
as do aluno para realizar a e-

OGIA 

como plataforma digital a 
, disponível para cadastro e 

ualquer professor acessando o 
s.instructure.com/ O acesso à 
ser feito pelo navegador de 
or ou por aplicativo para IOS 

nível gratuitamente para baixar 
 

o BIOLOGIA PAS 2 (fig.2).  
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Figura 2. O ícone do curso B
criado pelo professor na p
canvas.instructure. Esse

fica disponível para o alu
controle da ferramenta. O a
por dispositivo eletrônico co
 
 Depois da criação, o profess
o e-mail de todos os alunos. 
aba “pessoas” e passa a fazer 
de todos os alunos. 

Figura 3. Visão do professo
BIO PAS 2 criado. Para i
basta clicar na coluna à d

“pessoas” e seguir os coman
e-mail e nome. Assim, o al

final do procedimento o co
para entrar na t

 
 A e-prova foi criada para os
conteúdo de “ALGAS E PRO
anúncio foi disparado para o
como o professor anunciou 
aula. Foi dado uma seman
domingo para que os aluno
duas tentativas, as questões. 
situação já pré-condicionada
final de uma semana, o teste 

 
urso BIOLOGIA PAS 2, 
r na plataforma digital 
. Esse ícone é clicável e 
a o aluno no painel de 
a. O acesso deve ser feito 
ico conectado à internet. 

professor colheu o nome e 
lunos. Assim, ele clica na 
 fazer o cadastro um a um, 

 
ofessor dentro do curso 
Para inserir os alunos, 
na à direita onde se lê 
comandos de inserção de 

aluno receberá, no 
o o convite do professor 
ar na turma. 

ara os alunos com base no 
 PROTOZOÁRIOS”. Um 

para o e-mail deles, bem 
ciou o exame em sala de 
semana, de domingo a 
alunos fizessem, em até 

stões. Vale a maior nota, 
onada na plataforma. Ao 
teste fica indisponível. 

Figura 4. Teste cri
canvas.instructure.co

aparência cima, com a
aluno tem duas tentat

completamente, con
cadastrada p

 
A turma usuá

segundo ano do ensino m
médio integrado em eve
Federal de Brasília, Cam
ficou disponível durante 
2017. A turma possuía 31

Após o proce
entrevista coletiva não-
de impressões do método

 
RESULTADOS E
 
 A adesão ao modelo
alunos com alguma d
estimulados a indicar is
para o professor que pro
dúvidas, por vezes, envia
 Desfeitas todas as d
resolveram os testes na
tinham direito, ger
parcialmente representad

Figura 5. Resumo visu
alunos realizarem o tes

individualizadas com

 A plataforma tem fer
analisar os dados e veri

 
ste criado na plataforma 
ure.com. As questões têm a 
com as respostas clicáveis. O 
tentativas para fazer o teste 
e, condição essa prevista e 
ada pelo professor. 

usuária desse sistema foi a de 
sino médio, do curso de ensino 
m eventos (EMI), do Instituto 
a, Campus Brasília. O exame 
rante uma semana de junho de 

31 alunos. 
processo, foi realizada uma 

-estruturada como retorno 
étodo pelos alunos. 

OS E DISCUSSÃO 

odelo foi de 100%. Alguns 
ma dificuldade digital são 

icar isso para os colegas e/ou 
ue prontamente solucionou as 

, enviando novo convite.  
 as dificuldades, os alunos 
tes nas duas tentativas a que 

gerando os resultados 
sentados abaixo (fig.5). 

 
o visual das notas depois dos 

 o teste programado: notas 
as com fácil identificação. 

 
m ferramentas que permitem 
e verificar vários parâmetros, 
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como tempo de prova, desem
da turma. 
 Além disso, a plataforma p
desempenho dos alunos qu
(fig.6). Essa ferramenta é 
porque permite ao professor 
de dificuldade das questões q
Isso poderá ajuda-lo a m
equilibradas no futuro, co
comandos das questões se 
outras possibilidades. 

Figura 6. Análise de desem
nos alunos respondentes, p
questões. Assim, o professo

feedback dos alunos, tem
ferramenta que o sistema ge

discriminaçã
 
 
 Além da adesão total à fer
alunos realizaram o exame
opiniões dos alunos a respeit
forma de avaliação. Essa f
dados foi baseada em entrevi
como uma espécie de f
mecanismo. Foram escutad
“ótimo”, “simples”, “justo
qualquer hora”.   
 
CONCLUSÃO 
 Temos novos paradigmas
curso, em construção e 
avaliação deve ser repensada
Brasil: da sua necessidade, do
seus formatos. Avaliar é prec
quer avaliar? Qual a definição
deseja como professor, escola

O sistema tradicion
mudanças que muitas das vez
pelos alunos e não pelos pro
exemplo, o hábito de rec
digitais de aprendizagem. 
resistência dos professores em
digitais para substituir, acele
procedimentos pedagógicos o
prova. Muitas escolas já adota
para lançamento de conteúdos
essa exploração é muito in
possibilidades que os program

Além disso, o mo
carece de uma organização 
professores não conseguem 
possam ser equilibradas, não
cientificamente que sua pro
“difícil”. Também não cons
maneira eficaz e convincente 
escolher: múltipla escolha, 

 desempenho individual e 

rma permite a análise do 
os questão por questão 
ta é muito interessante 
essor compreender o grau 
tões que utilizou no teste. 
a montar provas mais 

ro, compreender se os 
s se estão claros, entre 

 
 desempenho, com base 
tes, para cada uma das 
ofessor além de ter um 
os, tem consigo uma 
ma gera como “índice de 
inação”. 

l à ferramenta (100% dos 
exame), foram colhidas 
respeito do método como 
ssa forma de coleta de 

entrevista não-estruturada, 
de feedback sobre o 

scutadas palavras como 
justo”, “disponível a 

igmas educacionais em 
o e desconstrução. A 
ensada como um todo no 
de, dos seus objetivos, dos 
é preciso, mas para quê se 
finição de avaliação que se 
escola e estado? 
dicional requer mudanças, 
as vezes já estão adotadas 
os professores. Como por 
e recorrer aos recursos 
gem. Há uma aparente 
res em adota ferramentas 
 acelerar e melhorar seus 
icos ordinários, como a da 
 adotam essas plataformas 
teúdos e de presença, mas 
ito incipiente diante das 
ogramas podem oferecer.  
o modelo de avaliação 

zação mais científica. Os 
guem gerar provas que 
s, não conseguem provar 
ua prova foi “fácil” ou 
 conseguem escolher de 
cente que tipo de questão 
olha, envio de arquivo, 

respostas curtas, etc. A
avaliar seus alunos sust
com pouco ou nenhum
científica. Sem seus par
consegue se reelaborar 
avaliativas mais fiéis aos
justas para o alunado.  

A avaliação 
existência, enquanto out
conteúdo vão surgindo. O
prova convencional mo
alunos são sincronizados
mesma prova, no mesmo
mesmo horário escol
exceções de escolas espe
com laudos médicos. 
aprendizagem é uma 
abordada e a personaliza
aprendizagem deve le
revelações que deriva
neuroeducação. Cada alu
esse consenso é desfeito 
esses problemas, os 
fiscalizados. Essa referên
demonstrativo tácito de 
sistema e naturaliza
potencial”, criando um c
sociedade com seu carát
parece sabotar a prova 
dispositivos para control
são utilizados, encarecen
o processo avaliativo com
instituição e sinal d
comunidade. Há a form
aparato militar para conte

Reduz-se o tem
partindo do pressuposto 
aula pelo de prova. C
brasileiro já dispensa u
manter a ordem e a 
processo esse que mere
Alheio a isso, a avaliaçã
ao longo do ano para que
reduz ainda mais o temp
para novas aprendizagens
prova não seja um mom
mas poderia ser extracla
de necessidades para 
dispendido.  

O mecanismo 
resulta em demandas one
produção e sua constru
papel e tinta, pro
antiecológico e danoso 
passivo ambiental e finan
que poderiam aplicar rec
Em um mundo onde 
consumos, a escola pe
importante para ganhar m

A e-prova pode
prática para todos os pro
mais simples ao ma

etc. Atua empiricamente para 
s sustentado em experiências 
enhum retorno para análise 

us parâmetros estatísticos, não 
borar e produzir ferramentas 

éis aos seus objetivos iniciais e 

iação vive uma crise de 
outras formas de abordar o 

ndo. O modelo de aplicação da 
al mostra-se antinatural. Os 
izados, ou seja, devem fazer a 
mesmo tempo estipulado e no 
escolhido, salvas algumas 

s especiais e outras para alunos 
dicos. A sincronização da 

uma questão amplamente 
nalização do processo ensino-

ve levar obviamente essas 
derivam dos trabalhos de 
da aluno tem o seu tempo, e 
sfeito na prática. Simultâneo a 

os alunos devem ser 
referência da fiscalização é um 
to de que eles podem burlar o 
raliza sua “desonestidade 
 um cidadão que nasce para a 
 caráter questionado. A regra 

prova e não exceção, e mais 
ontrolar a segurança da prova 
arecendo o processo, tornando 
vo como momento delicado da 
al de excelência para a 
 formação de um verdadeiro 
 conter os alunos. 
 o tempo de aula produtiva – 
posto que se troca o tempo de 

Como visto, o professor 
ensa um tempo grande para 
e a produtividade em sala, 
 merece profunda discussão. 

valiação ocupa várias semanas 
ra que ocorra. Isso obviamente 
 tempo de atuação pedagógica 
zagens. Não que o momento da 
 momento de aprendizagem, 

xtraclasse, evitando uma série 
para si, como a do tempo 

nismo tradicional de provas 
as onerosas que envolvem sua 
onstrução física, consumindo 
 procedimento totalmente 
noso para o planeta. Há um 

e financeiro para as instituições 
car recursos de outras formas. 
onde se luta para reduzir 

ola perde uma oportunidade 
nhar mais adeptos para a causa.  
a pode ser uma solução ágil e 
os problemas citados acima, do 
o mais compreensivelmente 
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problemático – o da fiscalização. Basta encará-los 
em discuti-los nas reuniões pedagógicas, reuniões 
que são conhecidas pela falta de objetividade e de 
reais novidades. Precisa-se avançar para uma 
maior confiança ética na avaliação, bem como 
buscar mecanismos que desaparelham um 
movimento antidemocrático de saber, o do 
pressuposto do “crime”, o “crime” da “cola”. 
Aliás, está assegurado no Estatuto da Criança e do 
Adolescente a participação deles na definição do 
curso avaliativo das escolas, por que então não 
cumprir a lei e convocá-los para o que lhes 
legalmente assegurado? Mais uma vez, a parte 
importante da educação, cujo protagonismo é 
desvelado, estão a margem das decisões que tanto 
lhes influenciam. Destituídos de sua potencial 
honestidade e investidos de “tonners” e “folhas de 
celulose”, a avaliação brasileira é uma mistura de 
devastação ambiental e presunção de culpa entre 
aqueles que deveriam ser os novos cidadãos, os 
artesãos de um novo porvir; um porvir ético, 
plural e sustentável – o aluno. 
 
REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 
[9] Bacich, L; Tanzi Neto, A; Trevisani, F.M. 
(2015) Ensino híbrido – personalização e 
tecnologia na educação. São Paulo: Penso.  
 
[10] Brandão, D; Vargas, A.C. (2016) Avaliação 
do uso de tecnologias digitais na educação 
pública in Experiências avaliativas de tecnologias 
digitais na educação [recurso eletrônico]. 1. ed. 
São Paulo: Fundação Telefônica Vivo, 96 p. 
 
[11] Khan, S. (2012) Um mundo, uma escola. São 
Paulo: Intrínseca. 

 
 
 

 



500

Conhecendo regiões da Colômbia através de um ambiente 
3D 

 

Fabiane Barili 
Mestrado em Indústria Criativa 

Universidade Feevale 
Novo Hamburgo/RS - Brasil 
fabibarili@gmail.com 

 
Juliano Varella de Carvalho 

Professor do Curso de Ciências da 
Computação 

Universidade Feevale 
Novo Hamburgo/RS - Brasil 

julianovc@feevale.br 

Marla Alejandra López Cerón 
Universidade Nacional da Colômbia 

Manizales, Colômbia  
maalopezce@unal.edu.co 

 
 

Néstor Darío Duque Méndez 
Professor do Mestrado de 

Administração de Sistemas 
Informáticos 

Universidade Nacional da Colômbia 
Manizales, Colômbia 

ndduqueme@unal.edu.co 
 

Marta Rosecler Bez 
Professora do Mestrado em Indústria 

Criativa 
Universidade Feevale 

Novo Hamburgo/RS - Brasil 
martabez@gmail.com 

 
 

ABSTRACT 
This article presents the development of an 3D environment that 
has a learning content related to Colombia regions. Designed for 
Virtual Reality, the environment contains information on 
Colombian regions, geography and ecological diversity. 

 

RESUMO 
Este artigo apresenta o desenvolvimento de um ambiente 3D que 
possui conteúdo de aprendizagem relacionado às regiões da 
Colômbia. Projetado para a Realidade Virtual, o ambiente contém 
informações sobre regiões colombianas, geografia e diversidade 
ecológica. 

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 
Performance, Design, Experimentation. 

Keywords 
3D Environment, Education, Colombia regions, Virtual Reality. 

1. INTRODUÇÃO 
O avanço tecnológico dos últimos anos surge como um aliado em 
potencial para diversas áreas. Nesta perspectiva, novos sistemas e 
equipamentos proporcionam inúmeras possibilidades, assim como 
fator agregante no contexto cultural. 
A educação, mesmo que informal, tem explorado de forma 
significativa os diversos benefícios que a tecnologia oferece, bem 
como outras áreas, como o turismo. Neste contexto, pode-se 
perceber cada vez mais o uso de tecnologias para apresentar 
espaços diferenciados para visitação, lazer e entretenimento. São 
espaços virtuais onde é possível conhecer lugares de forma 

interessante e dinâmica, estimulando a descoberta e, ao mesmo 
tempo, despertando a curiosidade a novas regiões. 
A Realidade Virtual é uma tecnologia que encaminha os usuários 
a uma experiência com uma nova geração de interfaces, na medida 
em que busca representar a realidade. Isto parte ao passo que é 
permitido romper a barreira da tela dos dispositivos eletrônicos, 
oferecendo interações mais naturais e reais. 
Aliando este contexto tecnológico e da Realidade Virtual, propõe-
se, neste artigo, o desenvolvimento de um jogo que disponibiliza 
aos jogadores um conhecimento sobre seis regiões da Colômbia. 
Neste sentido, o estudo publicado pelo Newzoo [1], indica que o 
mercado mundial de jogos alcançou um lucro equivalente de US$ 
99.6 bilhões em 2016. Foi apontado um crescimento de 8,5%, 
comparado ao ano de 2015. Os ambientes virtuais, estimulados 
por jogos, representam e possuem um forte potencial não somente 
na economia, mas também na sua capacidade de imersão e na 
forma que apresenta o conteúdo aos usuários. 
Este artigo apresenta um ambiente virtual com elementos de 
jogos, exclusivamente para Realidade Virtual, como uma 
ferramenta para potencializar a descoberta de novos espaços e 
regiões da Colômbia. Este, contextualiza sobre os diversos 
costumes e características de seis regiões da Colômbia. 

2. AMBIENTES VIRTUAIS NA 
EDUCAÇÃO 
Celulares, computadores e internet estão cada vez mais presentes, 
tornando-se elementos significativos na vida de crianças e jovens. 
Desta forma, as primeiras relações das crianças com 
conhecimentos e habilidades tecnológicas acontece antes do 
contexto escolar [2]. Cardoso [3] afirma que os computadores, os 
recursos da internet e os dispositivos móveis, podem contribuir 
com a aprendizagem, ampliando os contextos educacionais, 
permitindo que os alunos tenham uma aprendizagem constante, 
em movimento, além de auxiliar nas atividades apresentando-as 
de forma mais harmoniosa e lúdica. 
Existem diversas teorias educativas que podem relacionar com 
este projeto a Teoria da Instrução Ancorada (Anchored 
Instruction) [4], a qual incentiva o aprendizado autônomo, 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 500 - 505. Santiago de Chile.
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baseado na experiência, onde o papel do professor é de projetar os 
cenários para fins educacionais. O principal elemento de um 
desenho institucional é baseado no Modelo Educacional Instrutor, 
que possui como características: o aprendizado deve ser centrado 
na resolução de problemas em um cenário ou caso de estudo; deve 
permitir que o aluno se aprofunde no problema, possa explorar o 
problema ou o cenário em questão e, por fim, tem o uso extensivo 
de multimídia. Neste contexto, a Realidade Virtual se apresenta 
como um excelente aliado na construção do conhecimento e no 
processo de aprendizagem. 
Conforme alguns autores [5], estamos vivendo um momento 
histórico, em que a sociedade está permanentemente em contato 
com as tecnologias. As formas de experiência, interação, 
experimentação e socialização proporcionadas atualmente pelas 
Redes Sociais, bem como pelas tecnologias móveis e jogos 
digitais, com suas mecânicas próprias, estão em evidência, pois 
vão ao encontro do perfil das novas gerações [6]. 
Uma abordagem que tem sido introduzida no contexto escolar e 
bem aceita refere-se a terminologia Gamificação ou em inglês 
Gamification. Segundo Vianna [7], esta se refere à utilização de 
jogos em atividades diferentes de entretenimento puro, no caso da 
educação, a associação de conteúdo didático em jogos, por 
exemplo. 
Segundo Gomes [8], a Gamificação consiste na utilização de 
elementos de jogos como estratégias e mecanismos para motivar 
um determinado grupo a realizar atividades, sem estar, 
necessariamente, inserido em uma prática de jogo. Fardo [9] 
apresenta alguns elementos que são utilizados em jogos e que 
podem ser empregados em outras atividades, ajudando a obter o 
mesmo grau de envolvimento e motivação que normalmente são 
encontrados pelos jogadores. Neste contexto estabelecido pelo 
autor anteriormente mencionado, podem ser citados: a narrativa, o 
sistema de feedback, o sistema de recompensas, o conflito, a 
cooperação, a competição, os objetivos e regras claras, os níveis, a 
tentativa e o erro, a diversão, a interação, a interatividade, entre 
outros. 
A Gamificação é considerada ainda um fenômeno recente, 
derivado da popularização dos Jogos Digitais, e de suas 
capacidades intrínsecas de motivar a ação, resolver problemas, 
bem como, potencializar aprendizagens nas mais diversas áreas do 
conhecimento e da vida dos indivíduos [9]. 
Bergin e Reilly [10] indicam que estudos já realizados apontaram 
que pessoas motivadas aprendem com muito mais facilidade, pois 
conseguem intrinsecamente ser compensados por suas conquistas. 
O uso de ambientes virtuais pode estar diretamente ligado a 
motivação necessária para que a aprendizagem aconteça de forma 
gradativa e agradável aos usuários. O apoio das tecnologias 
digitais em atividades lúdicas gera mudanças na realidade social, 
desta forma, estabelecendo novas necessidades e adequações ao 
processo educacional [11].  
O uso de ambientes virtuais pode ter na educação formal uma área 
bastante promissora para a sua aplicação, pois, como dito 
anteriormente, os indivíduos que lá se encontram, carregam 
consigo muitas aprendizagens vindas das interações com as 
tecnologias durante sua vida. Estes indivíduos encontram também 
na educação formal uma área que necessita de novas estratégias 
motivadoras para dar conta de indivíduos que cada vez estão mais 
inseridos no contexto das mídias e das tecnologias digitais. Os 
mesmos se mostram desinteressados pelos métodos passivos e 

tradicionais de ensino e aprendizagem utilizados na maioria das 
escolas [9]. 
Barbosa e outros autores [12] apresentam experiências práticas 
com o uso de ambientes virtuais para dispositivos móveis no 
reforço de conteúdos do currículo escolar de crianças e 
adolescentes em tratamento oncológico. Neste estudo, as autoras 
concluíram que as crianças e adolescentes não encontram 
dificuldades com o uso da tecnologia, pois elas já vinham para a 
escola com este conhecimento e habilidade. Ainda assim, indicam 
que bastaram algumas explicações iniciais de como escolher e 
selecionar o ambiente, bem como a forma de ir e voltar para a área 
principal enquanto se está em um aplicativo. Com isso, as crianças 
e adolescentes iam descobrindo o funcionamento, também as 
formas de interagir com o dispositivo. Esta facilidade em aprender 
a utilizar as tecnologias, alguns autores afirmam que se dá pelas 
crianças nascidas quando estas já estavam disseminadas. Prensky 
[13] os define como nativos digitais, aqueles que já nasceram em 
um universo digital, em contato com a internet, computador e 
jogos digitais. 
O uso dos ambientes virtuais pode transformar de forma positiva a 
experiência educacional dos indivíduos, pois elas dispõem de 
ferramentas valiosas para criar experiências significativas, 
fornecendo um contexto para a construção de um sentido mais 
amplo para a interação. Estas mudanças ocorrem tanto nas escolas 
como em outras áreas, onde elas ajudam a potencializar a 
participação e a motivação dos indivíduos inseridos nesses 
ambientes [9]. 
Deve-se ressaltar que a aprendizagem ocorre no contexto dos 
ambientes virtuais em sala de aula, somente se a atividade for 
realizada de forma planejada e conduzida por professores 
qualificados. Isso permite perceber a efetividade da sua prática 
por parte dos professores, conseguindo realizar avaliações em 
todas as etapas do processo [14].   
Desta forma, a utilização de ambientes virtuais pode ser uma boa 
estratégia para apoio à educação, visto que crianças, adolescentes 
e adultos são grandes utilizadores de tecnologias. Sendo assim, 
estes ambientes podem intrinsecamente ajudar na educação 
independente da faixa etária.  
A abordagem realizada pelos ambientes, assim como a 
apresentação dos conteúdos de maneira diferenciada favorece nos 
seguintes aspectos: tomada de decisões, raciocínio lógico, análise 
de resultados, revisão de conceitos e objetivos, reformulação dos 
procedimentos praticados no ambiente, ou seja, durante o estudo 
dos alunos. Ainda nesta linha, percebe-se que a combinação de 
ambientes virtuais proporcionados neste caso pela Realidade 
Virtual, combinados com educação, na forma de ambientes 3D, 
apresenta-se como um ótimo instrumento para o processo de 
ensino e aprendizagem. 

3. REALIDADE VIRTUAL 
O termo Realidade Virtual surgiu por meio de Jaron Lanier, 
fundador da VPL Research Inc., nos anos 80. Lanier queria 
diferenciar as simulações tradicionais feitas por computador de 
simulações envolvendo múltiplos usuários em um ambiente 
compartilhado [15]. Ainda assim, o conceito de Realidade Virtual 
[16] é uma técnica avançada de interface que permite ao usuário 
realizar imersão, navegação e interação em um ambiente sintético 
tridimensional gerado por computador, utilizando canais multi-
sensoriais. Nesta perspectiva contextualizada sobre Realidade 
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Virtual, é possível notar que a mesma abre possibilidade para 
diversas áreas de aplicação. 
Na circunstância apresentada neste artigo, unem-se os conceitos 
de Realidade Virtual e Educação. Segundo Schirmer [17], a 
utilização da Realidade Virtual no contexto educacional é uma 
solução para o ensino, porque expande os processos normais de 
aprendizado. Isto atenua-se principalmente na criança, que é 
encorajada a participar de um processo criativo e imaginário, onde 
ela passa a aprender brincando. Em completude disso, a Realidade 
Virtual e a Educação [18] podem ser usadas e exploradas para: 
tornar o aprendizado mais interessante e divertido, melhorando a 
motivação e a atenção; reduzir custos, no que se refere ao uso de 
objetos ou do ambiente simulado; possibilitar a exploração de 
situações que são impossíveis de serem feitos no mundo real; 
acelerar o processo de aprendizagem; integrar ambientes e 
conhecimentos; aumentar a retenção através do reforço; aumentar 
a retenção por meio da sensação de realismo; melhorar a 
transferência de aprendizagem para o mundo real; acessar o 
conteúdo de aprendizagem em qualquer lugar e tempo (no caso de 
uso de Realidade Virtual na Internet); eliminar possíveis riscos do 
ambiente. 
Observando as diversas formas em que a Realidade Virtual 
permite ser explorada e oferece, procurou-se desenvolver um jogo 
que fizesse a união da educação com essa nova tecnologia. 
Buscou-se imergir o usuário em ambientes característicos de cada 
região da Colômbia, expressando a cultura local. Desta forma, o 
usuário é convidado a buscar documentos em que irá conhecer um 
pouco da história e cultura de cada região, que está sendo 
explorada. 

4. DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE 
VIRTUAL 
O desenvolvimento do ambiente em Realidade Virtual passa por 
algumas etapas fundamentais que são relacionadas 
especificamente a sua construção. Dentre essas etapas, destacamos 
os estudos de abordagem estética, prototipagem e produção. 
Na etapa inicial foi desenvolvido um documento destinado ao 
processo de criação do ambiente, que contém aspectos regionais, 
personagens e demais itens que auxiliaram a equipe responsável 
pelo desenvolvimento. Ou seja, é onde ocorre a representação do 
ambiente, onde estão descritas todas as funcionalidades, 
conceitos, concepções e artes a serem desenvolvidas. 
Existem diferentes modelos de documentos que podem ser 
utilizados neste contexto, porém, deve-se considerar que contenha 
todos os elementos essenciais que o ambiente virtual possui. No 
caso do ambiente apresentado neste artigo, foram documentados 
os objetivos, características, controles, interface, animações, 
personagem, conteúdo, referências artísticas e lista de áudios. O 
processo de estudos estéticos e a definição artística do ambiente 
virtual está representado na seção seis, sobre Arte do Ambiente 
Virtual, neste artigo, onde é explicado, detalhadamente, como foi 
realizada a arte conceitual. 
Em paralelo ao desenvolvimento artístico, é realizada a etapa de 
prototipagem. Esta fase serve para testar os elementos, procurando 
perceber e/ou antecipar problemas que poderiam ser identificados 
no seu uso. Neste contexto, a prototipagem é uma representação 
que permite os usuários interagirem com o ambiente virtual e com 
ele explorarem suas conveniências. Com isso, é uma forma de 
testar as possibilidades respondendo às questões que podem 

ajudar efetivamente os desenvolvedores a escolherem melhores 
alternativas, como no desenvolvimento de jogos [19]. 
Na prototipagem do desenvolvimento foram testados e ajustados 
os detalhes referentes a Realidade Virtual, bem como a 
usabilidade. Dentro destes ajustes, foram definidos e configurados 
os controles que serão utilizados pelo usuário, bem como as 
interações com os objetos do cenário. 
Além disso, o protótipo conta com uma indicação em vermelho no 
centro da tela, onde é representada a referência das interações. Os 
controles que o usuário utilizará serão teclado e mouse, além dos 
óculos de Realidade Virtual. 
No que se refere a produção do ambiente virtual 3D, é onde 
ocorre a união do protótipo e das artes que já estão sendo 
finalizadas. Nesta etapa é onde o ambiente virtual 3D começa a 
ficar próximo do que foi estipulado no documento de diretrizes do 
ambiente e começa a tomar forma. 

5. PROGRAMAÇÃO E EQUIPAMENTOS 
DE REALIDADE VIRTUAL 
Para o desenvolvimento da parte que corresponde a programação 
do ambiente em Realidade Virtual, foi utilizado um software 
referência em criação de jogos, a Unity 3D (versão 5.4.2f2). 
Software responsável por permitir a programação e 
funcionalidades. 
Esta ferramenta é uma plataforma de desenvolvimento flexível, 
multiplataforma e eficiente para a criação de ambientes 2D e 3D. 
Por sua vez, o software apresenta compatibilidade total com os 
equipamentos de desenvolvimento para Realidade Virtual. 
Para desenvolver, analisar e testar o ambiente com a Realidade 
Virtual, foi utilizado o Oculus Rift Development Kit 2 (DK2), 
disponibilizado na Universidade Nacional da Colômbia (Figura 
1).  
 

 
Figura 1. Equipamento DK2 utilizado no desenvolvimento. 

 
O Oculus Rift possui um sensor de orientação, denominado Head 
Tracking, que tem a percepção de movimento da cabeça do 
usuário, permitindo explorar todo o ambiente virtual com 
facilidade. Em termos de campo de visão, o dispositivo apresenta-
se com mais de 90 graus horizontais. Com isso, o objetivo é 
preencher completamente o campo de visão do usuário, 
proporcionando uma experiência de imersão mais profunda ao 
mundo virtual. 
Com os recursos que estão sendo utilizados para o 
desenvolvimento do ambiente virtual 3D, elaborou-se uma arte 
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simples, mas que representa todos os pontos culturais que se 
deseja apresentar aos usuários. 

6. ARTE DO AMBIENTE VIRTUAL 3D 
Linderth, Lindstom e Alexandersson [20] sugerem que além da 
construção estética, as regras e usabilidade fazem parte de um 
componente importante da experiência do usuário. Assim, o 
ambiente também é um objeto de design que pode afetar o 
processo de aprendizagem, onde uma abordagem de design 
aproxima e foca nos objetivos [21]. Neste caso, isso se evidencia 
no desenvolvimento de cenários e na distribuição dos principais 
elementos que foram designados conforme as regiões da 
Colômbia. O usuário representa um personagem, podendo ser 
estrangeiro ou uma criança, que poderá explorar diversas regiões 
da Colômbia, visualizando os locais e monumentos 
representativos característicos das regiões. Dentro de cada uma 
dessas regiões, o usuário terá que buscar por documentos que vão 
contextualizar os objetos. 
Embora o ambiente tenha sido projetado em um primeiro 
momento para estrangeiros, que desejam conhecer um pouco da 
cultura colombiana, também pode ser utilizado como ferramenta 
educativa e instrutiva para crianças. Ainda assim, o ambiente 
permite que o público nativo colombiano aprenda um pouco mais 
de sua história. 
A partir do conceito artístico do ambiente virtual, realizou-se um 
estudo para verificar qual estilo poderia agradar aos diversos 
públicos. Nesta perspectiva, optou-se por um estilo artístico que 
se caracteriza como Low Poly, onde tem-se modelos 3D com 
fidelidade ao real, porém com um número reduzido de polígonos.  
A modelagem foi realizada no 3D Studio Max, onde o 
desenvolvimento foi iniciado com um mapa geral da Colômbia 
(Figura 2) e, posteriormente, dividido em seis regiões. 
Para ilustrar o mapa do ambiente, foram separados em três tipos: 
objetos geográficos, objetos naturais e objetos culturais. No que 
se refere aos objetos geográficos, apropriou-se da topografia da 
região. Os objetos naturais são os que representam a fauna e flora 
da região, já os objetos culturais são as características típicas, 
como vestimenta, elementos simbólicos, monumentos e 
arquitetura.  
 

 
Figura 2. Mapa da Colômbia e suas regiões. 

 
Conforme a Figura 2, encontram-se em cada uma das regiões as 
principais características, podendo variar desde objetos ou 
edifícios históricos das regiões, bem como, pontos marcantes 
sobre a variedade ecológica ou cultural do país. 

Com isso apresenta-se a nomenclatura de cada região com o 
número correspondente, desta forma, tem-se a Região do Caribe 
(1), formada pela serra nevada de Santa Marta como objeto 
geográfico e como característica cultural tem-se o chapéu e as 
borboletas amarelas. Já na Região Pacífica (2) estão incluídas as 
bananeiras, os manguezais como elementos naturais, também se 
observa as Casas Bahareque representando a cultura local. A 
Região Andina (3) é onde se localiza a Cordilheira dos Andes 
como objeto geográfico, além das estatuetas antropomórficas de 
San Agustín e a Arena de Touros. A Região Orinoquia (4) 
encontram-se os Caños Cristales, a Igreja de Santa Bárbara, a 
Arpa e a corda como representantes da cultura. A Região 
Amazônica (5) onde incluem-se as árvores e a vitória régia como 
elementos naturais, além do Boto-cor-de-rosa como objeto 
cultural. Por fim, tem-se a Região Insular (6), onde se localiza o 
Arquipélago de San Andrés, a Providência e Santa Catalina, as 
Ilhas Gorgona e Malpelo como objeto geográfico, além a Baleia 
Jubarte como objeto natural. 
Procurou-se representar cada ponto importante das regiões, com 
fidelidade ao estilo artístico determinado no início do projeto, 
onde é importante ressaltar que os objetos não seguem uma 
representação fiel de tamanho no mapa. Estes foram elaborados 
para que o usuário possa observar claramente cada um dos 
componentes com sua respectiva região.  
Com o apoio da Realidade Virtual, como ferramenta fundamental 
para navegar no mapa, será possível fazer com que o usuário 
explore cada região de maneira imersiva. Sendo assim, buscar os 
documentos explicativos, espalhados pelo cenário, de cada 
elemento natural, geográfico ou cultural em cada região 
respectivamente. 
A elaboração de como o usuário irá explorar e interagir com o 
cenário, deu-se através de um esboço representado na Figura 3.   
 

 
Figura 3. Esboço do caminho a ser explorado. 

 
A Figura 3 apresenta o planejamento do caminho que o usuário 
terá que percorrer na Região Orinoquia. Neste esboço está 
indicado o início do trajeto, os pontos onde o usuário encontrará 
os elementos principais de cada região (indicados por um X). 
Com base no planejamento, a Figura 4 representa o início da 
prototipagem com alguns modelos 3D já desenvolvidos da Região 
Orinoquia. 
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Figura 4. Esboço em 3D da Região Orinoquia. 

 
Em torno dos objetos, o usuário poderá buscar um documento 
(representado por um papel ou livro) que lhe contará sobre o que 
ele está visualizando, fazendo com que ele absorva um conteúdo 
explicativo relativo ao que está observando. 
À medida que o usuário coletar os documentos de cada elemento 
cultural do cenário, ele completará os requisitos mínimos para 
avançar para outras regiões. A Figura 5 representa a vista do 
projeto em andamento que corresponde a Região Orinoquia na 
Unity 3D, software de desenvolvimento. 
 

 
Figura 5. Vista de la Región Orinoquía en Unity 

 
Os cenários foram projetados para serem compostos não só por 
elementos culturais específicos, mas também outros elementos 
que tornem o ambiente completo e real. A exemplo disso, a Figura 
5 mostra os elementos extras de cenário como árvore e objeto de 
iluminação urbana. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A aprendizagem ativa, onde o estudante interage com o objeto de 
estudo e, desta forma, aproveita a experiência e conhecimento 
prévio, tem demonstrado seu importante papel na motivação e 
fortalecimento da aprendizagem. Ambientes como o proposto 
neste artigo permitem que o estudante explore e se divirta 
enquanto aprende, fazendo que a aprendizagem seja agradável e 
efetiva. 
O protótipo de ambiente de Realidade Virtual que enfatiza a 
Colômbia pode ser no futuro, uma ferramenta de aprendizagem 
para estudantes que permite melhorar e/ou reforçar o 
conhecimento histórico. 
As representações 3D de diversos cenários que refletem a cultura 
colombiana permitem gerar na mente do indivíduo um construto 
aproximado das distintas zonas que se pode visitar. Assim, o 
usuário obtém motivação para visitar os locais, onde o ambiente, 
além de servir de aprendizado, faz a divulgação turística do país.  

Apesar de ser um protótipo em desenvolvimento, é possível 
destacar que a perspectiva de uso abrange o potencial de permitir 
que o usuário aprenda de forma imersiva, tendo um conteúdo 
abordado de diversas formas e podendo "vivenciar o seu 
aprendizado".  
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ABSTRACT 
Evaluation is one of the most important phases of the teaching and 
learning process. By means of it, evaluators get information for 
verification that the educational objectives are being achieved or 
not and in what degree this occurs. The construction of data 
collection instruments and their measurement are highlighted 
because the quality of assessment is directly linked to the 
attributes of validity and reliability of these instruments. In this 
context, this paper presents a technique for the construction of 
measuring instruments, particularly tests, based on Bloom's 
taxonomy to determination of educational objectives and Item 
Response Theory. This technique was named BLIRT (Bloom and 
Item Response Theory). 

RESUMO 
A avaliação é uma das mais importantes fases do processo de 
ensino e aprendizagem. É com ela que se consegue obter informa-
ções para que se verifique se os objetivos educacionais estão ou 
não sendo atingidos e em que grau isto ocorre. Neste processo, a 
construção de instrumentos de coleta de dados e sua mensuração 
ganham destaque, pois, a qualidade da avaliação está diretamente 
ligada aos atributos de validade e fidedignidade desses instrumen-
tos. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta uma técnica 
para a construção de instrumentos de medida, particularmente de 
testes, fundamentada na taxonomia de Bloom para determinação 
dos objetivos educacionais e na Teoria da Resposta ao Item. Esta 
técnica foi denominada BLIRT (Bloom e Item Response Theory). 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 Computers use in Education 

General Terms 
Validation of tests, learning assessment 
Keywords 
avaliação automática, testes digitais, validade em testes 

1. INTRODUÇÃO 
O processo educacional escolar é uma atividade que possui como 
uma de suas características a intencionalidade. Este atributo exige 
que ele ocorra de forma planejada, organizada e sistematizada. A 
avaliação integra uma de suas etapas e possui funções didático-
pedagógicas, de diagnóstico e de controle. Nela é possível obter 
uma radiografia de como ocorreu ou esteja ocorrendo o processo 
de ensino e aprendizagem. Permite analisar o processo educaci-
onal e verificar se os objetivos foram alcançados e em que nível, 
além de contribuir para sua melhoria ao fornecer informações para 
sua retroalimentação. 

Na etapa de avaliação do processo educacional, uma de suas 
fases é a construção de seus instrumentos. Sob a perspectiva de 
Cronbach [8], a avaliação deve ser compreendida como uma 

atividade diversificada, que pode exigir vários tipos de decisões e 
de informações. Assim, a avaliação não deve ser confundida com 
a construção de instrumentos de medida [24], mas a forma de 
avaliar exige a construção de instrumentos de avaliação específi-
cos e apropriados que possuam validade e confiabilidade. A 
avaliação só é bem sucedida se está devidamente amparada por 
instrumentos confiáveis, isto é, depende da qualidade dos instru-
mentos de coleta de dados. 

Um dos instrumentos mais utilizados para a coleta de dados 
para subsidiar a avaliação escolar presencial e a distância é o teste. 
Nele são colhidas informações que permitem mensuração de 
desempenho e, por conseguinte, inferência sobre a ocorrência da 
aprendizagem. Apesar de muito utilizado, não é um instrumento 
simples de ser construído. Neste sentido é que o presente trabalho 
apresenta uma técnica para a construção de testes baseada na 
taxonomia de objetivos educacionais de Bloom [1], [7] e na 
Teoria de Resposta ao Item (TRI). Esta proposta tem como fito 
facilitar a construção de instrumentos válidos e fidedignos. 

2. A PREOCUPAÇÃO COM A VALIDADE 
A avaliação da aprendizagem pode ser um tema controverso 
dependendo do contexto considerado (histórico-social, biológico, 
cognitivo, etc.) e do enfoque dado aos objetivos educacionais, que 
podem ser expressos em termos de competências, habilidades e 
atitudes [6], [14], [17]. Todavia, a avaliação da aprendizagem, em 
suas diferentes abordagens, envolve meios de se constatar se estes 
objetivos são atingidos, coletando e interpretando dados quantita-
tivos e qualitativos de alunos a respeito daquilo que lhes foi 
ensinado e depois fazendo juízo dessas interpretações com 
critérios previamente estabelecidos [20]. 

Embora existam várias maneiras de se avaliar, este termo tem 
sido constantemente associado a expressões como “fazer prova”, 
“exame final”, “notas”, “repetir de ano” ou “passar de ano”. Isso é 
resultado de uma concepção pedagógica ultrapassada, mas 
tradicionalmente dominante [5]. Ora, a aprendizagem humana não 
é uma realidade acabada que se dá a conhecer de forma única e 
precisa em seus múltiplos aspectos, trata-se de um fenômeno 
multidimensional, no qual estão envolvidas as dimensões huma-
nas, a filosófica, a social, entre outras [15]. De fato, avaliação de 
aprendizagem não deve estar em desacordo com o seu conceito 
qualitativo [10]. A avaliação da aprendizagem, portanto, é com-
plexa demais para se resumir à simples realização de provas e 
atribuição de notas [13]. 

Todavia, a avaliação da aprendizagem em termos quantitati-
vos se faz necessária em diversos contextos educacionais, de 
modo que testes não devem ser dispensados. Mesmo com limita-
ções, essa ainda é a ferramenta que mais se aplica, pois constitui 
meio de constatar quantitativamente se os alunos desenvolveram 
as capacidades expressas por meio dos objetivos educacionais. 
Deve-se, no entanto, prezar pela rigorosidade de tais testes para 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 506 - 511. Santiago de Chile.



507

que as implicações negativas de suas limitações sejam minimiza-
das. Tamanho rigor em prol da validade dos testes pode ser visado 
se, na construção dessas ferramentas, procurar-se aplicar princí-
pios como os envoltos na psicometria contemporânea. 

Psicometria é uso de medida em psicologia [16] e constitui-
se de um conjunto de técnicas que permite a quantificação dos 
fenômenos psicológicos [9]. A importância maior está no proces-
so de quantificação, que é complexo, pois o que se deseja medir 
são variáveis de características subjetivas dos indivíduos, não se 
tratando de algo observável, mas de construtos hipotéticos [9]. 
Embora não possam ser medidas diretamente, tais variáveis 
podem ser estimadas por inferência estatística. Isto é o que ocorre, 
por exemplo, com a inteligência, cujo significado compreende um 
conjunto de faculdades mentais [12] que podem ser constatadas, 
por exemplo, por meio de testes. 

Assim, os escores obtidos por meio de testes são medidas ob-
jetivas que podem representar a “aprendizagem” e que, portanto, 
podem servir para a sua avaliação. Isso, no entanto, requer que 
tais medidas correspondam à realidade, porém, devido a equívo-
cos de associação e interpretação, este pode não ser o caso em 
diversas situações, por exemplo: No final do século XIX, Cattell e 
Galton supunham que os mais inteligentes eram os mais rápidos 
na conclusão dos testes, isto é, o menor tempo deveria ocorrer 
nos mais capazes [23]. Os testes então eram demasiadamente 
sensoriais e focados em habilidades específicas, mas não demorou 
para outros pesquisadores perceberem que as medidas assim 
fundamentadas não tratavam do aspecto intelectual humano. 
Ainda no início do século XX, Alfred Binet e Théodore Simon 
criticaram essas medidas e desenvolveram o primeiro teste de 
inteligência que foi bem sucedido: a escala Binet-Simon [23], 
constituída de uma série de trinta testes ou tarefas de conteúdo e 
dificuldade variados com o objetivo de avaliar o julgamento e a 
capacidade de raciocínio de uma pessoa independente da aprendi-
zagem escolar. Em 1911, William Stern utilizou essa escala para 
elaborar o conceito de Quociente de Inteligência (QI), que foi 
revisado e adaptado para utilização com fins militares, mas que 
também embasou o desenvolvimento de novos testes com finali-
dades educacionais. 

Desde as baterias de testes de aptidões múltiplas, desenvol-
vidas por meio das técnicas de análise fatorial propostas por 
Charles Spearman, as contribuições para o desenvolvimento de 
testes para avaliação da aprendizagem são de cunho multidiscipli-
nar, isto é, vêm da psicologia, da educação, da estatística, da 
matemática, da ciência da computação e áreas afim. Nesse âmbito, 
a informática contribuiu principalmente para a automatização e 
dinamização de testes. Atualmente compreende-se que existe 
diversidade de habilidades cognitivas e que, por isso, não é 
possível que uma medida única seja capaz de representar a 
inteligência de uma pessoa como um todo. Fala-se em múltiplas 
inteligências [11]. Embora Howard Gardner, o precursor dessa 
nova abordagem, desaprove testes como os de QI e tampouco 
tenha proposto método para quantificar as inteligências múltiplas, 
ele não impede outros pesquisadores de formularem tais testes. 

No contexto de inteligências múltiplas, diferentes tipos de 
testes podem ser relacionados a tipos específicos de inteligência 
[3], por exemplo: testes de leitura e interpretação servem para 
avaliação de linguística, testes de memória visual e motora servem 
para avaliação da inteligência espacial, testes de destreza manual 
se aplicam à cinestésica corporal, testes piagetianos servem para 
avaliação de lógica matemática, etc. 

Em todo caso, a preocupação com a validade em testes apli-
cados à avaliação da aprendizagem se deve à perspectiva de sua 
subjetividade, pois, embora sejam constituídos de procedimentos 
sistemáticos na obtenção de amostras de comportamento e na 
interpretação dos dados, a forma como os testes são administrados 
e o examinador que os administra podem afetar os resultados [23]. 

Observa-se, portanto, que a controvérsia do uso de testes pa-
ra avaliação da inteligência e, consequentemente, da aprendiza-
gem, reside na desconfiança de que as medidas produzidas por 
tais instrumentos sejam capazes de representar de maneira ade-
quada o que realmente se deseja medir. Essa desconfiança é 
encontrada tanto na construção de um teste (o instrumento 
construído é correto?) quanto na sua administração e respectiva 
interpretação dos resultados (o que os números realmente signifi-
cam e como eles podem ser trabalhados?). Se utilizados adequa-
damente, testes podem produzir resultados que servem de base 
para inferência estatística sobre indivíduos ou grupos, mas se mal 
utilizados, por incompetência ou maldade, podem prejudicar 
pessoas. Desse modo, os instrumentos de teste para avaliação da 
aprendizagem devem ser construídos e administrados com 
respeito às competências de interesse no contexto em que as 
pessoas se encontram. 

Quando a natureza da avaliação é quantitativa, os testes de-
vem prezar pela exatidão, precisão e fidedignidade dos resulta-
dos [22]. Fidedignidade e validade são requisitos que se aplicam à 
mensuração. Medidas são fidedignas quando são replicáveis e 
consistentes, são válidas quando representam precisamente algum 
atributo. Uma régua que mede em milímetros é mais precisa do 
que uma régua que mede apenas em centímetros, porém, se uma 
régua produz uma medida de 2cm e 3mm quando a medida real 
deveria ser 2cm e 5mm, então essa régua é um instrumento de 
medida que peca na exatidão, isto é, o valor produzido por ela não 
representa a realidade. Além disso, se essa régua se expande ou se 
comprime devido à temperatura e, por isso, produz medidas que 
variam de acordo com o ambiente, então essa régua também não é 
fidedigna. 

2.1. Exatidão em testes 
O instrumento construído deve permitir a constatação adequada 
das competências, habilidades e atitudes de pessoas em seus 
diferentes níveis. Um teste de matemática, por exemplo, deve 
contemplar questões que abordem todo o conteúdo de interesse 
em diversos pontos de vista. Se as questões forem elaboradas por 
um único avaliador, provavelmente acarretarão vícios de um 
único ponto de vista sobre o conteúdo. Desse modo, é recomendá-
vel que um teste para avaliação da aprendizagem seja elaborado 
sob a óptica de vários avaliadores ao invés de um só. 

O teste também deve abranger todos os níveis cognitivos da 
aprendizagem do conteúdo de interesse. Uma taxonomia de 
objetivos educacionais pode servir de base para a compreensão 
desses níveis. A taxonomia de Bloom [1], por exemplo, é uma 
maneira de representá-los. Com base nessa taxonomia, em seu 
domínio cognitivo, um avaliador pode elaborar questões que 
servem para constatar se uma pessoa é capaz de “lembrar”, 
“entender”, “aplicar”, “analisar”, “avaliar” ou “criar” sobre 
determinado conjunto de conhecimentos. Nota, isso não se trata 
dos níveis de dificuldade, mas da complexidade de cognição 
envolvida no processo de aprendizagem. Um processo cognitivo 
mais complexo não é necessariamente mais difícil, por exemplo, 
em alguns casos “lembrar” pode ser mais difícil do que “analisar”. 

Além disso, deve-se considerar a forma como os resultados 
do teste são administrados. Os resultados da maioria dos testes são 
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expressos em escores, que são números com sentidos específicos. 
As limitações nesse contexto devem ser compreendidas para que 
não haja equívoco nas inferências realizadas a partir desses 
escores. Por exemplo, é comum a ocorrência de erros de 
inferência com escalas ordinais – como quando se realiza cálculo 
de média aritmética sobre medidas desse tipo [23]. 

Prezar pela exatidão em testes, portanto, implica em elaborá-
los com questões que abrangem diversos níveis cognitivos e que 
contemplam todo o conteúdo de interesse, bem como administrar 
os resultados considerando adequadamente suas limitações de 
contexto, de modo a evitar equívocos na interpretação. 

2.2. Fidedignidade em testes 
Para que sejam replicáveis e consistentes, testes devem possuir 
claros critérios de avaliação, que não produzam divergências de 
resultados em contextos diferentes. Assim, quanto mais objetivos, 
e menos subjetivos, forem esses critérios, mais fidedigno tende a 
ser um teste. Além disso, deve-se considerar a forma de aplicação 
do teste e a linguagem com a qual as questões são apresentadas às 
pessoas, que podem influenciar os resultados. 

Fidedignidade em testes, portanto, implica em minimizar 
ambiguidades, propiciando a correta interpretação de comando 
com clareza nos enunciados (“pegadinhas”, por exemplo, podem 
comprometer a validade), adequando a linguagem ao público alvo 
e administrando os resultados com critérios objetivos. 

2.3. Precisão em testes 
O instrumento de avaliação deve discriminar adequadamente 
quem sabe mais de quem sabe menos, mesmo que a diferença seja 
pequena. Por exemplo, é aceitável dizer que uma pessoa que 
obteve desempenho de 90% em determinado teste é mais inteli-
gente (no quesito específico avaliado) do que outra pessoa que 
obteve desempenho de apenas 10% no mesmo teste, mas essa 
afirmação poderia ser controversa caso os desempenhos dessas 
mesmas pessoas fossem respectivamente 60% e 59%. Todavia, se 
o teste realizado for suficientemente preciso, então diferenças 
pequenas entre resultados podem ser significativas. 

Intuitivamente, pode-se pensar que quanto mais questões um 
teste possui, maior será sua precisão. Entretanto, isso não é via de 
regra, pois existem outros fatores a serem considerados. Um teste 
com muitas questões pode gerar cansaço e desmotivação, que 
podem enviesar os resultados e comprometer a exatidão. Além 
disso, um teste pode possuir uma grande quantidade de questões e 
todas serem difíceis. Um teste assim serve apenas para discriminar 
quem sabe muito dos que não sabem tanto, isto é, os escores 
obtidos não serviriam para discriminar quem sabe pouco de quem 
sabe “mais ou menos”. Por isso, visando à precisão, um teste deve 
ser constituído de um número adequado de questões que 
contemplem todos os níveis de dificuldade, desde as mais fáceis 
às mais difíceis. Isso possibilitaria ao avaliador constatar em que 
nível se encontra a aprendizagem de uma pessoa que o responde. 
Além disso, deve-se considerar a forma como as questões de um 
teste estão distribuídas em termos estatísticos, pois muitas ques-
tões fáceis podem aumentar os escores, enquanto muitas questões 
difíceis os diminuem. Os testes, portanto, devem ser balanceados 
em termos de dificuldade. A distribuição normal, por exemplo, 
pode ser utilizada para descrever a localização de um escore em 
relação a uma amostra e também para inferir derivações de 
intervalos de confiança que avaliam adequadamente os escores 
obtidos e as diferenças entre eles [23]. 

Para tanto, a administração do teste e os métodos nele em-
pregados também devem prezar pela precisão. Tradicionalmente, 

a avaliação da aprendizagem por meio de testes se baseia na 
análise de um somatório de constatações de um comportamento 
esperado. Esse somatório compreende aquilo que se chama de 
escore (a nota de uma prova). Isso é o que fundamenta a Teoria 
Clássica dos Testes (TCT), todavia, recentes teorias procuram não 
se prender aos escores dos testes para quantificar variáveis 
psicológicas, como a Teoria da Resposta ao Item (TRI) [2], [16]. 
Fazendo uma analogia, em questão de precisão na avaliação da 
aprendizagem, se a TCT é uma régua centimetrada, então a TRI é 
milimetrada. 

Prezar pela precisão em testes, portanto, implica em elaborá-
los com adequada quantidade de questões, de modo a abranger 
todas as partes do conteúdo de interesse com distribuição normal 
de dificuldade, e administrando-as com métodos estatísticos que 
possibilitem uma análise profunda dos resultados. 

3. BLIRT 
Com base nos conceitos e desafios expostos no presente trabalho, 
propõe-se uma técnica fundamentada na taxonomia de Bloom [1], 
[7] e na TRI [2], [16] para construção de testes de avaliação da 
aprendizagem compostos por questões objetivas, que seguem 
distribuição normal de dificuldade, abrangem amplo domínio 
cognitivo e minimizam vícios de avaliação acarretados pelo ponto 
de vista do avaliador. O nome BLIRT é um acrônimo de “Bloom” 
e “Item Response Theory”. Esta técnica tem cinco fases: produ-
ção, revisão, testagem, classificação e escolha. 

3.1. Primeira fase: PRODUÇÃO 
Testes de aprendizagem elaborados por um único avaliador po-
dem acarretar alguns vícios de avaliação pelo fato de se sujeitarem 
a um único ponto de vista do conteúdo. A perspectiva dos testes, 
no entanto, pode ser ampliada se forem elaborados sob o ponto de 
vista de vários avaliadores ao invés de um só. Desse modo, a pri-
meira fase da técnica BLIRT compreende a produção coletiva de 
questões candidatas à composição do teste, realizada por vários 
avaliadores. Quanto mais avaliadores produzirem questões para o 
teste, maior a minimização de vícios de avaliação. Para fins quan-
titativos, o grau de minimização desta técnica pode ser expresso 
pelo logaritmo na base 2 da quantidade de avaliadores. Por exem-
plo, se apenas um avaliador produzir questões para o teste, então o 
grau de minimização é 0, pois lg1 = 0. Seguindo a lógica, dois 
avaliadores constituem grau 1 de minimização, pois lg2 = 1. 
Quatro avaliadores: grau 2, pois lg4 = 2. Oito avaliadores: grau 
3. Dez avaliadores: grau de minimização aproximado de 3,32, e 
assim por diante. 

Além de minimizar os vícios de avaliação do avaliador, as 
questões do teste construído devem cobrir diversas capacidades 
cognitivas, afinal a aprendizagem não se limita à mera retenção de 
informações na memória, mas também à habilidade de utilizá-las 
em processos mentais mais complexos. Logo, uma taxonomia de 
objetivos educacionais pode ser usada para categorizar as questões 
do teste quanto ao estímulo dessas habilidades. Nesta técnica, 
BLIRT, o domínio cognitivo da taxonomia de Bloom [1] serve de 
base para tal categorização. Assim, toda questão produzida por 
um avaliador deve ser classificada, por ele mesmo, em um dos 
seguintes níveis cognitivos: 

• Lembrar: questões que servem para constatar se uma pessoa 
possui determinada informação em sua memória. Exemplo: 
“Qual é a capital do Brasil? a) São Paulo; b) Rio de Janeiro; 
c) Brasília.”. O fato de uma pessoa responder corretamente 
essa questão é indício de que ela memorizou o nome da capi-
tal, mas não significa que tenha entendido o que é uma capital. 
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• Entender: questões que servem para constatar se uma pessoa, 
além de lembrar-se de um conceito, é capaz de expressar seu 
significado com palavras diferentes de sua definição original 
ou relacioná-lo a explicações coerentes. Exemplo: “O que sig-
nifica ‘água mole em pedra dura tanto bate até que fura’? a) 
Que a água é um instrumento adequado para furar pedras; b) 
Que pedras não são resistentes à água; c) Que a persistência 
leva pessoas a atingirem seus objetivos.”. O fato de uma pes-
soa identificar a resposta correta neste caso é indício de que 
ela entendeu o significado da expressão apresentada e é capaz 
de relacioná-la a expressões coerentes ao seu contexto. 

• Aplicar: questões que servem para constatar se uma pessoa, 
além de entender determinados conceitos, é capaz de resolver 
problemas que os envolvem em contextos diversos. Exemplo: 
“Se  = 12, qual das alternativas mais se aproxima do valor 

da expressão 



 ? a)	2,47; b)	3,47; c)	4,47.” Se 

uma pessoa é capaz de encontrar a resposta correta para essa 
questão, mesmo se as alternativas ou a variável  apresenta-
rem valores diferentes, então isso significa que, além de ter 
entendido os conceitos de soma, subtração, multiplicação, di-
visão, exponenciação e radiciação, essa pessoa também é ca-
paz de aplicá-los na resolução de problemas que os envolvem. 

• Analisar: questões que servem para constatar se uma pessoa é 
capaz de realizar comparações entre diversas entidades e iden-
tificar qual ou quais delas se sobressaem de acordo com de-
terminado atributo. Exemplo: “Qual dos veículos de transpor-
te a seguir é mais rápido? a) Bicicleta; b) Carro; c) Avião.”. 
Uma pessoa capaz de identificar a resposta correta dessa ques-
tão, além de ter entendido o que são os veículos de transporte 
apresentados, é capaz de compará-los por meio do atributo 
“velocidade máxima”. Analisar, portanto, trata-se de um pro-
cesso cognitivo que seleciona dentre um conjunto de alternati-
vas aquela que se sobressai em um atributo específico. 

• Avaliar: questões que servem para constatar se uma pessoa é 
capaz de fazer juízo de diversas entidades em determinado 
contexto considerando seus atributos. Exemplo: “Qual dos 
veículos de transporte a seguir é mais adequado para o fun-
cionário de uma empresa ir de casa ao trabalho? a) Bicicleta; 
b) Carro; c) Avião.”. Para responder essa questão corretamen-
te, uma pessoa precisa conhecer o contexto do percurso da 
casa do funcionário ao trabalho e analisar uma série de atribu-
tos de cada entidade, como velocidade, custo, conforto, status, 
etc. Diante disso, uma decisão deve ser tomada, o que acarreta 
o processo cognitivo de julgamento de valores. 

A taxonomia de Bloom no domínio cognitivo ainda possui 
um último nível, chamado “Criar”, que se refere à capacidade de 
uma pessoa utilizar de criatividade em conjunto com processos de 
memorização, entendimento, resolução de problemas, análise e 
avaliação. Questões dessa categoria geralmente representam uma 
forma de incentivo para uma pessoa realizar um trabalho teórico 
ou prático de produção de material técnico, didático ou artístico 
envolvendo a exposição intrínseca de determinados conceitos. 
Devido à complexidade desse nível cognitivo, sua constatação é 
essencialmente subjetiva. Todavia, a técnica BLIRT, aqui propos-
ta, se limita à produção de questões objetivas. Assim, são produ-
zidos apenas itens para avaliação dos níveis cognitivos: “lem-
brar”, “entender”, “aplicar”, “analisar” e “avaliar”. 

Recomenda-se, nesta fase, a produção de uma quantidade 5 
vezes maior do que a desejada para compor o teste final. Por 
exemplo, para construir um teste de 12 questões, recomenda-se 

que nesta fase sejam produzidas mais de 60 questões. Uma vez 
categorizadas, todas elas alimentam um banco de questões, que 
deve ser submetido à segunda fase desta técnica. 

3.2. Segunda fase: REVISÃO 
As questões armazenadas no banco são candidatas para a compo-
sição do teste a ser construído. Nesta fase, todas as questões 
produzidas devem ser revisadas. Um revisor é uma pessoa que 
conhece bem o conteúdo a ser avaliado por meio do teste e a 
forma adequada como as questões devem ser categorizadas nos 
diferentes níveis cognitivos da taxonomia de Bloom. Além disso, 
o perfil do público que se sujeitará ao teste deve ser considerado 
nessa revisão, isto é, a linguagem das questões deve ser adequada 
a quem for respondê-las futuramente. 

Nota-se, portanto, que a revisão das questões é subjetiva, 
porém recomenda-se que esta tarefa seja feita ao mesmo tempo 
por um par ou um pequeno grupo de revisores. As questões devem 
ser discutidas uma a uma sobre a forma e a linguagem com que 
são apresentadas. Além disso, os revisores devem verificar se o 
enunciado possui clareza e se existe ambiguidade nas alternativas 
de resposta. As alternativas devem ser inequívocas. Por último, os 
revisores devem verificar se as questões foram categorizadas 
corretamente de acordo com a classificação adotada nesta técnica, 
que se baseia no domínio cognitivo da taxonomia de Bloom. No 
fim desta fase, várias questões podem ter sido corrigidas, 
reclassificadas ou, até mesmo eliminadas. As questões avaliadas 
como adequadas para o teste são, então, submetidas à próxima 
fase desta técnica. 

3.3. Terceira fase: TESTAGEM 
As questões consideradas como adequadas na revisão devem ser 
testadas para que se saiba o quão difícil cada uma delas é. Nesta 
fase, um público menor, porém com perfil equivalente ao das 
pessoas que serão sujeitas ao teste, deve ser convidado para 
responder todas elas. Um número de respondentes superior a 30 é 
suficiente para atender aos fins desta técnica, pois, como acredi-
tam os estatísticos, amostras com mais de 30 pessoas se aproxi-
mam de uma distribuição normal [10]. Contudo, é importante 
ressaltar que a interseção desse conjunto de respondentes com as 
pessoas que se sujeitarão ao teste futuramente deve ser nula para 
preservar sua validade. 

Enfim, as questões devem ser corrigidas de maneira 
dicotômica (ou certo, ou errado, sem meio termo). Os dados 
dessas respostas servem de base para classificação das questões na 
próxima fase da técnica BLIRT. 

3.4. Quarta fase: CLASSIFICAÇÃO 
Na TRI, as questões de um teste são chamadas de itens. De acordo 
com a teoria [2], [16], a dificuldade () é um dos parâmetros de 
um item, que representa o valor de habilidade () que uma pessoa 
precisa ter para que sua probabilidade de respondê-lo corretamen-
te seja 50%, ou melhor, a metade entre as probabilidades máxima 
e mínima de acerto (parâmetro ), também conhecida como chute. 

Embora complexos, os valores dos parâmetros dos itens de 
um teste podem ser estimados com o auxílio de programas de 
computador [4], [18], [19], [21] a partir de um conjunto de 
respostas dadas a esses mesmos itens. Geralmente, os valores de 
dificuldade (parâmetro b) são expressos com números (ℝ) entre −3 e 3. Nesta fase, portanto, os dados das respostas servem de 
entrada para algum software capaz de estimar os parâmetros dos 
itens com base na TRI. O valor do parâmetro  estimado para 
cada item serve para classificá-lo quanto à sua dificuldade. 
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Contudo, essa classificação também considera a média e o desvio 
padrão dos valores estimados. Isso é feito da seguinte maneira: 

1º: Calcula-se a média aritmética simples () e o desvio padrão 
() de todos os valores de dificuldade () estimados. 

2º: Calcula-se o valor do “passo” (), definido nesta técnica 
como sendo 75% do desvio padrão ( = 0,75 × ). Isso deve 
ser feito quando a quantidade de itens a comporem o teste é 
menor do que 30, para evitar que muitos itens sejam classifi-
cados com a mesma dificuldade. Se esta técnica for usada para 
construir um teste com mais de 30 itens, então o valor do pas-
so pode ser igual ao valor do desvio padrão ( = ). 

3º: Calcula-se o desvio () de cada item, que é a diferença entre 
seu valor de dificuldade e a média aritmética ( =  − ). 

4º: Converte-se o desvio () de cada item em “passos” ( ÷ ). 

5º: Enfim, cada item deve ser classificado de acordo com o 
intervalo numérico em que se encontra o seu respectivo valor 
de desvio convertido em “passos”. Os intervalos de desvios e 
as categorias de dificuldades dos itens considerados nesta téc-
nica são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Categorias de dificuldade dos itens. 
Desvio (em “passos”) Categoria 

Menor que −3 Facílima 
entre −3 e −2 Muito Fácil 
entre −2 e −1 Fácil 
entre −1 e 0 Meio Fácil 
entre 0 e 1 Meio Difícil 
entre 1 e 2 Difícil 
entre 2 e 3 Muito Difícil 

Maior que 3 Dificílima 

A classificação de cada item quanto à sua dificuldade serve 
de base para a última fase desta técnica, em que o teste é enfim 
construído. Com o intuito de exemplificar esse procedimento, a 
tabela 2 apresenta a classificação de um conjunto de apenas cinco 
itens de acordo com as dificuldades estimadas para cada um deles. 

3.5. Quinta fase: ESCOLHA 
Visando à distribuição normal de dificuldade dos itens e conside-
rando os valores de “passo” (0,75 × ), intervalos e as categorias 
de classificação dos itens nesta técnica, o teste a ser construído 
deve ser formado de acordo com a seguinte distribuição: 

• 1,20% facílimas e 1,20% dificílimas; 
• 5,45% muito fáceis  e 5,45% muito difíceis; 
• 15,97% fáceis e 15,97% difíceis; 
• 27,37% meio fáceis e 27,37% meio difíceis. 

Por exemplo, um teste com 16 questões deve conter: 
• nenhuma questão facílima e nenhuma dificílima; 
• uma questão muito fácil e uma muito difícil; 
• três questões fáceis e três difíceis; 
• quatro questões meio fáceis e quatro meio difíceis. 

Assim, dentre as questões que foram produzidas por vários 
avaliadores, depois revisadas, testadas e classificadas quanto à 
dificuldade, devem ser escolhidas algumas que formem um 
subconjunto com distribuição normal de dificuldade e que, além 
disso, cubram todos os níveis cognitivos considerados na fase de 
produção. O resultado final da escolha dessas questões é a 
composição de um teste que serve como instrumento adequado 
para a avaliação da aprendizagem em diversos contextos 
educacionais ou de pesquisa. A figura 1 ilustra um exemplo real 
do processo de construção de um teste por meio desta técnica. 

Tabela 2. Exemplo de classificação de itens de acordo com a dificuldade. 

Item Dificuldade () Desvio ( =  − ) Em passos ( ÷ ) Intervalo Classificação 
Item 1 −2,92 −2,54	 −1,58	 entre −2 e −1 fácil 
Item 2 −1,85 −1,47	 −0,92	 entre −1 e 0 meio fácil 
Item 3 −0,58 −0,20	 −0,13	 entre −1 e 0 meio fácil 
Item 4 1,12 1,50	 0,93	 entre 0 e 1 meio difícil 
Item 5 2,35	 2,73	 1,70	 entre 1 e 2 difícil 

Média () −0,38	  
Desvio padrão () 2,14	
Passo ( = 0,75 × ) 1,61	

 
 

 

Figura 1.  Exemplo real do processo de construção de um teste de aprendizagem com a técnica BLIRT. 
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O teste construído nesse exemplo foi aplicado a mais de 700 
pessoas em um experimento para avaliação do efeito da videocon-
ferência sobre a aprendizagem no contexto de um curso de 
extensão a distância de formação docente para produção de 
objetos de aprendizagem, ofertado pela Universidade Estadual de 
Maringá em parceria com o Ministério da Educação em 2013. Os 
resultados obtidos por meio do teste construído foram satisfatórios 
quanto à validade e mostram-se precisos. A tabela 3 é uma forma 
de apresentar a composição desse teste, considerando a classifica-
ção dos itens quanto ao nível de dificuldade e aos objetivos 
educacionais do domínio cognitivo da taxonomia de Bloom. 

Tabela 3. Composição do teste construído no exemplo 
 Lem. Ent. Apl. Ana. Ava. Total 

Muito Fáceis 0 1 0 0 0  
Fáceis 0 3 0 0 0  

Meio fáceis 1 1 2 0 0  
Meio difíceis 1 1 0 1 1  

Difíceis 1 1 1 0 0  
Muito Difíceis 0 0 1 0 0  

Total       

4. CONCLUSÕES 
Construir testes é um trabalho complexo, que deve considerar 
diversos aspectos subjetivos da aprendizagem humana. Desse 
modo, a avaliação da aprendizagem em termos quantitativos pode 
ser controversa, todavia, os testes ainda são as ferramentas que 
mais se aplicam para avaliação, pois constituem meio de constatar 
quantitativamente o desenvolvimento das competências expressas 
nos objetivos educacionais. Assim, o presente trabalho revisou os 
desafios encontrados no desenvolvimento de testes e propôs, com 
base na taxonomia de Bloom e na Teoria da Resposta ao Item, 
uma técnica para construção de testes que preza pela validade e 
confiabilidade dos resultados, denominada BLIRT. Espera-se que 
esta técnica sirva de subsídio ao zelo pela validade no processo de 
avaliação em contexto educacional e também em pesquisas. 

Para tanto, sugere-se como trabalho futuro que essa técnica 
seja implementada em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(LMS), tal como o Moodle, que conta com módulos para elabora-
ção de bancos de questões e questionários, aplicáveis tanto em 
contexto presencial como a distância. Assim, a construção de 
testes de aprendizagem mais confiáveis pode ser automatizada e 
viabilizada em diversos contextos. 
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ABSTRACT 
In this paper, we describe the development of Harpa Laser. It was 
developed using Arduino (microcontroller board) which combines 
computer programming and physics. It has many educational 
purposes from music to management business. 

RESUMEN 
En este paper, describimos el desarrollo de Harpa Laser. Fue 
desarrollado usando Arduino (placa de microcontroladores) que 
combina programación de computadoras y física. Tiene muchos 
propósitos educativos, desde música hasta negocios de gestión. 

Categories and Subject Descriptors 
Control Structures 

General Terms 
Management 

Keywords 
Arduino, Teaching, Workshops, Learning 

1. Introdução 
O ensino para o desenvolvimento de produtos tecnológicos 
digitais que envolvem física, eletrônica e computação apresenta 
características complexas.  Ele envolve um conjunto de atividades 
e resultados que tem como objetivo gerar um produto. Este 
conjunto de atividades deve contribuir para a redução de custos, 
aumento de qualidade e de produção. [1] 
Estas atividades quando desenvolvidas permitem um 
desdobramento educacional interessante se forem propostos 
projetos a partir dela. Dentro deste quadro, este artigo procura 
descrever o seu desenvolvimento e a partir dele os 
desdobramentos educacionais que possam vir dele.  
Há quatro atividades fundamentais comuns ao processo de 
desenvolvimento de produtos tecnológicos que envolvem 
software: especificação, desenvolvimento, validação e evolução. 
Estas atividades devem ser executadas dentro de quatro dimensões 
que afetam os diferentes tipos de software: heterogeneidade, que 
significa que têm que operar em diferentes aparelhos; devem 
acompanhar mudanças sociais e nos negócios que exigem 
alterações rápidas nos softwares; demanda, segurança e confiança, 

porque como vai intervir em aspectos importantes da nossa vida, é 
essencial que confiemos nele. [1] 
Para garantir a qualidade e confiança neste produto é necessário 
utilizar modelos de desenvolvimento. Apesar da indústria de 
software praticar os sistemas ágeis, os modelos prescritivos ainda 
são muito utilizados.  
A Harpa Laser é utilizada como produto resultante de um 
processo de desenvolvimento prescritivo. Existem quatro tipos de 
modelos prescritivos: modelo cascata, incremental, evolucionário 
e concorrente. [2] 
O modelo em cascata caracterizado pelo próprio nome define 
atividades que se sobrepõem em níveis, como cascata. Estas 
atividades são: comunicação, planejamento, modelagem, 
construção e aplicação e são sequenciais ao processo. [2] 
O modelo incremental apresenta-se como uma repetição do 
modelo em cascata, ou seja, ele é iterativo. Este modelo entrega 
um produto operacional a cada momento. [2] 
A partir do primeiro produto operacional vai-se adicionando 
complementos. A partir deste primeiro incremento o cliente já 
avalia e fornece feedback ao desenvolvedor. Após cada 
incremento o processo se repete. Um exemplo deste tipo de 
modelo de desenvolvimento é o serviço de e-mail que 
inicialmente fornece apenas o envio e recebimento de mensagens 
e a cada incremento vai fornecendo mais serviços como 
armazenamento, chamadas via voz e vídeo. [2] 
Os modelos evolucionários caracterizam-se por entregar versões 
cada vez mais completas do produto. Os tipos mais comuns de 
modelos evolucionários são: prototipação e espiral. 
A prototipação inicia com a comunicação entre o cliente e a 
equipe de desenvolvimento, definindo objetivos e requisitos. Uma 
iteração de prototipação é planejada rapidamente, focando nos 
aspectos de software visíveis e o layout da interface. [2] 
O modelo espiral foi proposto por [3]. Ele é um processo 
evolucionário e iterativo.  O produto evolui ao longo do tempo e 
conforme o desenvolvimento deste produto avança também há 
mudanças nas necessidades de negócio e de produto. Vale notar 
que o planejamento em linha reta é inadequado para este caso.  
Nesse modelo, a evolução do produto pode ser implantada 
ouvindo um número reduzido de pessoas. Neste momento é que 
podem ser introduzidos workshops.  Através de workshops o 
processo de desenvolvimento é compartilhado e entendido por 
este grupo limitado de pessoas e mesmo assim permite um avanço 
considerável no processo de desenvolvimento do produto. Um 
modelo espiral possui diversas atividades definidas pela 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 512 - 515. Santiago de Chile.
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engenharia, onde cada uma dessas atividades representa um 
segmento do caminho espiral. Para termos uma ideia melhor, a 
Figura 3 demonstra o modelo espiral. [2] 
Figura 3 - Modelo espiral. 

 
Fonte: (Galeote, 2015) 
 
Inicia-se pelo centro da espiral através da comunicação e as 
atividades vão acontecendo no sentido horário. É importante 
colocar que a cada volta os riscos do projeto são avaliados. A 
primeira atividade da comunicação é definir as especificações do 
produto. Depois de colocadas as especificações, são feitas 
estimativas, cronograma e em seguida a atividade de modelagem 
onde se analisa o projeto. A construção do protótipo vem em 
seguida, na fase de construção seguida pela fase de implantação 
onde um protótipo é entregue.  Vão se desenvolvendo protótipos 
do simples para os mais complexos. O custo e o cronograma são 
ajustados a cada encontro com o cliente. O modelo em espiral se 
difere dos outros modelos porque pode ser adaptado a cada 
entrega. As entregas são alternadas com encontros com clientes e 
desenvolvedores para haver uma maior interação entre o grupo de 
desenvolvimento e os clientes. [4] 
Nestes encontros, o workshop é uma ferramenta que pode 
contribuir para o desenvolvimento pois sugerem interação entre os 
envolvidos no projeto. 
A Harpa Laser como Produto tecnológico de um projeto 
A Harpa Laser foi um produto proposto pelo grupo de pesquisa 
denominado Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Interfaces 
Alternativas para Sistemas Multimídia (GPDIAS) constituído por 
professores dos cursos de sistemas e mídias digitais e de 
administração. Este grupo caracteriza-se como multidisciplinar, 
condição intrínseca para o desenvolvimento de produtos desta 
natureza [5,6,7]. Esta parceria iniciou-se com projetos na área de 
educação a distância, onde o curso de administração fornecia  o 
conteúdo e o curso de sistemas e mídias digitais fornecia os 
sistemas multimídias para as disciplinas do curso de 
administração a distância. Dentro desta parceria nasceu o projeto 
da Harpa Laser. Ela é um instrumento musical que a partir da 
interrupção de sinais luminosos de um laser, produz notas 
musicais. (Figura 1) 
Figura 1 – Harpa Laser 

 
Fonte: [8] 
A perspectiva do grupo foi de que a partir da harpa laser fosse 
possível criar artefatos que pudessem interagir com sinais 
luminosos e produzir sons e músicas para fins promocionais, 
culturais e sociais diversos. 
Harpa Laser 
O projeto da harpa laser divide-se em três partes: 
1 - A utilização do Arduíno 
O Arduino é uma ferramenta que pode captar sinais do ambiente e 
controlar dispositivos físicos. É uma plataforma de software e 
hardware open-source baseada em uma placa micro controlada 
com circuitos de conexão simples e um ambiente de 
desenvolvimento bastante intuitivo para programação dos 
dispositivos conectados a placa. [9] 
 O Arduino pode ser utilizado para desenvolver objetos 
interativos, captando impulsos de uma variedade de sensores e 
controlar luzes, motores e outros objetos físicos[10].  Os projetos 
com Arduino podem ser embarcados em uma grande de 
equipamentos ou artefatos, de forma independente ou assistida 
por um computador. (Flash e Max/MSP – Max Signal 
Processing). 
 
2 – Software de som 
A placa Arduino é bastante limitada na geração de áudio. 
Portanto, é preciso lançar mão de um software que aumente as 
possibilidades de som. Foi proposta uma biblioteca MIDI, 
protocolo que permite a comunicação entre software e hardware 
com aplicações musicais, que possibilita que o Arduino envie 
comandos para uma aplicação criada no software de áudio 
Max/MSP, que, simulando um instrumento musical, gera o áudio 
em tempo real. O 
Max/ MSP (Max Signal Processing) é uma linguagem de 
programação visual para música e multimídia desenvolvida pela 
Cycling. 
Figura 2 – Max/MSP 

 
Fonte : Autor 
 
3 – Emissão e captura de sinal luminoso e emissão de som 
A emissão de sinal luminoso, neste caso o laser verde, é utilizado 
porque permite a visualização do sinal luminoso pelo olho 
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humano em ambientes escuros, aumentando o impacto visual do 
objeto. Na emissão do laser, era necessário fazer uma difração do 
sinal. Para isso, um primeiro passo foi estudar lentes que 
pudessem realizar esta difração. Foi realizada uma pesquisa sobre 
lentes que pudessem realizar este efeito.  Ao contatar especialistas 
constatou-se que estas lentes teriam que ser fabricadas por 
encomenda e sairiam muito caro. A redução de custo é uma busca 
constante neste tipo de projeto. A saída poderia ser uma mudança 
no software, uma mudança no equipamento ou ambos [11]. Uma 
segunda opção decorrente de pesquisas foi realizar o efeito de 
difração com a utilização de CDs. 
Esta opção, porém, diminuía em muito a emissão do sinal 
luminoso e não iria sensibilizar os sensores ldrs.  Outra opção 
pesquisada foi utilizar um motor de passo. Os testes desta 
utilização estão sendo realizados neste momento e ainda não se 
tem um resultado satisfatório. 
Neste momento,  a harpa laser não utiliza nem a difração, nem o 
motor de passo. Optou-se por colocar vários lasers em vez de 
dividir o sinal luminoso. (Figura 2) 
 
Figura 2 – Montagem da Harpa Laser  
 

 
Figura 3 - Exemplo 

 
Fonte: Autor 
 
A Harpa Laser como Plataforma de Ensino através de Workshops 
Depois de concebida a Harpa Laser foi objeto de aprendizagem da 
utilização do Arduino e todo conhecimento envolvido na sua 
construção. Para que isto fosse possível, foram elaborados 
workshops. 
O workshop é um recurso bastante utilizado quando há a 
necessidade de interação entre os participantes de natureza 
prática. Em geral, ele é aplicado por um especialista que introduz 
o projeto e a partir deles, envolve os participantes neste projeto. 
Vários exemplos na área de administração são conhecidos 
principalmente na área de empreendedorismo. [12] 
Para que houvesse uma motivação no desenvolvimento de 
produtos por parte dos alunos da universidade foi proposto a 
realização de vários workshops. O primeiro workshop foi 
realizado em um instituto que desenvolve projetos de incentivo à 
pesquisa na área de ciências do ensino médio. (Figura 3) O 

objetivo era engajar os monitores do instituto a propor produtos 
utilizando Arduinos. Num segundo momento foi proposto um 
workshop para professores e alunos do curso de sistemas e mídias 
digitais. No terceiro momento, o workshop foi desenvolvido para 
alunos de graduação do curso de administração.  
Figura 3 – Workshop no Instituto de Ciências 

 
Fonte: Autores 
Estes workshops aconteciam paralelamente ao desenvolvimento 
da Harpa Laser e após os experimentos básicos, o projeto era 
apresentado e algumas contribuições ao projeto eram anotados.  
Através de entrevistas informais após os workshops foram 
constatadas algumas opiniões dos participantes: 
“Existe um potencial grande de desenvolvimento de produtos” 
(professor) 
“Poderiam ser feitas aplicações nas casas das pessoas (aluno)” 
“Poderíamos desenvolver produtos para o varejo no ponto de 
venda (professor administração)” 
Quanto ao desenvolvimento da Harpa Laser, algumas 
considerações foram feitas:  
“A harpa laser poderia ser utilizada como recurso para educação 
musical (professor)” 
“Porque não utilizar outro recurso de programação musical? 
(aluno)” 
“Uma versão poderia ser utilizada para aplicações na área 
comercial como por exemplo, ações de merchandising (professor 
administração) “ 
Estas contribuições permitiram não só motivar os membros da 
equipe para o desenvolvimento do produto como também pensar 
no processo de desenvolvimento em si do produto. 
Também permitiu pensar em novas possibilidades de 
desenvolvimento do produto 
Estes dois aspectos sugere que a introdução dos workshops no 
modelo espiral de desenvolvimento pode levar ao aprimoramento 
no processo de desenvolvimento de produtos utilizando o modelo 
espiral. 
 
3. Considerações Finais 
 
O objetivo do artigo foi descrever o desenvolvimento do produto 
Harpa Laser, assim como os desdobramentos educacionais através 
de workshops no modelo espiral de desenvolvimento de produto 
tecnológico. O workshop permite o envolvimento de professores e 
alunos de diferentes áreas, caracterizado como multidisciplinar, 
levando a um envolvimento emocional [13] e um engajamento por 
parte da equipe para a criação do produto [6]. Esta interação tem 
papel fundamental no desenvolvimento do produto.  Além disso, 
o workshop permitiu um aprendizado pela criação, citado por [14] 
como sendo um desdobramento do desenvolvimento deste tipo de 
produto. 
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ABSTRACT 
This paper aims to analyze the perception of users of the 
Laboratório Virtual de Ciências, implemented in 2015 in the 
Discipline Content, Methodology and Practice of Science 
Teaching and Environmental Education of the Course of 
Pedagogy of the Estácio de Sá University, under the point of 
Usability, Accessibility, Design and Pedagogical Approaches. It 
brings a brief redemption of the Laboratory's implementation 
process, technological choices and consideration requirements in 
the design phase and developments. From the literature review, it 
seeks to identify the applications of these resources in the 
university context, as well as to identify similar works. It brings 
qualitative research – Case Study – and research of survey done 
with the users of the Virtual Laboratory. Preliminary results show 
that users positively evaluate the Virtual Lab as a tool for 
collaborative learning that encourages the development of new 
pedagogical practices in relation to the teaching of Science. 
 
RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos usuários 
do Laboratório Virtual de Ciências implantado em 2015 no 
contexto da Disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática do 
Ensino de Ciências e Educação Ambiental do Curso de Pedagogia 
da Universidade Estácio de Sá, sob o ponto de vista da 
Usabilidade, Acessibilidade, Design e Abordagens Pedagógicas. 
Traz um breve resgate do processo de implantação do 
Laboratório, das escolhas tecnológicas e dos requisitos 
consideração na fase de projeto e desenvolvimentos. A partir da 
revisão da literatura procura identificar as aplicações dos destes 
recursos no contexto universitário, bem como identificar trabalhos 
semelhantes. Traz pesquisa de cunho qualitativo – Estudo de Caso 
– e pesquisa de levantamento feita com aos usuários do 
Laboratório Virtual. Os resultados preliminares demonstram que 
os usuários avaliam positivamente o Laboratório Virtual enquanto 
ferramenta para aprendizagem colaborativa que incentiva o 
desenvolvimento de novas práticas pedagógicas em relação ao 
ensino de Ciências. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance learning 

General Terms 
Human Factors, Design, Collaborative learning, Virtual 
Laboratories, Virtual Learning Environments, Usability, 
Accessibility, Design. 

Palavras-Chave 
Educação a Distância. Laboratórios Virtuais. Práticas de ensino. 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 

1. INTRODUÇÃO 
O contexto acadêmico contemporâneo passa por profundas 
transformações, algumas, atreladas à evolução tecnológica que 
propiciaram mudanças significativas para a sala de aula. Esta, 
inclusive, deixou de ser um lugar tradicional, transformando-se 
num ambiente equipado com diferentes recursos e aparatos. 

Avanços em relação às Tecnologias da Informação e 
Comunicação – TIC –resultaram em novos dispositivos, novas 
aplicações e novas possibilidades que podem ser consideradas no 
processo ensino-aprendizagem. Esses avanços conduzem 
educadores e pesquisadores a uma perspectiva pedagógica para o 
desenvolvimento de aplicações educacionais redimensionando as 
estratégias  

Os cursos de Pedagogia – considerado o ideal para a formação de 
professores que atuarão na Educação Infantil, nos primeiros anos 
do Ensino Fundamental e para a gestão educacional – devem 
considerar que o processo formativo dos seus alunos deva ser 
lastreada na conexão dos eixos de formação profissional e 
pedagógico, como preconizam, inclusive as Diretrizes 
Curriculares1, permeado pelos recursos tecnológicos, permitido 
aos egressos, de que a sua formação profissional traz consigo o 
papel de ser um agente de transformação, desenvolvendo, entre 
outras, a sua capacidade de ajustar ele próprio, e os futuros 
alunos, às situações de mudanças aceleradas do mundo [2] 

O potencial das TIC, quando utilizadas de maneira efetiva no, está 
relacionado com a reestruturação do currículo, a redefinição de 
metodologias de ensino e, claro, no cuidado na formação dos 
professores. Estas tecnologias permitem o acesso a um conjunto 
de informação e recursos cuja utilização implica o 
desenvolvimento de habilidade, de interpretação e de reflexão 
crítica [3] 

Evidente que, mais importante do que os recursos tecnológicos 
em si, é o modo como eles serão contextualizados. As estratégias 
pedagógicas e, consequentemente, os recursos didáticos, que 
contemplem o ambiente de aprendizagem desejado devem instigar 
as habilidades cognitivas dos alunos e oportunizar situações que 
permitam a construção do conhecimento.  

                                                                 
1 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 
DE MAIO DE 2006. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf 

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-

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 516 - 521. Santiago de Chile.
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Em relação aos recursos didáticos que podem dar suporte ao 
ensino, destacam-se os laboratórios virtuais, que por definição se 
caracterizam como ambientes virtuais e/ou eletrônicos para 
experimentação e colaboração à distância, utilizando recursos da 
Web 2.0. Estes recursos apresentam-se em diferentes modalidades 
podem induzir à pesquisa e outras atividades criativas e 
colaborativas em contextos de aprendizagem específicos.  

Como destacam Andrade; Vianna [3], considera-se que os 
chamados Laboratórios Virtuais estejam ocupando espaço de 
destaque no contexto acadêmico e, com o avanço da Educação à 
Distância, a demanda por este tipo de recurso vem aumentando 
com o intuito de suprir uma lacuna no que se refere às aulas 
práticas. Importante ressaltar, conforme Amaral, et. al.[1] 
argumentam, que os Laboratórios Virtuais não devem ser 
percebidos como substitutos para os “laboratórios reais”, mas 
como uma ferramenta complementar para oportunizar situações de 
aprendizagem que em alguns casos podem ter limitações de ordem 
financeira e geográfica, por exemplo, que impediriam o acesso e o 
uso dos laboratórios reais. 

Iniciativas como a implantação em caráter experimental do 
Laboratório Virtual de Ciências – e-Ciências – no contexto da 
Disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de 
Ciências e Educação Ambiental do Curso de Pedagogia da 
Universidade Estácio de Sá, no segundo semestre de 2015 tendem 
a reforçar a ideia que o emprego destes recursos podem dinamizar 
e enriquecer as práticas pedagógicas. 

A decisão pela implantação do e-Ciências trouxe vários desafios 
para equipe, tais como a escolha da plataforma tecnológica, os 
requisitos pedagógicos, as categorias e seleção de conteúdos e 
detalhes relacionados ao design, acessibilidade e usabilidade 
dentre outros. Houve uma preocupação no desenvolvimento doe-
Ciências no sentido de agregar atributos compatíveis os critérios 
de uso e acesso para os usuários finais, que em tese seriam os 
alunos da Disciplina, mas, por opção não há qualquer restrição de 
acesso para todo e qualquer interessado. 

Nessa perspectiva, de que os Laboratórios Virtuais podem ser 
empregados como recursos didáticos capazes fomentar e 
enriquecer as práticas pedagógicas, o presente estudo tem por 
finalidade analisar a percepção dos usuários do Laboratório 
Virtual de Ciências – e-Ciências, implantado em 2015 na 
Disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de 
Ciências e Educação Ambiental do Curso de Pedagogia da 
Universidade Estácio de Sá, sob o ponto de vista da Usabilidade, 
Acessibilidade, Design e Abordagens Pedagógicas. 

Para atingir o objetivo descrito, abordam-se, na seção 2 os 
princípios metodológicos que nortearam a condução deste estudo 
bem como as fases, o universo e os sujeitos da pesquisa. Na seção 
3 são descritos os conceitos, características fundamentais e 
trabalhos relacionados e na seção 4 são tecidas considerações 
sobre o projeto e implantação do Laboratório Virtual, destacando 
aspectos relacionados ao design, à acessibilidade e à 
acessibilidade. Finalizando, a seção 5 traz algumas considerações 
e perspectivas sobre a utilização do Laboratório Virtual no 
processo de ensino-aprendizagem. 

2. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 
O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa 
com objetivos exploratórios e descritivos, pois se tem a pretensão 

de investigar, analisar, refletir e interpretar a realidade à medida 
que se procure entendê-la [9].  

Além da revisão de literatura, optou-se pelo Estudo de Caso, pois 
este se caracteriza como uma abordagem metodológica de 
investigação especialmente adequada quando procuramos 
compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos 
complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 
fatores. E, enquanto método qualitativo, consiste geralmente em 
uma forma de aprofundar uma unidade individual. É adequado 
para responder questionamentos que o pesquisador não tem muito 
controle sobre o fenômeno estudado. [18] 

Procedeu-se ainda Estudo de Levantamento no intuito de 
identificar, por amostragem, junto aos alunos da Disciplina 
Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de Ciências e 
Educação Ambiental qual a percepção em relação ao uso, acesso, 
design. A pesquisa de levantamento se faz importante no sentido 
de obter um grau de generalização para descrever e conhecer as 
expectativas dos usuários em relação ao e-Ciências. Aliada ao 
Estudo de Caso possibilita a compreensão da generalidade dos 
objetos ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma 
investigação posterior, mais sistemática e precisa. O princípio da 
generalização dos resultados deste estudo será garantido em 
função da aplicação de critérios de categorização e análise 
amplamente descritos na literatura, como por exemplo, o Método 
de Avaliação Heurística proposto por Nielsen [10,11].  

A pesquisa terá como campo empírico será o Laboratório Virtual 
de Ciências – e-Ciências, na Disciplina Conteúdo, Metodologia e 
Prática do Ensino de Ciências e Educação Ambiental do Curso de 
Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, implantado em caráter 
experimental no segundo semestre de 2015 e desde então em 
funcionamento. 

2.1 O universo e sujeitos da pesquisa 
Como destacado, o e-Ciências está hospedado no endereço 
laboratoriovirtualdeciencias.wordpress.com e foi desenvolvido 
para servir de complemento aos Laboratórios de Práticas de 
Ensino que servem ao Curso de Pedagogia nos diversos Campi e 
Polos da Universidade Estácio de Sá. 

 
Figura 1 – Laboratório Virtual de Ciências – Visão geral 

Disponibiliza conteúdos, informações e atividades para tornar as 
aulas práticas mais dinâmicas, demonstra opções metodológicas, 
planos de aulas, sequências didáticas; links de outros laboratórios 
virtuais, museus de Ciências, práticas de Educação Ambiental, 
projetos de confecção de materiais didáticos para aulas 
experimentais e diversos materiais para complementar os estudos 
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na Disciplina Conteúdo Metodologia e Prática do Ensino de 
Ciências e Educação Ambiental. 
A equipe responsável pelo e-Ciências conta com o Professor 
Conteudista da Disciplina, uma docente da área de Educação 
Ambiental. Pelo caráter interdisciplinar, demais professores das 
Disciplinas de Conteúdos, Métodos e Práticas de Ensino ligados à 
Universidade participam da organização e seleção dos itens, 
atividades e planejamento dos fóruns. 
Em relação à disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática de 
Ensino de Ciências e Educação Ambiental, de acordo com o 
Projeto Pedagógico do Curso [16], se caracteriza é um 
componente curricular pertencente ao núcleo de formação 
profissional no contexto do Curso de Pedagogia da Universidade 
Estácio de Sá. Tem como premissas levar o aluno a analisar as 
relações entre Educação Ambiental e Ensino de Ciências, bem 
como promover a reflexão sobre a importância da educação 
científica e da educação ambiental nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Procura demonstrar as origens das ciências e suas 
relações com as outras formas de conhecimento, caracterizando o 
conhecimento científico em uma realidade histórica e 
contextualizada. Está presente nas matrizes curriculares dos 
Cursos de Pedagogia nos modelos presencial e EAD, possuindo 
uma carga-horária de 72 horas-aula, sendo 36 horas teóricas e 36 
horas práticas. 
No intuito de identificar a percepção e as necessidades dos 
usuários, foram feitas entrevistas, norteadas por um questionário 
online2. Para o presente estudo, foram selecionados os alunos de 
duas turmas da Disciplina na modalidade EAD, constituindo a 
amostra um total de 375 estudantes. 
O questionário aplicado contém perguntas de múltipla escolha, 
utilizando uma escala ara mensurar a opinião, facilitar o 
preenchimento, gerar o maior número de respostas e facilitar as 
análises preliminares. 
Posteriormente, segue-se a revisão da literatura, na tentativa de 
identificar trabalhos semelhantes e pesquisas relacionadas ao tema 
da Usabilidade e Acessibilidade dos Laboratórios Virtuais. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E 
ESTUDOS RELACIONADOS 
 
O ponto de partida deste trabalho encontra-se em Andrade; 
Vianna[3] ao relatarem o processo que antecedeu a implantação 
do Laboratório Virtual de Ciências. Evidenciam as opções 
tecnológicas disponíveis para o desenvolvimento do Laboratório. 
Em relação às abordagens pedagógicas, demonstram que não há 
uma concepção consolidada que suporte este tipo de projeto. Fato 
que levou a uma adaptação das teorias existentes e uma 
“adequação pedagógica” em função das escolhas tecnológicas. 
As pesquisas de Lucena; Santos; Silva [8] e Schmitt; Jacques; 
Vieira [13] demonstram que, no contexto do Ensino Superior, os 
Laboratórios Virtuais, devem contemplar formas de interação para 
divulgar o conhecimento científico; utilizar os recursos da Web 
2.0 para fomentar a aprendizagem colaborativa; incluir 
experimentos, simulações e apresentações remotas não interativas 
e assíncronas; bem como aperfeiçoar e socializar as metodologias 

                                                                 
2 Estudo de uso do Laboratório Virtual de Ciências. Disponível 

em: https://goo.gl/forms/LKnai4XwrFkvTJim1 

de investigação científica através da realização de atividades 
experimentais a distância. 
Amaral et al[1] demonstram uma proposta taxonômica para os 
Laboratórios Virtuais, evidenciando dimensões que permitem 
analisar o nível de interatividade bem como o nível de suporte em 
função da arquitetura tecnológica aplicada nestes recursos. 
Enfatizam que a utilização didática eficiente estaria relacionada ao 
nível de interatividade proporcionado pela estrutura definida para 
estes laboratórios. 
Nessa mesma perspectiva, Bottentuit Junior; Coutinho [4] relatam 
a experiência do desenvolvimento de um laboratório virtual 
utilizando a plataforma MOODLE. Descrevem as vantagens e 
desvantagens de aplicação dos laboratórios virtuais e trazem um 
panorama da utilização destes recursos no contexto universitário. 
Em trabalho posterior [5] apresentam uma análise da usabilidade 
de um laboratório virtual de química na qual procuram avaliar 
questões relativas à eficiência, eficácia e satisfação dos usuários.  

4. AVALIAÇÃO DA USABILIDADE DO 
LABORATÓRIO VIRTUAL DE CIÊNCIAS 
No projeto e desenvolvimento do e-Ciências, além das 
abordagens pedagógicas, foram considerados os aspectos ligados 
à acessibilidade permitindo, dentre outras funcionalidades, que 
fosse um serviço “responsivo” com possibilidade de acesso 
multiplataforma, bem como diretrizes de usabilidade, para que os 
usuários não abandonem a navegação ou tarefa antes de atingir o 
seu propósito de uso. 

 
Figura 2 – Acesso ao e-Ciências pelo smartphone 

 

No processo de avaliação deste projeto, partiu-se então para 
identificar a satisfação dos usuários em relação ao atingimento 
dos objetivos do Laboratório Virtual e verificar a satisfação em 
relação ao design, acessibilidade e usabilidade. 

Previamente, os alunos que compõe a amostra selecionada, 
receberam mensagem através da plataforma EAD explicando o 
propósito da pesquisa e o link para acesso ao questionário. A 
coleta de dados aconteceu ao longo do mês de setembro de 2017. 
Ao todo foram convidados 375 alunos. 
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Figura 3 – Questionário online 

O questionário elaborado para a avaliação da usabilidade do 
Laboratório Virtual de Ciências compreende uma breve 
introdução onde se apresenta o propósito da pesquisa. Está 
dividido em três grandes seções "Abordagens de Requisitos 
Pedagógicos", "Design, Acessibilidade e Usabilidade" e 
"Informações Gerais", sendo as duas primeiras seções com itens 
de formato Likert. A última parte do questionário compreende 
avaliação descritiva e uma apreciação geral do recurso, ora 
analisado. Ao todo, o instrumento traz 12 questões. 

 

4.1 Apresentação e análise dos resultados  
Depois da disponibilização dos questionários obteve-se, até o 
final do presente trabalho, o total de cinquenta e duas pesquisas 
preenchidas. A exposição dos resultados das principais respostas 
pode ser vista na seção seguir. 
 

4.1.1 Design, Acessibilidade e Usabilidade 
Em relação aos aspectos didáticos, os resultados indicam que a 
maioria dos estudantes percebe que objetos de aprendizagem 
selecionados se relacionam diretamente ao contexto da disciplina 
(69% concordam plenamente e 31% concordam).  
 
 

 

 

 
Gráfico 1 – Contexto de Aprendizagem 

 

No que se refere aos aspectos de “clareza dos conteúdos, formas 
de incentivo à participação, avaliação e retorno” os alunos na sua 
grande totalidade julgam estes aspectos de forma positiva. 
Enquanto ferramenta colaborativa de apoio à aprendizagem, os 
alunos responderam positivamente, ainda que apresentasse certo 
grau de discrepância em relação às questões anteriores (54% 
concordam plenamente, 28% concordam, 18% não concordam e 
nem discordam). 
As respostas sugerem que em relação aos recursos e abordagens 
pedagógicas o Laboratório Virtual atende de maneira muito 
satisfatória às expectativas dos alunos. Nesse sentido, procurou-se 
projetar um ambiente inventivo, com alto grau de liberdade e 
estímulo à colaboração. Os alunos avaliam que conteúdos 
disponibilizados no ambiente apresentam relação direta com os 
conteúdos apresentados na Disciplina. 
 

4.1.2 Design, Acessibilidade e Usabilidade 
Outro aspecto contemplado na pesquisa foi “facilidade de uso” e 
navegação no Laboratório. A intenção era verificar o grau de 
facilidade (ou dificuldade) dos alunos em acessar os recursos 
disponibilizados e investigar possíveis inconsistências no arranjo 
das informações que pudessem comprometer uma "navegação" 
satisfatória e utilização plena do laboratório. 

 
Gráfico 2 – Facilidade de uso e navegação 

 

 
 
A partir do Gráfico 2, a questão “Facilidade de uso” os alunos 
consideraram a navegação através do Laboratório Virtual fácil e 
intuitiva, ou seja, não indicam que este seja um fator negativo que 
impediria ou atrapalhasse o acesso. A “avaliação da interface” e a 
"Disposição das informações de maneira clara e uniforme" 
também foram consideradas com Muito Satisfatória pela maioria 
dos participantes (50% concordam totalmente e 42% concordam) 
da pesquisa como suficiente, ou seja, não foram percebidas 
dificuldades no acesso e interação com os recursos 
disponibilizados. 
Ainda no que se refere à "Navegabilidade", estabeleceu-se outra 
questão a fim de avaliar os recursos de ajuda e informações para 
auxílio à navegação. Neste item, as respostas consideradas 
satisfatórias (notas 4 e 5) somaram 92%. 

Importante destacar que em relação à acessibilidade, o projeto e 
desenvolvimento do Laboratório Virtual de Ciências procuraram 
garantir os itens elementares de acessibilidade de acordo com 
preceitos estipulados pelo World Wide Web Consortium (W3C) 
[17]. 

Mesmo com algumas limitações tecnológicas, buscou-se adotar um 
design moderno e minimalista facilitando a navegação. Os 
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auxílios, o reconhecimento e correção de erros com frases 
informativas que são exibidas no contexto do Laboratório Virtual 
garantem a boa interpretação e funcionalidade de navegação. 
Opções que refletiram na questão “O design e a estéticas do 
Laboratório são atraentes e funcionais?", conforme o gráfico 
abaixo: 

Gráfico 3- Design e estética do e-Ciências 

 

Por fim, em relação às plataformas de acesso (Gráfico 4) os 
Computadores PC continuam como o principal dispositivo para 
acesso ao Laboratório, porém há que se considerar que os 
smartphones e tablets despontam como alternativa. 
Provavelmente, nos próximos estudos, haverá um crescimento do 
percentual de aos recursos de aprendizagem a partir dos 
dispositivos móveis. 

Gráfico 4 – Dispositivos utilizados para acesso 

 
Importante destacar que houve preocupação em tornar o 
Laboratório Virtual um serviço responsivo em função do 
dispositivo utilizado para acessá-lo. Para isso, utilizou-se o CSS 
(Cascading Style Sheets) também conhecido como folhas de 
estilos para que não ocorra esse abandono na navegação. A 
técnica de Style Switcher que combina CSS e JavaScript para 
“mudar” o visual da página conforme dispositivo utilizado pelo 
usuário tornando-o mais atrativo, de fácil utilização e interação 
também foi empregado.  

4.2 Primeiras aproximações 
 
Desde o lançamento do Laboratório Virtual de Ciências, já foram 
contabilizados aproximadamente 40.000 acessos e 3600 
comentário, a partir de 34 países, conforme ilustrado na figura 3.  
 

 
Figura 3 – Mapa de acessos desde 2015 

 
Os alunos avaliam positivamente o Laboratório como mais um 
recurso que permitirá, dentre outros aspectos, o desenvolvimento 
de uma aprendizagem mais colaborativa e alicerçada nas 
experiências e nas atividades disponibilizadas.  
Evidentemente que alguns aspectos carecem de atenção no 
processo de evolução, adaptação do Laboratório. O emprego de 
ferramentas que garantam a comunicação síncrona (chat), 
vídeos/transmissões em tempo real e o incremento de maior 
interação “docentes-alunos-conteúdo” são exemplos dos desafios 
e das alternativas que precisam ser consideradas. 
Pretende-se futuramente, ampliar o mapeamento sobre o uso, 
acesso e relevância do Laboratório juntos aos alunos - e incluir a 
percepção dos docentes da Disciplina para uma análise holística e 
multifacetada.  
Como destacado no inicio do projeto, “[...] a ideia é que o 
Laboratório Virtual de Práticas de Ensino de Ciências seja um 
espaço de uso permanente dos alunos possibilitando a 
continuidade da interação e colaboração mesmo após o término da 
Disciplina”. [3] 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os laboratórios virtuais mostram-se como uma das ferramentas de 
apoio à aprendizagem, pois oportunizam aos alunos a 
possibilidade de interação, bem como tendem a incentivar a 
prática a partir dos conteúdos disponíveis no curso de uma forma 
mais dinâmica e colaborativa.  
Este trabalho buscou analisar a percepção dos usuários do 
Laboratório Virtual de Ciências sob o ponto de vista da 
Usabilidade, Acessibilidade, Design e Abordagens Pedagógicas. 
Procurou demonstrar como o projeto e o desenvolvimento desta 
ferramenta alicerçada nas necessidades dos alunos pode garantir o 
suporte necessário nas práticas de ensino de Ciências e Educação 
Ambiental. Os primeiros resultados desta avaliação se mostram 
positivos e vários desafios se estabelecem a partir das expectativas 
dos usuários. A análise e discussão dos resultados obtidos na 
pesquisa permite considerar que o Laboratório Virtual de Ciências 
possui potencialidades, porém necessita de melhorias para que 
possa se adequar de maneira plena às exigências de qualidade para 
uma ferramenta de aprendizagem colaborativa. 
Como já demonstrado, foi possível identificar, através da revisão 
de literatura, que existem poucos trabalhos tratando sobre a 
temática. Futuramente a pesquisa será ampliada junto aos 
docentes da disciplina e aos usuários externos no intuito de se ter 
mais dados que forneçam subsídios para a melhoria constante do 
Laboratório Virtual de Ciências. 
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Percebe-se que, enquanto ferramenta, o e-Ciências tem 
contribuído para que os objetivos da Disciplina Conteúdo, 
Metodologia e Prática do Ensino de Ciências e Educação 
Ambiental sejam alcançados de maneira plena, oportunizando aos 
alunos o desenvolvimento de suas atividades e práticas didáticas, 
compartilhando suas experiências, resultados e eventuais 
dificuldades. 
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RESUMO 
A Educação a Distância (EaD) vem se apresentando como uma 
importante aliada na universalização do acesso ao conhecimento. 
Pessoas com Deficiência (PcDs) podem se beneficiar dessa nova 
metodologia de diversas formas por meio de cursos EaD 
disponibilizados em ferramentas web. As ferramentas de criação 
de conteúdo amplamente difundidas atualmente, embora bastante 
úteis, apresentam diversas limitações, tais como: necessitam de 
um conhecimento prévio para utilização, não são intuitivas e não 
provêm acessibilidade em seus conteúdos. Nesse contexto, 
apresentamos o Editory, uma ferramenta de autoria para criação 
de conteúdo para EaD acessível para PcDs de forma simplificada 
e integrável com diferentes gerenciadores de conteúdo já 
amplamente difundidos. Por meio de uma interface amigável, o 
usuário é guiado em todo o processo de construção do conteúdo 
de maneira que o resultado final satisfaça as regras de 
acessibilidade existentes.  
 

ABSTRACT 
Distance Education (e-learning) has become important for the 
universalization of access to knowledge. People with Disabilities 
(PwD) can benefit from this new methodology in many ways 
through e-learning courses offered via web tools. The current 
widely used content creation tools, while quite useful, have 
several limitations, such as demanding prior knowledge to use, 
less intuitive and lack of accessibility in their content. In this 
context, we present Editory, an authoring tool for creating content 
for e-learning accessible to PwD in a simplified and integrable 
way with different well known content managers. Through a user-
friendly interface, the user is guided throughout the content 
construction process so that the final result satisfies the existing 
accessibility rules.  

General Terms 
Human Factors, Languages. 

Keywords 
Ferramenta de autoria, Educação a distância, Pessoas com 
deficiência. 

1. INTRODUÇÃO 
Os atuais sistemas educativos formais têm se apresentado 
incapazes de atender às necessidades massivas, diversificadas e 
dinâmicas de educação e formação de adultos [1]. Nesse contexto, 
a Educação a Distância (EaD) tem se tornado uma modalidade de 
ensino cada vez mais presente na educação brasileira, alcançando 
um grande número de pessoas de diferentes classes sociais 
interessadas em avançar nos estudos, tendo ganhado força e 
notoriedade com o passar dos anos [2].  

A EaD, ou e-Learning, caracteriza-se como uma forma de ensino 
não presencial, geralmente via Internet, onde aluno e professor 
não precisam estar no mesmo espaço físico [3], e a interação entre 
eles pode se dar de forma síncrona ou assíncrona. Se, por um lado, 
há uma grande flexibilidade de horários para o aluno, por outro 
lado se exige maior comprometimento de sua parte. Essa forma de 
ensino foi regulamentada no Brasil pelo Decreto-Lei nº 2.494, que 
entrou em vigor a partir de 10 de fevereiro de 1998, e pelo Art. 80 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela é oferecida por 
várias instituições de ensino básico, técnico, profissionalizante e 
até mesmo superior. 

A EaD se apresenta como uma potencial forma de inclusão para 
pessoas com deficiência (PcD). As tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) disponibilizam tecnologias assistivas, as 
quais auxiliam PcDs no acesso à EaD. Para manter a motivação 
do aluno durante todo o período do curso, conteudistas estão cada 
vez mais buscando desenvolver as mais variadas formas de 
apresentação do conteúdo, utilizando, muitas vezes, elementos 
gráficos, animações, videoaulas, podcasts, apresentações 
interativas e até jogos educativos [4,5].  

Entretanto, a produção desses diversos formatos de conteúdo é 
bastante complexa, demandando profissionais de várias áreas, 
como designers, programadores, revisores, editores, pedagogos, 
além dos próprios conteudistas. Essa tarefa se torna ainda mais 
difícil e com custo mais elevado quando se trata de conteúdo 
acessível para atender pessoas com deficiência, o que, além dos 
profissionais já citados, demanda, ainda, intérpretes de Libras para 
auxiliar pessoas com deficiência auditiva, audiodescritores para 
descrever conteúdos visuais para pessoas com deficiência visual, 
dentre outros especialistas para cada deficiência. 

Essa complexidade na criação de conteúdo acessível gera um 
custo elevado para empresas que possuem PcDs em seu quadro de 
funcionários quando desejam disponibilizar treinamentos, ou para 
escolas e universidades que contem com PcDs em seu corpo 
discente e precisam auxiliar no aprendizado a distância. 

Dentre as principais problemáticas apresentadas por essas 
ferramentas, destacamos: dificuldade em implantar um Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), o que demanda apurado 
conhecimento técnico; necessidade de infraestrutura tecnológica 
para a produção dos conteúdos; necessidade de pessoal 
especializado, exigindo uma equipe interdisciplinar; falta de 
recursos de acessibilidade para PcDs; e a necessidade de 
investimento com empresas terceiras para a criação do conteúdo. 

Neste contexto, este trabalho apresenta o Editory, uma ferramenta 
de autoria para a criação e disponibilização de conteúdos de 
cursos EaD acessíveis e independentes de sistema gerenciador de 
conteúdo (Learning Management System - LMS).  

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 522 - 526. Santiago de Chile.
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O restante deste artigo está dividido nas segu
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Figura 3. Tela inicial de criação de curso. 

 

 
Figura 4. Tela de um curso com suas aulas já criadas. 

 

 
Figura 5. Tela de Home com status do curso. 
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Figura 6. Tela do objeto de aprendizagem webaula 

 
 
 

REFERÊNCIAS 
[1] Preti, Oreste. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: uma prática 

educativa mediadora e mediatizada Cuiabá: UFMT, 1996. 
Disponível em: 
<www.dai.cefetma.br/cicero/Ensino/ED/5.pdf> Acesso em: 
27 set. de 2017. 

[2] Almeida Junior, R. M. O Ensino a Distância e as Novas 
Tecnologias. Revista Primus Vitam, nº 5, 2013. 

[3] Lima, Rui Guimarães. Depois do e-e do b-, o m-e o u-
(learning): uma breve incursão pelos paradigmas emergentes 
da educação à distância. História: revista da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, v. 6, 2017. 

[4] SHUKOR, Nurbiha A.; TASIR, Zaidatun; VAN DER 
MEIJDEN, Henny. An examination of online learning 
effectiveness using data mining. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, v. 172, p. 555-562, 2015. 

[5] MATTOS, Thácya AF; DA COSTA, José Wilson. Avaliação 
da aprendizagem: do papel para o computador. In: Anais dos 
Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na 
Educação. 2013. 

[6] Gordillo, A.; Barra, E.; Quemada, J. A Hybrid 
Recommendation Model for Learning Object Repositories. 
IEEE Latin America Transactions, vol. 15, no. 3, pp. 462-
473, 2017. 

[7] WCAG2.0-W3C. (2008) “Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0, 2008”. https://www.w3.org/TR/WCAG20/, 
Ultimo Acesso: Outubro 2017. 

[8] ATAG2.0-W3C. (2005) “Authoring Tool Accessibility 
Guidelines 2.0, 2005”. https://www.w3.org/TR/ATAG20/, 
Ultimo Acesso: Outubro 2017. 

[9] Sung, T. W.; Lu, Y. T.; Lee, C. J.; Liao, Y. H.; Chen, C. C. 
Authoring Tool of Sharable Question Items Based on QTI 
Specification for E-learning Assessment. Asia-Pacific 
Engineering and Technology Conference, 2017. 

[10] Santarosa, L. M. C.; Conforto, D.; Basso, L. O. Eduquito: 
Ferramentas de Autoria e de Colaboração Acessíveis na 
Perspectiva da Web 2.0. Revista Brasileira de Educação 
Especial, v. 18, n. 3, p. 449-468, 2012. 

[11] GONÇALVES, Leila Laís; PIMENTA, Marcelo Soares. 
EditWeb: Ferramenta para Autoria de Páginas Web com 
Acessibilidade em Ambientes de E-Learning. In: Congresso 
da Sociedade Brasileira de Computação. 2005. p. 1817-1831.

 



527

Recursos para a Educação Online com o uso de Learning 
Analytics 

Maurício Vieira Dias Júnior 
UFAL 

Av. Lourival Melo Mota, s/n 
Maceió – Alagoas – Brasil  

+55 82 3214-1191 
mauriciodias.junior@gmail.com 

 

 Luís Paulo Leopoldo Mercado 
UFAL 

Av. Lourival Melo Mota, s/n 
Maceió – Alagoas – Brasil  

+55 82 3214-1191 
luispaulomercado@gmail.com 

ABSTRACT 
In this study were identify and classify resources that can be 
incorporated directly into virtual learning environments (AVA), 
according to the type of data for logistics of learning analytics 
(LA) defined by [1], as in the case of Moodle, that are capable of 
direct the actors of an educational system to new routes in the 
teaching-learning process in order to dynamize and optimize it to 
promote better performance. These resources represent in practice 
the use of the LA technique, based on online education and Big 
Data. This study was exploratory and descriptive, in which 
resources were identified and classified that met the three 
established criteria: (1) to serve as a tool for both the teacher and 
the student; (2) use of within the AVA Moodle itself, and (3) be 
intuitive. 
RESUMO 
Neste estudo são identificados e classificados recursos que podem 
ser incorporados diretamente em ambientes virtuais de 
aprendizagens (AVA), segundo o tipo de dados para logística de 
learning analytics (LA) definido por [1], como no caso o Moodle, 
que são capazes de direcionar os atores de um sistema educacional 
para novas rotas no processo de ensino-aprendizagem a fim de 
dinamizá-lo e otimizá-lo para promover melhor desempenho. 
Estes recursos representam na prática o uso da técnica de LA, 
embasada na educação online e Big Data. Este estudo teve caráter 
exploratório e descritivo, no qual foram identificados e 
classificados recursos que atendessem aos três critérios 
estabelecidos: (1) servir como ferramenta tanto para o docente 
quanto para o discente; (2) uso de dentro do próprio AVA 
Moodle, e (3) ser intuitivo. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 
Distance Learning. 

General Terms 
Measurement, Performance. 

Keywords 
Learning Analytics, AVA Moodle, Educação Online, Big Data.  

1. INTRODUÇÃO 
Acredita-se que todos que trabalham com a educação pública ou 
privada, nas formas presencial, semipresencial e/ou a distancia 
online, almejam otimizar/aperfeiçoar o desempenho de suas 
funções, seja este a nível docente, discente e/ou gestor, 
principalmente com o auxílio das tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC). O grande desafio atualmente é 
tentar aliar essas tecnologias em ferramentas potencialmente 

integradas pedagogicamente entre outras áreas numa perspectiva 
efetiva em prol da educação, não sendo uma mera tecnologia que 
irá promover uma panaceia no sistema educacional. Como afirma 
[2, p. 2] "a tecnologia não é a solução, é apenas uma ferramenta. 
Mas, embora a tecnologia não faça uma boa educação, a falta de 
tecnologia garante automaticamente uma má educação". [3] 
confere que por se tratar de um conceito em movimento, a 
educação é um processo amplo do ensinar e aprender com as 
TDIC. 

Em se tratando de Brasil, o Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br) em sua 
sexta publicação da pesquisa sobre tecnologias em educação 
reflete que a qualidade da educação no Brasil ainda continua 
sendo um grande desafio, mesmo sendo um direito de todo 
cidadão, servindo também como base para o desenvolvimento 
social e econômico da nação, a pesquisa de [4, p. 27] faz também 
a seguinte constatação  

“Concebidas há quase duas décadas, as políticas públicas de 
fomento ao uso das TIC na educação no Brasil ainda enfrentam 
enormes dificuldades para produzirem os resultados esperados 
pelos gestores públicos e pela sociedade em geral. Mais do que 
contribuir para universalizar o acesso à educação e melhorar a 
qualidade do ensino, elas têm como objetivo preparar as crianças 
e os jovens brasileiros para atuarem em uma sociedade em que 
informação e conhecimento constituem fontes fundamentais de 
bem-estar e progresso.” 

Portanto, se faz necessário o incentivo e estímulo, a partir dos 
atores do sistema educacional (docentes, discentes e gestores) em 
adquirirem competências e habilidades nos novos ambientes de 
ensino-aprendizagem a que estão sendo submetidos, integrando-
os e estendendo-os à novas práticas pedagógicas e currículo, 
quebrando assim, barreiras que não favorecem ao atual cenário 
sócio-cultural. [4]. 

Os cursos oferecidos de forma online dispõem, de forma padrão, 
de uma infraestrutura computacional, a partir do AVA, capaz de 
fornecer diversos recursos, entre estes, uma gama enorme de 
dados que foram ou são gerados a cada nova interação dos seus 
respectivos usuários (docentes, tutores, discentes e gestores). Por 
exemplo, é possível garimpar para responder, a partir destes 
recursos, se um determinado discente colabora numa determinada 
discussão num fórum? Quanto tempo gasta? Demora para logar no 
AVA? Qual o conteúdo que tem mais interesse e facilidade? Qual 
o nível dele na interação com o tutor e demais discentes? Esses 
entre outros questionamentos podem gerar uma enorme base de 
dados (big data) proporcionando e habilitando conhecimentos 
para determinadas tomadas de decisões para otimizar/aperfeiçoar 
o processo de ensino-aprendizagem. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 527 - 532. Santiago de Chile.
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Aliado a isso, pode-se constatar nas afirmações de Edward 
Deming de que "In God we trust, all others must bring data" (Em 
Deus nós confiamos, todos os outros devem trazer dados) e de 
Peter Drucker, considerado, “What's measured improves" (O que 
é medido melhora), significando que se há possibilidade de 
mensurar e qualificar os dados, consequentemente, o processo a 
ele submetido poderá ser melhorado tornando-se uma poderosa 
ferramenta para tomada de decisão em diversas áreas, entre outras, 
a educação. 

Para este fim de mensuração e qualificação dos dados advém a 
técnica de LA, uma recente área de estudo que vem sendo 
incorporada à ferramentas automatizadas, tornando-se uma 
potente aliada para aqueles que precisam destas informações mais 
trabalhadas/filtradas/sintetizadas, já que nestes cursos online, na 
maioria das vezes, se encontram um grande volume de dados 
gerados pelas interações dos atores educacionais. 

Este estudo se guiou por um caráter exploratório e descritivo de 
revisão bibliográfica, passando por temas que embasam a LA, 
teve como objetivo principal identificar e classificar os recursos 
que se utilizam da técnica de LA para melhoria da educação 
online, utilizando-se especificamente os recursos de uso interno 
no AVA Moodle. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Educação Online 
Quando se fala em Educação Online, autores como [5] remetem a 
um lugar diferenciado, embora sendo circunscrito na educação a 
distância (EaD), pois na educação online se incorporam elementos 
sócio-histórico e cultural ao longo do tempo, passando por 
gerações de novas tecnologias, sendo trabalhadas as mais 
recentes, portanto mais fascinantes. [6] já previa como tendência 
da educação online no Brasil a sua forte flexibilização, seja do 
tempo e espaços até as metodologias e gerenciamentos, obrigando 
a encontrar novas formas de experimentar e desenvolver 
atividades com mais complexidade.  

É notório ainda, a constatação, por exemplo, em guias do 
estudante para educação online, conforme pode ser encontrado em 
[7] que estes discentes precisam do auxílio de informações para 
decidir se a educação online é a correta para o seu perfil, entender 
o que esperar como discente online e escolher o melhor programa 
online. 

No tocante as competências, conforme contemplado no estudo de 
[8] a educação online, como na abrangência mais ampla da EaD, 
também deve-se reportar aos quatro domínios, sendo estes 
integrativos e complementares entre si, conforme visualizado na 
Tabela 1. 

Tabela 1. Domínio e Competências acerca da EaD/Online. Adaptado 
de [8] 

Domínio Competências 

Tecnológico Relacionadas ao uso de recursos tecnológicos na EaD, como 
os AVAs, Objetos de Aprendizagem, Ferramentas em geral 

Sociocultural Referem aos aspectos sociais e culturais nos quais o sujeito 
está inserido 

Cognitivo 
Pautadas no sujeito e sua aprendizagem, portanto na 

construção de conhecimento, coordenação das ações e 
organização pessoal, entre outros aspectos 

Gestão 

Envolvidas nas atividades em nível administrativo e 
acadêmico na EaD, incluindo organização do tempo 

(docente, discente e tutor) e planejamento das práticas 
pedagógicas 

 
[9] acrescenta que os AVA contemplam certos recursos como a 
construção coletiva de redes de conhecimento, que são 
necessários, em contraponto ao modelo tradicional de mediação, 
construindo uma diferente postura pedagógica. [10] ratifica que 
muitas escolas e sistemas de ensino superior tem a educação 
online como uma peça chave a ser incorporado num atual e 
eficiente processo de ensino-aprendizagem. 
Para [11], a educação online pode ser definida “como um 
conjunto de ações de ensino-aprendizagem desenvolvidas por 
meio de meios telemáticos, como a internet [...] cada vez mais em 
situações bem amplas e diferentes, da Educação Infantil até a pós-
graduação”. Ela pode ser totalmente virtual, semipresencial e até 
presencial, contemplando algum momento através da internet. 

2.2 Big Data 
A importância dos Big Data atualmente pode ser constatados em 
[12], que mostra uma pesquisa com resultados do uso centrados 
no cliente e gerenciamento de riscos/finanças; [13] ao destacar o 
monitoramento de requisitos de desempenho, manutenção de 
sistemas de transporte, pontes, edifícios entre outras 
infraestruturas, assim como, compreender melhor os padrões de 
oferta em demanda de energia, alimentos e agua; e [14] que 
retratam novas práticas de gestão, educação de usuários e políticas 
experientes, demonstrando o envolvimento desta área perante a 
sociedade em seus diversos segmentos.  

De acordo com o estudo de [14], o crescente uso de internet e das 
redes sociais, a crescente queda dos custos para aquisição dos 
dispositivos tecnológicos (smartphones, tablets etc), a migração 
da TV analógica para a TV digital que passa a incorporar a 
internet, os crescentes dados gerados por máquinas entre outros 
fatores, fazem com que o Big Data tenha essa rapidez de 
crescimento. Em contrapartida, o mesmo estudo revela que muitos 
dados criados ou capturados logo são perdidos. E ainda, os 
autores estimam que menos de 0,5% destes dados são 
efetivamente analisados. 

Porém, Big Data também apresenta alguns desafios como a 
questão ética, por se tratar de uma tecnologia que poderá 
responder a uma complexa pergunta: “Quem é você?”, 
envolvendo questões além dos meros dados, conforme os estudos 
de [15] e [16]. Especificamente, no que tange a LA, para [17] 
estas preocupações criam um confronto das visões éticas sobre o 
uso de LA, que podem complementar ou antagonizar. 

Dados podem representar, associados a ferramentas eficazes, 
avaliações imprescindíveis para tomadas de decisões precisas a 
fim de melhorar um programa, faculdade ou até mesmo toda uma 
instituição de ensino. Os dados analisados conseguem direcionar 
para o fato de que se precisa conversar com outro envolvido no 
processo de ensino-aprendizagem, seja com seus pares e/ou 
docente. [1]. 

2.3 Learning Analytics 
O termo LA vem sendo discutido desde 2009, porém apenas em 
2011 quando da ocasião da primeira International Conference on 
Learning Analytics and Knowledge (LAK), ocorrida no Canadá, 
definido [18, p. 1] que LA é "a medição, coleta, análise e 
relatórios de dados sobre aprendizes e seus contextos, para fins de 
compreensão e otimização da aprendizagem e dos ambientes em 
que ocorre". 
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Na análise da Figura 1, a LAK vem ampliando suas pesquisas a 
partir das conferências internacionais promovidas pela Society for 
Learning Analytics Research (SoLAR) . 

 
Figura 1. Crescimento das publicações das conferências do LAK. [19] 

George Siemens, um dos precursores da LA e um dos 
organizadores do LAK, preconizou que LA não se trata apenas de 
análise de dados, mas incorpora também a ação de prever, através 
de ferramentas, a adaptação, a personalização e/ou intervenção, 
para antecipar as possíveis dificuldades posteriores a fim de 
melhorar o desempenho, durante o percurso do curso. [20]. 

LA oferece para os docentes e discentes novas rotas, que podem 
influenciar numa direção mais rica em aprendizagem para 
melhoria no processo de ensino-aprendizagem. [21, p. 2] sugere 
que “é uma nova lente através da qual os docentes podem 
entender a educação”. É uma área que tem alcançado uma robusta 
posição entre outras tecnologias educacionais, sendo colocada 
como uma importante área com ganhos substanciais para 
potencializar o processo de ensino-aprendizagem. [22]. 

Na Figura 2, está representado o típico processo de LA, com o 
foco nas atribuições do docente. O início do processo é marcado 
pela coleta dos dados dos discentes, gerados pelos AVA, a partir 
das interações nas tarefas desenvolvidas, como fórum, seguindo 
do próximo passo que é o processo de LA, sendo neste momento 
apresentado para o docente os dados processados por ferramentas 
de forma mais rápida e visualização bem mais elaborada, dando 
subsídios com possibilidades reais e efetivas para possíveis 
intervenções a fim de melhorar o desempenho dos discentes que 
apresentem dificuldades, rumo a uma nova direção. [23]. 

 
Figura 2. O processo de LA. [23] 

Comumente, a LA é confundida com a EDM, a fim de elucidar 
esta distinção [24] em seus estudos de revisão sistemática da 
literatura a cerca da distinção entre LA e EDM, evidenciou-se 
empiricamente, a partir da prática, que todos os estudos anteriores 
que abordam a obtenção de informações sobre os processos de 
aprendizagem, convergiram que a LA adota uma estrutura 
“holística”, buscando sempre compreender os sistemas em toda a 
sua complexidade. Já EDM, adota uma visão “reducionista”, 
buscando analisar componentes e novos padrões nos dados do 
sistema de forma modularizada/individual, alterando os seus 
respectivos algoritmos, quando necessário. 

Numa revisão sistemática da literatura, [25] julgaram também ser 
diferentes os processos de EDM e LA. No LA trata-se de um 
ciclo, que considera todo o processo e as intervenções realizadas, 
já na EDM possui um sequenciamento até culminar em um fim. 
Porém, é entendido que as duas técnicas objetivam o 

melhoramento do processo de ensino-aprendizagem, com o intuito 
de analisar os dados para tomadas de decisão. 

[26] evidenciam a responsabilidade conjunta da tomada de 
decisão de dois tipos de atores: os tutores, que podem fazer uso 
"just-in-time" das ferramentas LA, por exemplo: entrando em 
contato com os discentes que não estão tendo um rendimento 
desejado/esperado entre outros, e os discentes, que podem fazer 
uso de sua auto-regulação, sendo possível customizar seu 
ambiente de aprendizagem, oriundas dos subsídios produzidos 
pela LA, como exemplo: tempo médio necessário para estudar um 
módulo, resultados de avaliação pessoal e de grupo entre outros 
dados que são fornecidos pela LA. 

O LA, a ser comparado com outros métodos, como avaliação de 
cursos, pesquisas de discentes e docentes e observações de 
usuários, é mais útil, pois oferece inferência de detalhes da 
atividade do estudante no momento que acontecem, utilizando-se 
de ferramentas capazes de extrair as interações desenvolvidas pelo 
discente. [1]. 

 
Figura 3. Proposta de ciclo de vida da LA. [22] 

Na Figura 3, é demonstrado um ciclo de vida, que contempla 
holisticamente todos os aspectos de uma LA, proposta por [22], 
nela constam quatro tópicos principais, que são os stakeholders, 
que produzem os dados; os conjuntos de dados que representam 
os Big Datas contidos nos AVA; as diferentes técnicas que 
analisam os dados; e os objetivos que representam a ação que será 
desenvolvida para a otimização do desempenho da aprendizagem. 

3. PERCURSO METODOLÓGICO  
Após uma revisão bibliográfica sobre os temas educação online, 
Big Data e LA, foi identificado e classificado, de acordo com a 
definição de tipo de dados da logística para LA de [1] alguns 
recursos (sendo estes padrões ou adicionais), atendendo três 
critérios, sendo estes: (1) servir como ferramenta tanto para o 
docente quanto para o discente; (2) uso ser de dentro do próprio 
AVA Moodle, e (3) ser intuitivo. 

3.1 Logística  do tipo de dado para LA  
No que se refere a logística para implantação de uma LA num 
sistema educacional, de acordo com [1] são definidos tipos de 
dados capazes de serem habilitados para este fim.  

Conforme mostrado na Figura 4, o tipo de dado (1) são os 
demográficos, que se referem aos dados pessoais dos discentes 
como data de aniversário, sexo, situação socioeconômica, etnia 
entre outros, inclusive de aspectos mais sensíveis, conforme 
visualizado em (1a), no qual é uma prática em alguns países. 

Já o tipo de dado (2) trata-se do acadêmico, no qual consta de 
cada discente sobre suas escolhas, atribuições e notas obtidas até à 
data ou contribuições parciais para notas, aqui (2a) também 
entram os dados escolares anteriores e/ou qualificações recebidas 
anteriormente, assim como, (2b) o conteúdo gerado por ele ao 
longo do período na instituição atual de ensino como 
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dissertação/ensaio, artigo, blogs entre outros, que também podem 
ter uma análises de discurso e sentimento. 

Embora os dados do tipo (1) e (2) mostrados na Figura 4 sejam 
imprescindíveis para a realização de uma LA, são frequentemente 
registrados de forma antecipada pelas instituições de ensino para 
outros tipos de análises.  

 
Figura 4. Tipos de Dados da Logística para LA. [1, p. 80] 

Já os dados do tipo (3), intitulado de atividade de aprendizagem, 
se utilizam de sistemas (não só do AVA, mas de biblioteca, 
gerenciamento de segurança na instituição entre outros) para 
serem registradas em tempo real, contendo dados sobre login, 
atividades realizadas pelo discente no AVA, conteúdo baixado e 
clicado, postagem de comentários nos fóruns, chats entre outras 
possibilidades. O tipo de dado (3) é considerado a principal fonte 
de dados para a LA. 

Até então se considerou dados sobre os discentes tipos (1) e (2) e 
sobre a sua aprendizagem (3), porém outro tipo de dado (4) 
também é fundamental quanto ao contexto educacional, nele são 
apresentados os detalhes sobre o currículo, conteúdo, atividade, 
avaliações, tempo de duração de um determinado componente, 
datas de início e fim de um componente, seminários entre outros. 

3.2 AVA Moodle 
Diante de várias ferramentas possíveis atualmente para uma 
implantação de LA, como Kaltura, SurveyGizmo Watershed, Yet, 
gomoLearning, xAPI apps entre outras, foi selecionado o AVA 
Moodle, pela sua maior adesão nas instituições de ensino público 
e pela facilidade de incluir novos plugins. 
O Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment 
(Moodle), AVA dinâmico orientado por objetos, é tembém 
considerado verbo no qual representa o processo de realização e 
desenvolvimento de coisas. [27]. Trata-se de um ambiente virtual 
projetado com um robusto, seguro e integrado sistema, 
promovendo uma aprendizagem personalizada aos docentes, 
discentes e gestores educacionais. 
Segundo dados estatísticos1 oficiais de seu site, o Moodle está 
registrado em mais de 86 mil sites, estando presente em 232 
países, contando com mais de 14 milhões de cursos ao redor do 
planeta. O Brasil ocupa o terceiro lugar em registros, totalizando 
5.166 sites, somente atrás dos EUA e da Espanha. 
No AVA Moodle encontram-se algumas ferramentas2, como 
plugins e sistemas externos, capazes de promover a integração 
entre a LA, que tem sido categorizadas com diferentes níveis de 
aprofundamento em suas referidas integrações com os AVA. As 
variações são mensuradas diante da quantidade de dados, podendo 
ser classificadas como operacional (que inicia com pequenos 
dados), estratégico (realizando integrações de análises) até 

                                                                 
1 Disponível em: <https://moodle.net/stats/>. Acesso em: 06 out. 2017. 
2 https://docs.moodle.org/31/en/Learning_analytics 

transformacional (Big Data). Segundo pesquisa realizada pela 
Elearnity, em cada 9 de 10 instituições ainda estão com o nível de 
classificação operacional de maturidade. [28]. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Aqui serão apresentados e classificados os recursos identificados 
para o AVA Moodle, atendendo aos critérios (1), (2) e (3), 
conforme apresentado no item 3. 

4.1 Recursos 
4.1.1 Progress-bar3  
Plugin adicional, que não vem padrão no AVA Moodle, atende 
aos criterios estipulados (1), (2) e (3). É uma ferramenta para 
gerenciamento do progresso do curso pelos discentes com visão 
geral para os docentes. 

 
Figura 5. Progress Bar no perfil do docente 

 
Figura 6. Progress Bar no perfil do discente 

Nas Figuras 5 e 6, são mostradas as telas do AVA Moodle com a 
implantação do plugin Progress bar, com os perfis de docente, 
página de visão geral que mostra o progresso de todos os 
discentes, para rápida identificação dos discentes em risco, e 
discente, mostrando progresso nas atividades e recursos de um 
determinado curso, distinguindo-se pela cor para visualização 
rápida, respectivamente. Com LA destes dados, os envolvidos 
(docentes e discentes) serão capazes de tomarem certas decisões 
no andamento de suas respectivas atividades.  Os tipos de dados 
apresentados neste recurso seriam classificados, segundo [1], 
como o académico, por gerarem informações sobre a produção 
feita e o de atividade de aprendizagem, pois os dados visualizados 
são gerados durante a execução da atividade, de forma automática. 

4.1.2 (Gradebook) Overview4 
Trata-se de um relatório padrão, pois já vem no AVA Moodle, 
atende aos criterios estipulados (1), (2) e (3). Neste recurso é 
possível a visualização das notas dos discentes em todas as suas 
atividades desenvolvidas, conforme pode ser visualizado na 
Figura 7. 

                                                                 
3 https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_progress 
4 https://docs.moodle.org/31/en/Overview_report 
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Figura 7. (Gradebook) Overview no perfil do discente 

Já o docente tem essa visualização de todas as notas dos seus 
respectivos discentes pelo painel de controle. Apesar de ser um 
recurso básico, por ser um recurso quantitativo (notas), 
utilizando-se de LA servirá de base para tomadas de decisões dos 
respectivos envolvidos, tanto para o docente quanto para o 
discente. Os tipos de dados apresentados neste recurso seriam 
classificados, [1], como o acadêmico (por gerarem informações 
sobre a produção feita, no caso as notas). 

4.1.3 Course Dedication5 
Plugin adicional que atende aos criterios estipulados (1), (2) e (3). 
Permite a visualização do tempo de dedicação online estimado 
para determinado curso do AVA Moodle pelos discentes, 
conforme a Figura 8. 

 
Figura 8. Course dedication no perfil do docente 

O tempo do curso é estimado baseando-se nas durações das 
sessões, armazenadas nos logs do AVA Moodle, sendo 
registrados desde um simples clique inicial à sesssões (conjunto 
de cliques consecutivos) até o último clique para totalizar a 
duração da sessão. Com este recurso é possível, com base em LA, 
verificar quem está mais ausente do ambiente, tornando-se um 
aliado para precisas intervenções, evitando, por exemplo, futuras 
evasões. Os tipos de dados apresentados neste recurso seriam 
classificados, segundo [1], como de atividade de aprendizagem 
(pois os dados visualizados são gerados durante a execução da 
atividade, de forma automática, a partir do tempo). 

4.1.4 Level Up!6 
Plugin adicional que atende aos criterios estipulados (1), (2) e (3). 
É a introdução da gamificação na experiência da aprendizagem 
dos discentes, sendo possível utilizar-se deste recurso para subir 
níveis em seus cursos.  

 
Figura 9. Level Up! no perfil do docente 

                                                                 
5 https://moodle.org/plugins/block_dedication 
6 https://moodle.org/plugins/block_xp 

 
Figura 10: Level Up! no perfil do discente 

Este recurso atribui automaticamente pontuação para satisfação 
lúdica dos discentes nas execuções de suas atividades, relata para 
os docentes, conforme mostrado na Figura 9, uma visão geral de 
como anda os níveis de aprendizado, a partir das pontuações dos 
discentes, notifica e parabeniza os discentes, conforme mostrado 
na Figura 10, que alcançaram nova pontuação entre outras 
características. Com a LA, o Level Up! munido com a 
gamificação, potencializará e motivará os docentes, com o poder 
de ludicidade e maior engajamento pela motivação dos discentes 
nas suas respectivas atividades, podendo este recurso ser mais 
uma "arma" para as intervenções propostas durante o decorrer do 
curso. 
Os tipos de dados apresentados neste recurso seriam classificados, 
segundo [1], como o acadêmico (por gerarem informações sobre a 
produção feita, termino da atividade, com notas) e o de atividade 
de aprendizagem, pois os dados visualizados são gerados durante 
a execução da atividade, de forma automática, por tempo 
determinado. A Tabela 2 nos mostra a sintetização do resultado 
obtido por este estudo: 

Tabela 2. Recursos com suas respectivas classificações 
Recurso 

(Plugin/Relatório) Característica Principal Classificação do Tipo 
de Dado 

Progress Bar Gerenciar Progresso 
Acadêmico e 
Atividade de 

Aprendizagem 
(Gradebook) Overview Visualizar Notas Acadêmico 

Course dedication Tempo estimado online de 
dedicação ao curso 

Atividade de 
Aprendizagem 

Level Up! Gamificação 
Acadêmico e 
Atividade de 

Aprendizagem 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi identificado, dentro dos três critérios estabelecidos: (1) deve 
servir tanto para os docentes quanto para os discentes, (2) a 
implantação é dentro do próprio AVA Moodle e de (3) uso 
intuitivo, quatro recursos de LA para o AVA Moodle, sendo três 
adicionais e um padrão, porém, sabe-se que há dezenas, senão 
centenas de recursos que atendem a outros usuários, além dos 
docentes e discentes, como também aos gestores educacionais, 
pesquisadores, administradores do site entre outros interessados. 

Tais recursos de LA propiciam maior autonomia aos docentes e 
discentes, sendo também ampliada a flexibilização do conteúdo, 
diante de uma necessária intervenção, sendo considerados os 
materiais mais adequados ao momento. [29] 

A preocupação com o Big Data, embora não tenha sido tratado 
neste estudo, exige também identificar as questões éticas e morais 
que estas ferramentas podem apresentar, pois através de 
mecanismos de aprendizado de máquina é possível a revelação de 
dados que infringe a privacidade. 

Contudo, a realização deste estudo demonstra que é possível 
utilizar-se de ferramentas livres e gratuitas no AVA Moodle, por 
parte de docentes e discentes, capazes de incorporarem elementos 
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para a LA, tornando mais fácil as ações de previsão, adaptação, 
personalização e/ou intervenção, a fim de amenizar ou até mesmo 
evitar possíveis dificuldades durante a execução de um curso 
online, melhorando o seu desempenho educacional. 
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ABSTRACT 
This paper proposes a visual analysis of the relations from a 
discussion forum in a Learning Management System. Monitoring 
that feature in a forum is a complex and time-consuming task, 
mainly when we have a high number of forum users or their 
activity is intense. Thus, the main goal of this study is to provide a 
tool to aid teachers to identify patterns of interactions by using 
graphs. This paper is divided into four steps: variable mapping, 
identification of tables relationships, plotting a visualization 
model and performing a model analysis. The results show that the 
proposed model is able to identify patterns in interactions among 
students and provide useful information to teachers that need to 
evaluate their students. 
 
RESUMO 
Este trabalho propõe a análise visual de interações em fóruns de 
Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entende-se que a análise de 
fórum é uma tarefa complexa e demorada, especialmente em 
turmas numerosas e com atividade intensa. Assim, pretende-se 
com este estudo fornecer uma ferramenta para auxiliar o tutor a 
identificar padrões de interações entre os estudantes, por meio de 
grafos. O método desta pesquisa está dividido em quatro etapas:  
mapear as variáveis; identificar as relações entre as tabelas; 
conceber o modelo de visualização e analisar o modelo gerado. Os 
resultados mostram que o modelo exposto é capaz de identificar 
padrões de interações entre os alunos e fornecer informações úteis 
para o tutor avaliar os mesmos. 

Descritor de Categoria e Assuntos 
• Applied computing~Learning management systems 

• Applied computing~E-learning  

• Human-centered computing~Information visualization 
• Applied computing~Distance learning 

Termos Gerais  
Management, Design, Human Factors, Experimentation 

Palavras Chaves 
Fórum, Análise de interação, AVA, Visualização de informação, 
Grafos. 

1 INTRODUÇÃO 
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são 
atualmente uma solução consolidada e bastante utilizadas no 
apoio à aprendizagem, principalmente nas modalidades de ensino 
a distância e semipresencial. Com o acesso à Internet em larga 
escala e as recentes demandas socioeconômicas, o ambiente de 
ensino tem se transformado e agregado diversas ferramentas que 
possibilitam a exploração de métodos de ensino inovadores. Uma 

vez que o tutor1 tem acesso a estes recursos, o mesmo pode vir a 
desenvolver aulas mais interativas e dinâmicas, alinhadas às 
metodologias que façam uso de forma significativa das 
possibilidades de construção de conhecimento que estas 
ferramentas podem oferecer. 

Dentre os avanços que as TIC têm proporcionado à educação, os 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) vêm se 
apresentando como ferramentas potencialmente significativas em 
recursos, que quando bem utilizados, podem tornar-se importantes 
aliados no processo de ensino e aprendizagem. Para [1], os AVA 
podem ser considerados como um local que agrega um conjunto 
de TIC e reúne em um único espaço alunos, tutor, recursos de 
aprendizagem e recursos de comunicação. 

De acordo com [2], existem diversos AVA (e.g., TelEduc, 
AulaNet, Moodle, Solar e Sócrates), que auxiliam na criação de 
novas metodologias educacionais, uma vez que estes ambientes 
ganham espaço e contribuem para ampliação do ensino a 
distância. Dentre esses AVA, o Moodle - Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment é um dos mais 
utilizados pelos brasileiros, por ser um sistema livre, 
personalizável e dispor de opções para acompanhar o uso dos 
recursos pelos alunos no ambiente [3]. Dessa forma, cabe aos 
gestores e educadores analisar o AVA que melhor atenda às 
necessidades de um curso a ser ministrado e adaptá-lo às práticas 
de ensino que se deseja aplicar. 

Dentre as ferramentas disponíveis na maioria dos AVA, o fórum 
se constitui como um importante recurso para construção de 
conhecimento, no qual os atores envolvidos podem interagir para 
tratar de uma temática, criar discussões, tirar dúvidas, definir 
novas propostas para serem exploradas, sendo estas ações capazes 
de prover a interatividade entre os participantes, por meio de 
debates e firmar relações sociais [4]. 

Entretanto, surgem algumas dificuldades (e.g., grande quantidade 
de postagens, turmas numerosas e níveis de interatividade) quanto 
ao processo de avaliação das postagens dos alunos utilizando este 
recurso [14], sendo os grafos uma possibilidade para o professor 
ou gestores do ambiente melhor visualizar as interações no fórum.  

Alguns estudos têm sido desenvolvidos com a finalidade de 
aplicar estratégias de exposição de informações de forma visual, 
visando auxiliar o tutor na avaliação do comportamento dos 
alunos em AVA. Como observado em alguns estudos, a exemplo 
de [5] e [6], técnicas de exposição de informações em grafos vem 
sendo utilizadas como forma de auxiliar o tutor na observação do 
comportamento dos alunos no ambiente AVA. 

                                                                    
1 Tutor: representa o professor virtual, ou seja, a pessoa que acompanha e 

avalia uma turma no AVA. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 533 - 538. Santiago de Chile.
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Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo detectar 
padrões de participação de alunos em fóruns de discussão com o 
uso de grafos aplicados a um conjunto de dados provenientes de 
interações reais em um AVA. 

2 AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM E SEUS RECURSO 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (do inglês, Virtual 
Learning Environment(VLE)), podem ser definidos como locais 
modelados em consonância com a Internet, os quais ofertam 
serviços parecidos com um portal de conteúdos cujo propósito 
essencial é oferecer educação por meio das Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação [5]. 

Neste contexto, os AVA surgem como um ambiente de recursos 
com objetivo de auxiliar o aluno no desenvolvimento de sua 
aprendizagem, uma vez que estas ferramentas, se bem orientadas 
pelo tutor, podem trazer para o aluno a possibilidade de 
desenvolver-se e apresentar bom desempenho na resolução das 
atividades, mesmo distante fisicamente de seu tutor. 

Tendo em vista que a distância geográfica entre tutor e aluno é 
uma característica da Educação a Distância (EaD), o aluno tem a 
autonomia de ajustar seu cronograma de estudos de acordo com  
sua disponibilidade [7]. Contudo, é primordial um 
acompanhamento do tutor, o qual deve estar em constante 
comunicação com o aluno. 

Este cenário mostra que é necessário, sempre que possível, 
atender o aluno, pois, como enfatiza [7], não são os recursos 
tecnológicos que proporcionam uma educação de qualidade, mas, 
em tese, a associação desses com as intenções dos alunos e 
tutores. 

2.1 Fórum de discussão 
Segundo [8], o fórum é uma ferramenta presente no AVA que 
viabiliza a comunicação entre os membros de uma turma, 
garantindo aos alunos a possibilidade de posicionar-se diante de 
uma temática, compartilhar opiniões, e esclarecer questões a partir 
dos conceitos que estão sendo dialogados. 
O fórum tem se mostrado como um recurso importante nos AVA, 
uma vez que sua aplicação promove o uso de metodologias 
colaborativas, facilitando a construção e troca de conhecimentos, 
sendo, portanto, cada vez mais utilizado [1]. Entretanto, [9] 
aponta que os alunos sentem dificuldades ao utilizar alguns 
recursos do AVA (e.g., fórum), pois quando submetidos a 
desenvolver atividades que exigem produção de textos, 
colaboração e debates em grupo, os mesmos sentem-se inibidos ao 
terem que adotar uma linguagem mais formal para expressar suas 
ideias, o que na maioria das vezes acaba por levá-los a interagir 
mais diretamente com o tutor do que com os demais membros do 
grupo. Como forma de contornar este problema, estes autores 
propõem a utilização de mapas conceituais aplicados ao fórum. 
Os autores em [10], questionam como o tutor pode acompanhar a 
aprendizagem do aluno, ter segurança e afirma que o aluno está 
realmente presente no ambiente e utilizando todas as ferramentas 
disponíveis. Procurando atender estes questionamentos, os autores 
construíram um plugin (indeXMoodle), como forma de expor 
indicadores de participação e colaboração dos alunos no ambiente 
Moodle, possibilitando a visualização gráfica e a mensuração dos 
recursos utilizados. 
Desta forma, é importante oferecer ao tutor, recursos que auxiliem 
na avaliação e que evidenciem aspectos positivos e negativos do 

comportamento dos alunos no ambiente, bem como compreender 
quais são as reais necessidades do aluno, a partir da análise das 
informações que estes recursos possam apresentar. 
 

3 O USO DE GRAFO NA 
VISUALIZAÇÃO DE INTERAÇÕES 

Diante da grande quantidade de interações realizadas nos fóruns 
de discussão dos cursos a distância, observa-se a necessidade de 
ferramentas que promovam uma visualização sistemática dessas 
interações, dando ao tutor subsídios que o ajudem no momento de 
análise mais detalhada da participação de cada aluno. Neste 
sentido, o recurso visual grafo apresenta-se como uma 
possibilidade de ferramenta a ser aplicada com este propósito. 
Uma descrição mais formal de um grafo pode ser observada em 
[11], onde os autores descrevem grafo como sendo um conjunto 
abstrato de vértices, em que as interligações entre os vértices são 
definidas por arestas. Na Figura 1, como exemplo, é apresentado 
um grafo que representa visualmente o famoso problema das 
pontes de Konigsberg, para o qual o matemático Leonhard Euler 
publicou, em 1736, uma solução provando não ser possível 
realizar um passeio por todas as 7 pontes, sem repetir nenhuma 
ponte já visitada. Nesta figura, o conjunto de elementos G(V) = 
{A, B, C, D} representa os pontos de partida, enquanto que as 
linhas representam as pontes. 

 

 
Figura 1.  Grafo problema das pontes konigsberg 

 

Várias aplicações podem ser modeladas utilizando grafos. 
Conforme indicado em [12], grafo é um ótimo recurso para 
representar, por exemplo, taxas de propagação de doença, rotas de 
transporte representando as interligações entre as ruas de uma 
cidade, dentre outros. Com isso, percebe-se a relevância deste 
recurso e sua adaptação à proposta em estudo mostra-se 
condizente, uma vez que sua aplicação pode esclarecer 
informações que ainda não foram analisadas com profundidade. 

Na pesquisa de [3], os autores chamam a atenção para a 
importância de se analisar o uso de recursos de interação nos 
AVA, destacando o uso dos relatórios de atividades do Moodle. 
No entanto, estes autores questionam como os tais relatórios de 
atividades podem expor a participação e real interação entre os 
atores no processo de aprendizagem. Com isso, deve-se observar 
como esta ferramenta pode transmitir segurança e praticidade ao 
tutor no momento de análise de desempenho de cada turma. 
Para auxiliar o tutor no momento de avaliação, técnicas de análise 
de redes sociais podem ser aplicadas como ferramentas de 
monitoramento para expor as interações entre os alunos, como 
proposto por [13]. Em seus estudos os autores relatam a perda de 
contato com o aluno a partir do momento que este deixa a sala de 
aula e defendem a utilização de fórum para um acompanhamento 
a distância, sendo a análise das interações do aluno realizada por 
meio de recursos de visualização de dados. 
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Entretanto, existem muitos caminhos para representar os 
relacionamentos estabelecidos em um fórum de forma visual (e.g., 
gráficos, planilhas, grafos) [14], mas as vezes torna-se difícil 
quantificar os dados coletados e ter uma análise detalhada sobre 
eles, tal como interações. Os autores discutem, ainda, que a 
grande diferença no uso de análise de redes sociais sobre os 
tradicionais estudos de grupos é que o foco principal da análise 
está na relação formada entre os membros, pois nesta abordagem, 
os detalhes pessoais dos participantes não são tão importantes. 
Nos estudos apresentados por [15], os dados gerados a partir do 
comportamento dos alunos no AVA Moodle, quantificando o 
acesso que esses realizaram às ferramentas e atividades propostas 
na disciplina, em uma abordagem chamada trilha de 
aprendizagem (um método descrito pelo autor como uma forma 
de representar, em grafo, quantas vezes o aluno acessou 
determinado recurso para concluir uma atividade no AVA), 
modelam estas ações em grafos a serem apresentados para o tutor. 
Complementando a pesquisa, um plugin (LPGraph) foi 
desenvolvido para a plataforma viabilizando a consulta aos grafos 
direto no Moodle. O foco do estudo proposto pelo autor é analisar 
as relações estabelecidas pelos alunos com os recursos do 
ambiente, contudo em relação ao recurso fórum não é apresentado 
relações entre aluno/aluno ou aluno e tutor, se detendo apenas as 
consultas que os mesmos realizaram ao recurso. 
Com os estudos apresentados observa-se a importância e 
necessidade de recursos que permitam ao tutor acompanhar o 
aluno e que garantam condições de monitoramento, igual ou 
mesmo superior, ao acompanhamento que o tutor pode oferecer 
para o aluno no ensino presencial. Deste modo, o uso de grafo 
como recurso visual para a análise do comportamento de alunos 
em AVA requer uma abordagem minuciosa, com o objetivo de 
identificar e depreender da melhor forma as inter-relações aluno-
aluno e/ou aluno-tutor. 

4 METODOLOGIA DE 
DESENVOLVIMENTO  

 
O presente estudo pode ser classificado como uma pesquisa 
descritiva, que instiga o levantamento de opiniões na análise de 
relações entre variáveis, de natureza qualitativa, onde o 
levantamento de dados realizou-se em laboratório. Segundo [16], 
o levantamento de dados leva o pesquisador a identificar as 
variáveis que influenciam o objeto de estudo, que contribuem para 
definição do modelo de controle e análise dos impactos que este 
modelo produz. Portanto, trata-se de um estudo experimental, em 
que as variáveis foram submetidas a testes utilizando-se de 
técnicas de mapeamento em grafo. 
A partir das metodologias adotadas, tem-se as seguintes etapas: (i) 
mapear as variáveis presentes no fórum do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem de interesse - o Moodle; (ii) identificar as relações 
entre as tabelas armazenadas no banco de dados oriundas do 
fórum; (iii) a concepção do modelo de visualização em grafo, 
onde os dados foram analisados com o auxílio do software 
Cytoscape. E por fim, (iv) foi feita a análise quanti e qualitativa 
do modelo de visualização gerado. A seguir, tem-se na Figura 2 a 
esquematização das etapas do método. 
 

 
Figura 2.  Etapas do método  

 
No mapeamento de dado (i) é feita a especificação e   
quantificação de fóruns aplicados na disciplina, para em seguida 
identificar no banco de dados do Moodle (Structured Query 
Language (SQL)) as tabelas que armazenam os dados das 
interações e dos atores, uma vez que todas as informações (e.g., 
nomes, postagens, alunos, tutor, fórum) estão alocadas em tabelas 
diferentes. 
Na etapa de identificação das tabelas (ii) é feita uma análise das 
interrelações entre as tabelas, a definição de query2 de consultas e 
posterior seleção dos dados para o estudo. 
Para a concepção do modelo de visualização (iii) é realizada a 
modelagem/exposição dos dados, por meio do software de análise 
de dados Cytoscape3, e por meio da biblioteca cytoscape.js4. Com 
a definição destas ferramentas, são realizados ajustes tanto no 
software quanto na modelagem com JavaScript, para definir a 
melhor visualização das informações. Assim, é possível obter 
padrões de visualização com o software Cytoscape, como também 
com a aplicação web, por meio do cytoscape.js para configurar 
um estilo de visualização em grafos. Uma vez adotado um layout, 
a etapa final consiste na configuração/adaptação desse modelo. 
Por fim, na análise do modelo de visualização (iv) é feita um 
diagnóstico do modelo gerado, com a finalidade de verificar se o 
grafo atende satisfatoriamente as necessidades do tutor no que diz 
respeito à visualização e compreensão das interações e suas 
relações no fórum. 
 

4.1 Detalhamento do método 
Conforme apresentado na metodologia, este estudo engloba quatro 
enfoques: mapeamento das variáveis, identificação das tabelas 
concepção do modelo de visualização e análise do modelo de 
visualização. 

• Mapeamento das variáveis 

Para a realização do mapeamento, inicialmente foi feita a seleção 
do conjunto de dados a serem utilizados no experimento. O 
levantamento dos dados deu-se a partir de uma disciplina 
(Avaliação Educacional em EAD) do Curso de Especialização em 
Educação a Distância voltada para professores do ensino médio, 
no período de agosto a novembro de 2015, a qual foi composta 
por 76 alunos. 

Na disciplina em questão, foram aplicados 3 fóruns, os quais, 
fizeram parte do estudo de caso, por representar um recurso que 
tem como função característica o debate entre os participantes 
sobre um tema em comum, orientado pelo tutor. Como resultado 
desta etapa, foram coletadas as seguintes informações: quantidade 

                                                                    
2  Instruções expressas de maneira formal que podem ser utilizadas para 

filtrar, inserir, atualizar ou deletar dados de um banco de dados.    
3  Um programa para Análise de Redes Sociais – http://cytoscape.org 
4  Uma biblioteca JavaScrip - http://js.cytoscape.org 
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de participantes, quantidade de fóruns e id
fórum. 

• Identificação das tabelas 

Na segunda etapa foram identificadas, no banc
do Moodle, as tabelas que armazenam os dado
as informações levantadas na etapa inic
específicos das tabelas como, por exemplo, Ide
(ID) das tabelas, ID dos alunos, ID das postage
do fórum. A ID de cada tabela é importa
consistência da informação, bem como m
participantes do estudo no momento da expos
tendo em vista que será exibido apenas o ID d
nas discussões. 

Em função da quantidade de tabelas a ser
definida uma view (recurso do MySQL que rel
de dados de várias tabelas em apenas uma, sen
tabela virtual) como forma de selecionar ape
relevantes para o escopo deste estudo e au
futuras ao banco de dados. Por fim, os dado
tabelas foram exportados para o formato ”.csv
foram analisados externamente. 

• Concepção do modelo de visualiza

Nesta etapa, os dados foram analisados com 
Cytoscape, a qual apresenta duas abordagens:
software (com versões para instalação em siste
e mac) e outra para aplicações web (cytoscape
foram aplicadas as duas abordagens, contudo
mais acessível a análise por parte do tut
apresentados foram modelados em uma ap
definido o framework CakePHP, utilizado par
tecnologias web a exemplo do cytoscape.js. T
programados e estabelecida a conexão com o b
dados, os mapa de interações dos fóruns sã
meio dos grafos demonstrados a seguir. 
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Para todos os fóruns apresentados nesta pesquisa, demonstrando o 
comportamento da turma, o mapa de interações, seja analisando-
se tanto particular quanto individualmente, os dados foram 
extraídos a partir da aplicação web. 

Pelo grafo do fórum 1 (Figura 3), observa-se também um número 
reduzido de postagens. Algumas características podem justificar 
este número reduzido, o fato de este ser um fórum apenas de 
apresentação da turma, a disciplina ser dos últimos semestres e o 
fórum não ser avaliativo. 

No grafo da Figura 6, tem-se o mapa de interação do fórum 2, a 
turma neste fórum apresenta um comportamento bem diferente do 
fórum 1, observando-se um grau de interatividade bem maior 
entre aluno-aluno e aluno-tutor. Uma possível justificativa para 
este comportamento é o fato do fórum ser avaliativo, tendo 
exigência mínima de 3 participações por parte do aluno. Outro 
fator é o modelo de fórum (pergunta e resposta), pois neste tipo de 
fórum o aluno só consegue ver as postagens dos colegas após 
realizar sua primeira contribuição no fórum. 

 
Figura 6.  Grafo do fórum 2 

 

Na Figura 6 é possível ter uma visão sistemática do 
comportamento da turma (e.g., quem postou mais, quem postou 
menos e quantidade de respostas ao fórum). Neste grafo, os 
tutores estão representados pelos pontos 9 e 83, onde é possível 
observar uma quantidade relevante de mensagens enviadas para o 
tutor 83 em relação às postagens enviadas para tutor 9. Para este 
último, a concentração de mensagens recebidas é menor que a 
quantidade de mensagens enviadas. 

Nas Figuras 7a, 7b e 7c tem-se o comportamento apresentado por 
três alunos do fórum 3. Nestas figuras fica evidente a importância 
do recurso selecionar um usuário, conforme destacado 
previamente na Figura 4, no momento de análise particular, uma 
vez que tornar possível observar o mapa de postagens envidas e 
recebidas por um determinado aluno, sendo uma importante 
ferramenta para o tutor, principalmente quando se trata de analisar 
turmas numerosas e com alto grau de interatividade, uma vez que 
a visão geral do grafo (Figura 6) pode não deixar claro o 
comportamento de um determinado aluno. 

 
Figura 7.  Análise de alguns alunos fórum 2 

 

Com base na Figura 7a, pode-se observar que o aluno de ID 64, 
dentre os três, demonstra ser o aluno que mais realizou e recebeu 
mensagens, pois é o que mais apresenta arestas, possuindo tanto 
arestas bidirecionais (interação de ambos os sentidos) quanto 
unidirecional (interação em único sentido). Em relação ao aluno 
de ID 28 (Figura 7b), notam-se alguns relacionamentos 
bidirecionais e vários unidirecionais, o que comparado com os 
outros dois alunos de ID (64 e 46) demonstra ser um aluno dentre 
os três que apresentou um comportamento intermediário. Já em 
relação ao aluno de ID 46 (Figura 7c), observa-se que o mesmo 
realizou algumas postagens, contudo não recebeu comentários de 
suas contribuições por parte dos colegas, podendo-se constatar 
que suas contribuições tiveram uma baixa representatividade. 

Em relação ao fórum 3 (Figura 8) (fórum em tópicos), a turma foi 
dividida em grupos (cada grupo representou um tópico do fórum), 
sendo que cada grupo discutiu sobre um mesmo tema. Após as 
discussões entre os membros dos grupos, a turma participou de 
uma plenária (outro tópico do fórum) que teve por finalidade 
reunir todos os alunos numa única discussão. Pelo grafo da Figura 
8, tem-se uma visão geral do comportamento dos alunos e tutores. 

 
Figura 8.  Grafo do fórum 3 

Na Figura 8, os tutores são representados pelos pontos 83 e 8, 
onde é possível verificar um grande número de mensagens 
direcionadas para o tutor 83. Contudo, em relação ao tutor 8, o 
fluxo maior de mensagens ocorre no sentido contrário, ou seja, o 
tutor é quem busca interagir com os alunos. 

Nas Figuras 9a, 9b, e 9c, tem-se os alunos de ID 76, 77, 12 
respectivamente, selecionados de grupos diferentes. Com base na 
Figura 9a, grafo que representa o aluno de ID 77, observa-se que 
este apresentou interações apenas unidirecionais com seus colegas 
e o laço voltado para si representa uma repostagem à sua própria 
postagem. Já o aluno de ID 76 (Figura 9b), dentre os três 
selecionados, demonstra ser o mais participativo, uma vez que o 
mesmo interagiu com mais colegas.  
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Figura 9.  Análise de alguns alunos fórum 3 

 

Por fim, o grafo da Figura 9c representando o aluno de ID 12, 
mostra que o mesmo interagiu apenas com o colega de ID 48, pois 
as demais mensagens recebidas não foram reportadas, 
representando assim, dentre os três discentes, o que menos 
interagiu. 

Portanto, a partir dessa análise sistemática sobre o comportamento 
da turma, o tutor pode verificar padrões e detectar problemas (e.g., 
identificar aqueles que interagiram pouco, os alunos que se 
destacam pelo grande número de postagens, os que não 
respondem às interações, os que não participam efetivamente do 
fórum, dentre outros aspectos). 

5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS DE 
TRABALHOS FUTUROS.  

Observou-se que esta ferramenta pode auxiliar o tutor na tomada 
de decisão no momento avaliativo de seus alunos, pois a partir dos 
dados gerados em um AVA, o tutor pode se reportar diretamente a 
cada aluno no fórum, uma vez que o mesmo já tem conhecimento 
sobre as interações realizadas. Isto também contribui para a 
redução do tempo dedicado à análise do fórum.  

Contudo, esta ferramenta possui limitações, uma vez que a 
utilização de grafo não apresenta o conteúdo postado, cabendo ao 
tutor verificar no fórum o conteúdo das mensagens. Portanto, seu 
uso limita-se a uma análise quantitativa das interações realizadas. 

Assim, a ferramenta proposta pode ser utilizada como um meio 
para o tutor obter informações da participação dos alunos em 
fóruns de ambientes virtuais de aprendizagem, uma vez que, a 
partir deste instrumento foi possível detectar padrões de 
comportamento de alunos. Desta forma, o tutor tem uma visão 
sistêmica, que pode prover subsídios para identificar problemas e 
fazer uma avaliação mais eficiente do desempenho de seus alunos. 

Para trabalhos futuros, observa-se a necessidade de verificar junto 
ao tutor se as informações expostas no grafo são suficientes para 
uma análise qualitativa, e quais informações poderiam ser 
acrescentadas, com a finalidade de reduzir o esforço, o tempo e o 
volume de dados a serem analisados diretamente no fórum.  
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ABSTRACT 
The literature in the informatics and education area contains many 
studies that use affective lexicons with the purpose of providing 
improvements in the teaching/learning process. However, few 
studies are concentrated on the development of affective lexicons 
for Brazilian Portuguese. In this scenario, the present work offers 
a Systematic Review of Literature on affective lexicons for 
Brazilian Portuguese. In this panorama, the objective is to 
contribute to the development of new research papers and 
affective lexicons in Brazilian Portuguese. 

RESUMO 
A literatura na área de informática e educação contém diversos 
estudos que utilizam léxicos afetivos com a finalidade de 
proporcionar melhorias no processo de ensino/aprendizagem. No 
entanto, poucos estudos são concentrados no desenvolvimento 
desses léxicos para o português do Brasil. Nesse cenário, o 
presente artigo oferece uma Revisão Sistemática da Literatura 
sobre léxicos afetivos para o português do Brasil. Nesse 
panorama, o objetivo é que o presente estudo contribua para o 
desenvolvimento de novos artigos de pesquisa e léxicos afetivos 
para o português do Brasil. 

Categories and Subject Descriptors 

J.4. [Computer Applications]: Social and behavioral sciences. 
Termos Gerais 
Documentation, Human Factors, Languages. 

Keywords 
Affective lexicons; Systematic review; Affective Computing. 

1. INTRODUÇÃO 
A Computação Afetiva (CA) é uma área de pesquisa voltada ao 
reconhecimento, interpretação e expressão de emoções por 
computadores [31]. Rosalind Picard empregou o termo 
Computação Afetiva, do inglês Affective Computing, pela 
primeira vez em 1995, destacando que computadores 
genuinamente inteligentes dependem da habilidade de reconhecer, 
interpretar e expressar emoções para, dessa maneira, interagirem 
naturalmente com humanos [31]. Seguindo a mesma linha, há 
outros estudos que enfatizam a importância de se adicionar 
características emocionais à interação humano-computador, dentre 
os quais é possível realçar os estudos descritos em [32, 34]. 

O estudo das emoções também pode ser efetuado com base em 
textos em linguagem natural, o que tem se tornado crucial na área 
da interação humano-computador [38]. Inúmeras aplicações 

podem emergir deste cenário, desde a inferência de fatores da 
personalidade [17] até o desenvolvimento de robôs emocionais 
[3]. Também é possível destacar estudos capazes de identificar 
diversas patologias, dentre elas, a depressão [10]. 

Os estudos realizados nos trabalhos supracitados envolveram a 
utilização de léxicos afetivos. Os léxicos afetivos são úteis para o 
estudo de emoções em textos e são compostos de listas de 
palavras anotadas com suas avaliações emocionais. Essas 
avaliações podem ser representadas por um conjunto de 
pontuações numéricas ou rótulos de emoções, como, por exemplo, 
raiva e medo [28]. Assim, os léxicos afetivos são utilizados para a 
identificação de características emocionais em palavras escritas 
por indivíduos em seus textos. 

Também é possível destacar diversos estudos na área da educação 
que apontam para a necessidade de melhorias nos ambientes de 
aprendizagem [2, 11]. Alguns desses estudos utilizam léxicos 
afetivos para a detecção do estado afetivo dos estudantes durante 
o processo de aprendizagem [13]. Nesse aspecto, o propósito 
consiste no aperfeiçoamento do ambiente de aprendizagem com o 
ajuste do material, de maneira que este possa ser compatível com 
o estado emocional dos estudantes. Desse modo, o conteúdo 
apresentado nesses ambientes pode, inclusive, ser adaptado em 
razão da frustração, por exemplo. Vale ressaltar que a experiência 
de estados afetivos como frustração e tédio possuem relação 
negativa com o aprendizado [8]. 

A literatura possui estudos comprovando que ambientes 
emocionalmente inteligentes podem adaptar o conteúdo do 
aprendizado de acordo com o estado emocional/afetivo do aluno 
[13]. É sabido que esse estado pode comprometer positivamente 
ou negativamente o aprendizado, visto que, dentre outros 
aspectos, a atenção e a memória, por exemplo, são diretamente 
associados às emoções [18]. 

Com base no cenário apresentado até agora, esse estudo tem o 
objetivo de contribuir com uma revisão sistemática sobre os 
léxicos afetivos existentes para o Português do Brasil (PB). 
Embora poucos trabalhos na literatura produzam léxicos afetivos 
em PB, não existe uma revisão sistemática sobre o assunto. 
Inicialmente, como cenário motivador, são apresentados estudos 
na área de educação que utilizam léxicos afetivos em outras 
linguagens. Posteriormente, recomenda-se a revisão sistemática da 
literatura que embasa esse trabalho e, por fim, a descrição dos 
léxicos afetivos em PB. Dessa maneira, com a descrição dos 
estudos da área e a revisão sistemática proposta, objetiva-se 
motivar e contribuir com o desenvolvimento de novos estudos 
capazes de detectar emoção em textos em PB. 

O restante deste artigo encontra-se organizado da seguinte 
maneira: A Seção 2 aborda a utilização de léxicos afetivos na 
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educação. A Seção 3 detalha a condução desta revisão sistemática 
da literatura. A Seção 4 mostra os léxicos afetivos encontrados. 
Por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões acerca desse estudo. 

2. UTILIZAÇÃO DE LÉXICOS AFETIVOS 
NA EDUCAÇÃO 

A computação afetiva está se tornando uma promessa na área da 
educação, onde alguns resultados interessantes estão sendo 
alcançados, especialmente no que diz respeito a melhor adaptação 
dos estudantes em relação a ambientes de aprendizagem e 
aprimoramento dos mesmos. Dentre os estudos que utilizam 
léxicos afetivos para aprimorar o desempenho e a motivação dos 
estudantes em ambientes inteligentes de aprendizagem, destaca-se 
o estudo proposto em [33]. Os autores descrevem uma série de 
sistemas e estudos que exploram a importância de se extrair 
emoções de textos em ambientes de aprendizagem e apresentam 
um caso de uso em que os textos de um estudante de primeiro 
semestre são analisados por um sistema capaz de detectar quatro 
emoções em textos: alegria, raiva, tristeza e medo. Em seguida, 
esse sistema recomenda as atividades mais adequadas para o 
estudante, levando em conta seus estados emocionais. 

De acordo com o referido estudo, aspectos afetivos e emocionais 
do estudante desempenham um papel fundamental nos seus 
processos de aprendizagem, especialmente no que diz respeito ao 
engajamento para atuar em ambientes virtuais de aprendizagem. 
Ao detectar e gerenciar esses aspectos, seria possível contribuir 
para melhorar a motivação do aluno. Nesse sentido, os 
pesquisadores realizaram experiências sobre a avaliação das 
emoções e estados afetivos dos estudantes tanto para melhorar sua 
interação com os ambientes de aprendizagem quanto para avaliar 
as emoções e estados afetivos refletidos nos textos escritos por 
eles. 

Dentre outros trabalhos, os autores relatam um estudo que 
envolve o Chat-SEE, um avaliador emocional semântico para 
textos [6]. O sistema, baseado em um léxico afetivo, é capaz de 
fornecer a evolução emocional do estudante ao longo de um 
período de tempo e tem sido usado para avaliar estados afetivos 
obtidos nas conversas de bate-papo. Os resultados devem ser 
analisados e utilizados para enriquecer e ajustar o perfil do aluno, 
inclusive em relação à melhor interação dos mesmos com os 
referidos ambientes. 

Os resultados foram considerados satisfatórios e as experiências 
obtidas junto ao Chat-SEE ofereceram resultados interessantes 
que apontam para um maior aprofundamento das possibilidades 
de se fazer uso da avaliação de aspectos afetivos para fins de 
aprendizagem em ambientes virtuais. 

3. REVISÃO SISTEMÁTICA DA 
LITERATURA 

A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) empregada neste 
trabalho objetivou, de maneira bem específica, sintetizar os 
estudos que desenvolvem léxicos afetivos em Português do Brasil 
(PB). Desta maneira, o presente trabalho possui foco em Artigos, 
Dissertações e Teses concentrados nesses léxicos. Para isso foi 
definida a metodologia descrita na Subseção 3.1. 

3.1 Metodologia 
A metodologia adotada para a realização desse trabalho consistiu 
em seguir as diretrizes propostas por [20] para esse tipo de estudo. 

A RSL está dividida em Etapas (E), algumas delas cíclicas, 
conforme descrição que se segue: 

[E1]: Definir as questões de pesquisa, identificar as palavras-
chave e definir strings de busca (SB), que, segundo o estudo de 
[20], são importantes ferramentas para a execução de uma RSL. 
Em seguida, espera-se obter uma lista de estudos relevantes junto 
aos mecanismos de pesquisa de trabalhos acadêmicos; [E2]: 
Definir os critérios de inclusão (CI); [E3]: Definir os critérios de 
exclusão (CE); [E4]: Realizar uma análise minuciosa a partir da 
lista de estudos relevantes obtida. Essa análise consiste em ler o 
resumo, a introdução e a conclusão de cada estudo, aplicar os CI 
e, consequentemente, obter uma nova lista de estudos relevantes e 
consonantes com o objetivo deste estudo; [E5]: Ler, na íntegra, os 
trabalhos selecionados na E4, aplicar os CE e obter uma nova lista 
de estudos relevantes; [E6]: A partir dos estudos selecionados na 
E5, aplicar as técnicas de Forward Snowballing e Backward 
Snowballing, com o intuito de obter novas listas de estudos 
relevantes. As técnicas de Snowballing consistem em, a partir de 
determinado estudo, encontrar os estudos que o citaram (Forward 
Snowballing) e os estudos que o autor (ou autores) citou 
(Backward Snowballing) [36]; [E7]: Caso sejam encontrados 
novos estudos a partir da etapa E6, repetir E4, E5 e E6 até que 
não sejam encontrados novos estudos relevantes. 

3.2 Questões de Pesquisa 
Esta RSL tem o objetivo muito específico e bem definido. Desta 
forma, foram definidas as seguintes questões de pesquisa: Quais 
léxicos afetivos foram criados originalmente para o PB? Quais 
léxicos afetivos surgiram a partir de adaptações de léxicos já 
conhecidos em outras línguas? Quais léxicos afetivos foram 
resultantes da fusão de outros já existentes?  

3.3 Identificação das Palavras-chave e 
Definição das Strings de Busca 

A questão dessa RSL é bem simples e objetiva: encontrar léxicos 
afetivos em PB. O termo “léxico computacional” também é 
bastante comum. Nesse sentido, não foi difícil definir as palavras-
chave e seus sinônimos, como destaca-se a seguir: léxico, afetivo, 
computacional, português, dicionário e língua portuguesa. Assim, 
a string de busca principal foi definida da seguinte forma, com a 
utilização dos operadores lógicos AND e OR: (“português” OR 
“língua portuguesa”) AND (“léxico computacional” OR “léxico 
afetivo” OR “dicionário afetivo”) 

Outras strings de busca menos restritivas, inclusive em língua 
inglesa, foram empregadas posteriormente. No entanto, não 
trouxeram nenhum estudo diferente dos encontrados na aplicação 
das etapas citadas na subseção 3.1. As pesquisas foram realizadas 
na ferramenta Google Scholar (https://scholar.google.com.br) e, 
posteriormente, em bases de dados especializadas em artigos e 
documentos indexados (i.e., ACM, IEE- Explorer, Scielo, Science 
Direct, Scopus, Springer e Web of Science). 

3.4 Critérios de Inclusão e Critérios de 
Exclusão 

Para ajudar a nortear a RSL foram definidos Critérios de Inclusão 
(CI) e Critérios de Exclusão (CE), que permitiram reduzir e filtrar 
os resultados de uma busca para obter um número razoável de 
estudos a serem analisados. Os critérios foram definidos da 
seguinte forma:  
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Critérios de Inclusão (CI): [CI 1]: Artigos que resultem na 
construção de léxicos afetivos em PB; [CI 2]: Dissertações e teses 
que abordem estudos sobre léxicos afetivos em PB; [CI 3]: 
Estudos comparativos entre léxicos afetivos em PB e em outras 
línguas. 

Critérios de Exclusão (CE): [CE 1]: Estudos em outros idiomas 
que não sejam inglês e PB; [CE 2]: Estudos redundantes tanto em 
relação à autoria quanto ao léxico abordado. 

3.5 Estudos Encontrados Preliminarmente 
Após a definição da string de busca principal, os resultados 
compreenderam 152 estudos. A etapa posterior consistiu na 
leitura das seções resumo, introdução e conclusão de cada 
trabalho. Por fim, foram aplicados os CI e CE que resultaram em 
uma parcial de apenas três estudos (EST). A Tabela 1 apresenta 
tais estudos e o ano de publicação. 

Tabela 1: Estudos encontrados preliminarmente 
Título do estudo Ano 
EST01:WordnetAffectBR: uma base lexical de 
palavras de emoções para a língua portuguesa [29]. 

2008 

EST02:Inferência de personalidade a partir de textos de rede 
social utilizando um léxico afetivo em português brasileiro 
[24]. 

2016 

EST03: Inferência de personalidade a partir de textos em 
português brasileiro utilizando léxicos [27]. 

2016 

 

3.6 Estudos Encontrados a partir da técnica 
de Snowballing 

Para cada estudo mostrado na Tabela 1 foram aplicadas as 
técnicas de Forward Snowballing (FS) e Backward Snowballing 
(BS), o que resultou em pouco mais de 300 outros estudos. Para 
cada um desses novos estudos, foram aplicadas as etapas 4, 5, 6 e 
7 da metodologia, gerando um conjunto menor de estudos. 
Novamente, ao aplicar a técnica de FS a estes últimos, não foram 
encontrados outros estudos relevantes. No entanto, a aplicação da 
técnica de BS resultou em mais cinco estudos, todos obtidos a 
partir do EST02. Os novos resultados são mostrados na Tabela 2. 

As técnicas de Snowballing foram também aplicadas aos estudos 
da Tabela 2, porém, sem obtenção de nenhum novo estudo. Desta 
maneira, passamos a definir os léxicos afetivos encontrados e seus 
respectivos estudos. 

Tabela 2: Estudos encontrados a partir de Backward 
Snowballing 
Título do Estudo Ano 
EST04: Sobre a construção de um léxico da afetividade para o 
processamento computacional do português [15]. 

2013 

EST05: Brazilian norms for the affective norms for English 
words [21]. 

2011 

EST06: An evaluation of the Brazilian Portuguese LIWC 
dictionary for sentiment analysis [4]. 

2013 

EST07: Construction of a portuguese opinion lexicon from 
multiple resources [35]. 

2011 

EST08: Mapeamento de aspectos afetivos em um ambiente 
virtual de aprendizagem [22]. 

2011 

 

3.7 Definição dos Léxicos Afetivos  
Após a Revisão Sistemática da Literatura, foram encontrados sete 
léxicos afetivos e seus respectivos estudos, a saber: ANEW-Br 
(EST05), LIWC (EST06), Opinion Lexicon (EST07), 
Personalitatem Lexicon (EST02), ReLi-Lex (EST04), Wordnet 
AffectBR (EST01) e WordnetAffectBR_adapt (EST08). Além dos 
léxicos afetivos supracitados, cabe ressaltar que, a partir da 
aplicação de BS ao estudo EST03, também foi encontrado o 
léxico Sentilex-PT resultado do trabalho de [7]. Contudo, ao 
aplicar os CI e CE, o mesmo foi excluído por se tratar de um 
léxico em português de Portugal e não do Brasil.  

A maioria dos léxicos surgiu entre os anos de 2011 e 2016. Esse 
dado vai ao encontro do crescimento de cursos a distância e 
ambientes virtuais de aprendizagem no Brasil, cujos dados do 
Censo da Educação de 2016 indicam que o número de matrículas 
a distância vem crescendo ano a ano, atingindo, em 2016, uma 
participação de 18,6% (quase 1,5 milhão) do total de matrículas 
da educação superior [9]. Esses números sugerem que novos 
estudos sobre a utilização de léxicos afetivos podem ser aplicados 
aos ambientes virtuais de aprendizagem de modo a entender o 
comportamento dos alunos e, consequentemente, tornar esses 
ambientes cada vez mais personalizados. 

4 LÉXICOS AFETIVOS 

4.1 ANEW-Br 
O léxico ANEW-Br [21] foi construído a partir de uma tradução 
do Affective Norms for English Words (ANEW) para o PB. No 
estudo de [5], que deu origem ao ANEW, foi construído um 
glossário a partir de palavras com características emotivas. Nesse 
léxico, as palavras foram avaliadas em três dimensões: valência, 
indicando o quão agradável ou desagradável é um estímulo; 
alerta, indicando quão relaxado ou estimulado um estímulo nos 
deixa e; dominância, indicando o grau de controle exercido pelo 
estímulo. 

Para avaliar essas diferentes dimensões foi utilizada a escala Self-
Assessment Manikin (SAM), elaborada pelos mesmos criadores do 
ANEW em 1980. A representação gráfica da escala SAM é 
realizada com a utilização de bonecos que apresentam variações 
nas dimensões citadas anteriormente. A representação de valência, 
por exemplo, varia entre uma figura de um boneco com expressão 
agradável (sorridente) a um boneco com expressão desagradável 
(descontente). O ANEW compreende um total de 1.034 palavras. 

A tradução do ANEW para o ANEW-Br envolveu um linguista, 
pesquisadores com fluência nas duas línguas e juízes 
independentes no processo de tradução/avaliação das 1.034 
palavras (existentes no ANEW) para o PB. Após a tradução, 
algumas palavras foram removidas por não possuírem 
equivalência semântica. No entanto, novas palavras sobre 
emoções foram adicionadas, o que fez com que o ANEW-Br 
totalizasse 1.046 palavras. Vale ressaltar que, no caso do ANEW-
Br, 755 universitários utilizaram as escalas de valência e alerta do 
SAM para avaliar as 1.046 palavras. 

4.2 LIWC 
O Linguistic Inquiry Word Count (LIWC) [30] é uma ferramenta 
que possui léxicos com palavras relacionadas a uma ou mais 
categorias que refletem processos linguísticos, psicológicos e 
sociais (e.g., prep (preposições), posemo (emoções positivas), 
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negemo (emoções negativas), anger (raiva), health (saúde)). Em 
seu trabalho inicial, os autores desenvolveram um léxico para a 
língua inglesa contendo 2.300 palavras. Além do léxico 
desenvolvido em 2001, foram produzidos mais dois para a língua 
inglesa: um deles em 2007, contendo 4.500 palavras e; o outro em 
2015, com um total de 6.400 palavras. 

A construção do léxico em PB foi desenvolvida por Balage Filho 
e colaboradores [4]. Para construir esse léxico, foi efetuada uma 
tradução das palavras existentes na versão do léxico do LIWC de 
2007. Essa tradução foi realizada por quatro tradutores entre os 
anos de 2011 e 2012. Dessa maneira, a versão do léxico em PB 
foi constituída por 127.149 palavras distribuídas em 64 categorias 
que refletem aspectos linguísticos, psicológicos e sociais. No 
LIWC, cada palavra pode ser relacionada a uma ou mais 
categorias. É importante ressaltar que o número de palavras é 
bastante superior à versão da língua inglesa. Isso ocorre devido ao 
léxico em PB possuir palavras com flexão de gênero, número e 
grau para os adjetivos (e.g., bonita, bonito, bonitas, bonitinha), 
verbos conjugados (e.g., corri, corro, correm), dentre outros. 

4.3 Opinion Lexicon 
O Opinion Lexicon [35] é um léxico originalmente desenvolvido 
para o PB. Possui valores de valência para 7.077 palavras e 
expressões, indicando quão agradável ou desagradável é uma 
palavra ou expressão.  

O processo de criação desse léxico consistiu na aplicação de três 
diferentes métodos: i) criar um léxico constituído por uma 
orientação semântica, entre adjetivos e verbos extraídos de 346 
resenhas de filmes e 970 textos jornalísticos sobre vários temas 
(ambos escritos em português do Brasil). No total foram 
aproximadamente um milhão de palavras distribuídas em 1317 
documentos; ii) como recurso léxico, um dicionário de sinônimos 
e antônimos para o português do Brasil conhecido como TeP [12] 
contendo 44.077 palavras e anotações de sinonímia e antonímia. 
Esse método permitiu calcular o menor caminho entre os 
sinônimos e antônimos das palavras; iii) baseando-se no corpus 
do estudo de [25], foi realizada a tradução automática das 
palavras utilizando uma ferramenta online de tradução conhecida 
como Google Translator (https://translate.google.com.br). As 
palavras que o sistema não pôde traduzir foram descartadas em 
sua revisão manual. 

A aplicação dos três métodos resultaram em três diferentes léxicos 
para o PB. Em seguida, os autores produziram uma interseção 
entre esses léxicos, removendo palavras e expressões com 
valência neutra. O resultado final desse processo originou a 
criação das 7.077 palavras e expressões já citadas. Os autores 
destacam os bons resultados alcançados com a avaliação 
experimental proposta para o Opinion Lexicon. 

4.4 Personalitatem Lexicon 
O Personalitatem Lexicon foi mencionado pela primeira vez em 
[23], cuja versão apresentou estudos iniciais para construção de 
um léxico capaz de minerar traços de personalidade em textos em 
PB. Posteriormente, os autores desenvolveram a ideia inicial com 
base no léxico do LIWC em PB [24]. Dessa maneira, a versão 
final do Personalitatem Lexicon consistiu na utilização das 
palavras afetivas existentes no LIWC (i.e., “affect”, “posemo”, 
“negemo”, “anx”, “anger”, “sad”, “feel”). Ao final, chegou-se a 
um total de 1.866 palavras. 

O objetivo principal do Personalitatem Lexicon foi a criação de 
um léxico afetivo com base em posts de usuários da rede social 
Facebook e questionários para detectar os cinco grandes traços da 
personalidade humana (Big Five Personality Traits ou Big Five) 
[19]. O Big Five identifica cinco fatores como centrais para a 
personalidade: Abertura à Experiência, Conscienciosidade, 
Extroversão, Agradabilidade e Neuroticismo [19]. Para identificar 
esses fatores nos usuários do Facebook, foram utilizados os 
questionários IPIP-NEO 120 [14] e TIPI [14]. Nesse panorama, 
foi proposto um algoritmo para associar pesos às 1.866 palavras 
com base nos questionários respondidos e nos textos dos usuários. 

Os resultados foram avaliados com estudantes e professores de 
diferentes instituições de ensino. Esses indivíduos também 
preencheram os questionários mencionados voluntariamente, além 
de permitirem que seus textos fossem utilizados. Os autores 
destacam a importância da construção de um léxico baseado em 
fatores da personalidade para o PB e mencionam bons resultados 
alcançados. 

4.5 ReLi-Lex 
O ReLi-Lex [15] é composto de elementos afetivos associados a 
polaridades (oposição de significado) e foi criado com dois 
objetivos específicos: contribuir para a caracterização do 
vocabulário expressivo da língua portuguesa, especialmente em 
contextos informais, e fornecer subsídios para aplicação do 
processamento de linguagem natural, especialmente para análise 
de opinião. Esse léxico deriva do corpus "Reli"[16], composto por 
resenhas de livros publicadas na internet e foi anotado com 
informações de opinião expressa de maneira formal e informal 
(e.g., linguagem utilizada na internet). Ao todo são 1.600 resenhas 
de 13 livros, totalizando cerca de 260.000 palavras e 12.000 
frases. 

Com relação à inclusão de entradas no léxico, as palavras e 
expressões precisaram de expressão de opinião e polaridade bem 
definida. No tocante a informações relativas à expressão de 
opinião, a inclusão foi manual, dada a necessidade de identificar 
se a informação realmente refletia uma opinião, além de 
considerar sua polaridade. A inclusão de informações de classes 
de palavras foi realizada de maneira automática a partir de um 
analisador morfossintático denominado “Palavras” [1]. As 
referidas classes são verbos, substantivos, adjetivos e expressões. 

A polaridade dos segmentos nem sempre condiz com a polaridade 
do contexto (i.e., a polaridade geral da frase). Como exemplo, o 
estudo cita a frase “ainda que em alguns momentos a narrativa 
derrape, o livro é ótimo”. Em casos como esse, a intervenção 
humana é insuperável no sentido de confirmar os elementos que 
regularmente expressam opinião e afetividade, bem como verificar 
se a polaridade expressa era geral ou especifica do domínio. Nessa 
etapa foi importante considerar também os inversores de 
polaridade (e.g., não, impossível). A palavra não é um inversor 
natural de polaridade (e.g., não gostei). Na frase “impossível 
abandonar o livro pela metade” é possível ver que a palavra 
impossível inverte a polaridade negativa do verbo abandonar.  

Conforme citado anteriormente, as classes de palavras são 
representadas por verbos, substantivos, adjetivos e expressões, 
cada qual com listas de entradas com polaridade positiva e 
negativa (i.e., verbos[+] e verbos[-]). Dessa forma, o ReLi-Lex 
possui palavras e expressões distribuídas em quatro classes e duas 
polaridades. 
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4.6 Wordnet AffectBR 
O Wordnet AffectBR [29] é um léxico que foi adaptado para o PB 
e sua criação se deu a partir de outros léxicos existentes para a 
língua inglesa: o Wordnet [26], Wordnet Affect [37] e Affect 
[37]. O Affect é um léxico que compreende 1.903 palavras 
contendo informações emocionais anotadas manualmente. 

O Wordnet e o Wordnet Affect são regidos por palavras 
agrupadas em conjuntos de sinônimos (synsets). Cada synset 
representa o agrupamento de palavras consolidado pelo seu 
significado semântico. Como exemplo, o synset “car.n.01" 
simboliza os seguintes sinônimos: car, auto, automobile, machine 
e motorcar. A última versão do Wordnet é a 3.0, que possui mais 
de 150.000 palavras e 110.000 synsets. As informações afetivas 
do Wordnet Affect estão relacionadas com o princípio de que as 
emoções possuem funções de orientação cognitiva, comunicação 
de significados, de avaliação cognitiva e são fundamentadas em 
valores de valência. Para produzir o núcleo do Wordnet Affect, os 
autores extraíram e incorporaram as informações afetivas do 
Affect. Em seguida, estenderam esse núcleo com informações 
provenientes do Wordnet. Dessa maneira, o Wordnet Affect 
compreende 4.787 palavras e 2.874 synsets. 

A construção do Wordnet AffectBR foi efetuada com base em 
traduções realizadas por tradutores com ampla experiência e com 
vivência em países de língua inglesa. Os autores descrevem que, 
no processo de tradução, diversas duplicidades foram 
encontradas. Após a remoção dessas duplicidades, o Wordnet 
AffectBR totalizou 289 palavras. 

4.7 Wordnet AffectBR_adapt 
O Wordnet AffectBR_adapt [22] foi gerado a partir de uma 
expansão do Wordnet AffectBR. Possui mais de 3.000 entradas, 
contendo emoticons, interjeições, advérbios (necessários para 
regrar a intensidade de cada termo afetivo), stopwords e 
abreviações. Stopwords são palavras de baixo valor semântico, 
entretanto, aparecem com grande frequência, podendo ser 
pronomes, artigos, preposições, verbos e advérbios. Além dessa 
composição, o que pode ser captado como diferencial em relação 
a esse léxico é a possibilidade do mesmo ser utilizado por alunos 
em qualquer ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 
concomitantemente, proporcionando dinamicidade e flexibilidade 
em face das características de cada aluno. Para cada AVA devem 
ser feitas as devidas adaptações para recuperação dos textos 
necessários [22]. 

5 CONCLUSÃO 
Os léxicos afetivos são ferramentas utilizadas para a identificação 
de características emocionais em textos escritos em linguagem 
natural. Essas ferramentas são compostas de listas de palavras 
anotadas com suas avaliações emocionais. Com isso, podem ser 
utilizados com diferentes objetivos, dentre os quais é possível 
destacar: inferência de fatores da personalidade; desenvolvimento 
de robôs emocionais; detecção de patologías e adaptação de 
conteúdo em ambientes inteligentes de aprendizagem, como é o 
caso do, já citado, léxico Wordnet AffectBR_adapt, por exemplo. 

Diversos trabalhos utilizam léxicos afetivos em ambientes 
inteligentes de aprendizagem objetivando a melhoria no processo 
de aprendizagem dos estudantes. No entanto, a maioria desses 
trabalhos utiliza léxicos afetivos que não suportam o PB. Dessa 
maneira, neste trabalho foi realizada uma revisão sistemática da 

literatura sobre os léxicos afetivos existentes para o PB. Foram 
encontrados sete léxicos criados entre os anos de 2007 e 2016. 

Refletindo sobre o trabalho de pesquisa, faz-se necessário 
observar que a maioria dos estudos foram obtidos por meio de 
Snowballing, o que reforça a importância de uma string de busca 
bem definida associada ao uso dessa técnica na realização de uma 
boa RSL. 

Embora tenham sido encontrados poucos léxicos afetivos em PB, 
a descrição dos mesmos com detalhes de suas criações e 
conteúdos é uma forma de elucidá-los para uso na educação. As 
possibilidades para uso dos léxicos afetivos tanto podem ir na 
direção do ambiente presencial de aprendizagem quanto do 
ambiente virtual de aprendizagem, analisando emoções nos 
diversos textos e respostas produzidos pelos alunos nas tarefas das 
disciplinas as quais estão envolvidos. Para este último, os léxicos 
afetivos ainda podem ser explorados nas ferramentas de 
comunicação como fóruns, mensagens e chats de maneira a apoiar 
o desenvolvimento de objetos de aprendizagem mais motivadores 
para os alunos. 

Por fim, vale ressaltar que os mapeamentos sistemáticos 
apresentam o cenário da área em análise e auxiliam o 
desenvolvimento de estudos mais aprofundados. Dessa maneira, 
com esse trabalho, espera-se que os léxicos afetivos em português 
do Brasil possam ser mais divulgados e utilizados de uma maneira 
mais efetiva, principalmente para auxiliar na área da educação, 
como já acontece com léxicos afetivos em outros idiomas. 

Os autores agradecem ao CEFET/RJ - PIBIC 2017 pelo apoio 
financeiro. 
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ABSTRACT  
In this study a Neural Network (CNN) was implemented to 
classify images of objects used in interactive educational sessions 
with a humanoid robot. Some measures of this implementation 
were compared with two other implementations that have different 
methods for the same purpose: one of them with a Support Vector 
Machines (SVM) classifier and other one with a simple 
MultiLayer Perceptron (MLP) network. The tests, although very 
early and with an extremely small database, have suggested that 
this approach offers the advantage of better accuracy, but has an 
extremely superior training time. 
 
CCS CONCEPTS  
• Human-centered computing → Laboratory experiments; 
 
KEYWORDS  
Robótica Social, Convolutional Neural Network, Classificação 
de Imagens, Robótica Educacioanl, Human-Robot Interaction 
 
RESUMO  
Neste trabalho foi adaptada uma Convulitional Neural Network 
(CNN) para classificação de imagens de objetos utilizados em 
sessões interativas educacionais com um robô humanoide. 
Algumas medi-das desta implementação foram comparada com 
duas outras im-plementações que dispões de métodos diferentes 
para o mesmo proposito, sendo uma delas com um classificador 
Support Vector Machines (SVM) e outra com um rede simples de 
MultiLayer Per-ceptron (MLP). Os testes, embora muito iniciais e 
com uma base de dados extremamente pequena, sugeriram que 
essa abordagem oferece a vantagem de uma melhor acurácia, 
porém possui um tempo de treinamento extremamente superior.  
1 INTRODUÇÃO  
Na educação, os trabalhos que empregam robôs ou agentes virtu-
ais em atividades educacionais têm reportado constantes melhoras 
em seus resultados. Na maioria dos casos os robôs são utilizados 
para auxiliar na abordagem de conteúdos, desenvolvendo algum 
exercício prático ou contando alguma história para os estudantes, 
potencializando a construção de conhecimento dos alunos. A 
maior parte desses trabalhos apresentam um robô teleoperado, 
conhecido como a técnica de Mágico de Oz (Wizard of Oz), 
baseado na obra "O fantástico Mágico de Oz", no qual uma pessoa 
escondida controla o robô, passando para o estudante a impressão 
de que o sistema possui autonomia. Entretanto, estudos 
comparando a forma de operação do robô, teleoperação versus 
autonomia, mostram que a percepção dos  estudantes  pode  variar
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de acordo com essas condições e influenciar no resultado da 
aplicação. Em geral, os estudantes consideram o sistema 
teleoperado menos inteligente que o sistema autônomo e relatam a 
experiência na condição autônoma mais divertida [15]. Portanto, 
maneiras de se automatizar a interação tem sido recorrentes em 
estudos no campo de Interação Humano-Robô. 
 
Neste trabalho foi utilizada uma arquitetura de Rede Neural 
Convolucional chamada de Inception-v3, para classificação de 
imagens de 3 figuras geométricas espaciais básicas (esfera, 
pirâmide e cubo) utilizadas em interações pedagógicas. Esta 
implementação foi realizada a fim de comparar esta técnica com 
outras duas já implementadas que servem para o mesmo propósito 
e as comparações são quantitativas e qualitativas, pois em alguns 
pontos as propostas comparadas divergem na forma de tratar o 
espaço de dados mas atingem um resultado próximo entre si. Os 
resultados avaliados contam com a comparação de alguns critérios 
mais concretos, como a acurácia e o tempo de treinamento dos 
classificadores Ambas as outras técnicas são combinações de 
algoritmos de extração de características com algoritmos de 
classificação. Em uma delas é utilizada a transformada de Hough 
para extração de características e uma Rede Neural do tipo 
MultiLayer Perceptron (MLP) para classificação e esses dois 
algoritmos foram implementados por completo pelos autores 
(subseção 3.2). Na outra abordagem, as características são 
extraídas pelo método de Bag-of-Features (BoF) e as imagens 
classificadas por um modelo de Support Vector Machines (SVM) 
de núcleo linear (subseção 3.1), já implementados pela biblioteca 
OpenCV 1. 
 
Na aplicação das propostas comparadas aqui (melhor explicado na 
seção 3 ), por exemplo, são utilizados métodos de processamento 
de visão e voz para construção de um sistema autônomo incorpo-
rado à um robô humanoide que interage com crianças de 8 a 12 
anos abordando conteúdo de geometria espacial. Apesar desse 
sistema apresentar resultados que melhoram a performance dos 
alunos que realizam as atividades com o robô, existem alguns 
pontos a serem melhorados e a comparação de diferentes soluções 
é necessária, pois cada solução traz suas respectivas vantagens e 
limitações. 
 
2 ARQUITETURA FINAL E APLICAÇÕES  
Os sistemas de visão apresentados são parte de uma arquitetura 
que opera sobre um robô humanoide. Essa arquitetura viabiliza um 
sistema que interage de forma autônoma com os usuários em 
sessões pedagógicas mostradas na Subseção 2.1, abordando 
conteúdo geral,   
1 Disponível em opencv.org Visitado em 06/10/2017
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que nesse trabalho está configurado para tratar de geometria espa-
cial. As sessões são conjuntos de tarefas propostas pelo robô, 
sendo elas individuais para manter o fator de novidade nas 
interações com os alunos que ainda não participaram. O conjunto 
de atividades didáticas que o robô propõe para as crianças é todo 
programado no sistema, começando com um diálogo inicial de 
apresentação e terminando com um diálogo final de despedida. As 
atividades são programadas para alunos que já aprenderam o 
conteúdo abordado e servem como uma atividade de reforço, 
auxiliando os professores que ensinam esse conteúdo em sala de 
aula. A arquitetura é divida em módulos de acordo com sua 
funcionalidade e a Figura 1 ilustra como funciona a dinâmica de 
comunicação entre os módulos e com o robô.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Dinâmica de comunicação entre os módulos da ar-
quitetura de [14]. 
 
 

O Módulo Central é o módulo principal que contém os outros 
módulos, com alguns mecanismos como sorteio de figuras 
geométricas e memória da posição dos objetos para ajudar e 
orientar o fluxo da interação. Já o Módulo de Diálogo tem duas 
funções: interpretar o que o usuário diz, convertendo a fala em 
texto, e dar informações para o usuário, convertendo as frases 
dadas pelo Módulo Central em fala por síntese de voz. Módulo 
Motor é o nome do módulo no qual estão implementadas funções 
que utilizam NAOqi API, um framework fornecido pela empresa 
fabricante, para posicionar os motores do NAO. É sempre usado 
em conjunto com outro módulo, mas muito importe para 
acrescentar novidade às interações. Finalmente o Módulo de Visão 
está implementado com uma série de técnicas para detectar e 
reconhecer os objetos pela câmera do robô. 

 

2.1 Sessões Interativas 
  
As sessões interativas onde os módulos atuam são conjunto de 
tarefas que o robô realiza com os alunos. Nelas, as figuras 
geométricas 3D são apresentadas ao robô pelo aluno conforme sua 
requisição. A configuração inicial é que não haja nada na mesa e o 
robô comece fazendo a requisição de algum objeto por meio de 
dicas, como por exemplo, quantas faces esse objeto tem, e a 
criança deve colocar o objeto certo na mesa ou em sua mão 
(dependendo da requisição) dentro do campo de visão do robô. O 
robô deve reconhecer o objeto corretamente e esboçar expressão 
de satisfação se a criança acertar ou de decepção se errar. 

 
O esquema desse tipo de sessão é representado pelo fluxograma 
ilustrado na Figura 2, que é composto por 8 passos, ou etapas, do 
fluxo principal e 2 passos complementares, devido às possíveis 
mudanças em algumas etapas. Para melhor discriminar o papel de 
cada módulo, a figura traz todas as etapas com bordas, de acordo 
com os módulos que atuam nesse passo, sendo alguns deles 
realizados por mais de um módulo. 
 
 
No passo 1, o robô executa um pequeno diálogo de boas-vindas 
com a criança, aperta sua mão e pergunta seu nome para usar ao 
longo da sessão. É um passo importante, pois familiariza as cri-
anças com o robô [12] fazendo com que elas percam a timidez 
logo no inicio da sessão. Além disso, o robô passa as instruções 
para o usuário sobre esta sessão. No passo 2, o Módulo Central 
escolhe aleatoriamente um dos três possíveis objetos para desafiar 
a criança a encontrá-lo. No passo 3, o Módulo de Diálogo solicita 
o objeto escolhido, mas sem dizer seu nome, apenas dando dicas e 
características. Um exemplo para o cubo poderia ser: "Você 
poderia, por favor, identificar e colocar na minha frente uma figura 
geométrica 3D com 8 vértices e 12 arestas?". No passo 4, o 
Módulo de Visão prediz o objeto e devolve a previsão para o 
Módulo Central, que no passo 5 verifica se o objeto escolhido pela 
criança coincide com a escolha no passo 2. Em caso negativo, o 
robô dá mais dicas e regressa ao passo 2, solicitando a figura 
novamente. Em caso positivo, o fluxo pela etapa 6, o robô felicita 
pela escolha certa e dá mais alguns conceitos complementares ou 
curiosidades sobre o objeto. No passo 7, o Módulo Central pode 
ser configurado para jogar um determinado número de vezes ou 
perguntar à criança, por meio do Módulo de Diálogo, se ela deseja 
jogar novamente. Se houver outra rodada, os passos são 
reproduzidos a partir do passo 2. Se não, a sessão se encerra na 
etapa 8 com um diálogo de despedida, no qual o robô encoraja a 
criança a, posteriormente, estudar os conceitos abordados nesta 
sessão.  
 
É importante ressaltar que cada módulo pode ter seus métodos 
alterados para otimizar a interação. Assim, outros duas implemen-
tações foram propostas e publicadas para a solução do sistema de 
visão (contentadas). Tais metodologias e os testes em laboratório, 
que serão comparados com a implementação proposta neste artigo, 
encontram-se brevemente descritos nas subseções seguintes. 
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Figura 2: Fluxo de interação para o esquema de sessão pro-
posto.

 
 
3 TRABALHOS COMPARADOS  
3.1 Bag-of-Features com Support 

Vector Machines  
Na implementação de Tozadore & Romero [16], o Módulo de 
Visão foi implementado com uma série de técnicas para detectar e 
reconhecer os objetos selecionados. Em primeiro lugar, o 
VOCUS2 [5] para detecção e extração de fundo. Então, são 
computada as características por SURF [3] e aplicado o método 
bag-of-features [13] em seu histograma, e, finalmente, treinadas 
SVM multiclasses da forma one-against-all [11] com estes 
descritores para predizer a classe de novas imagens. 
 
Na Tabela 1 é mostrada a matriz de confusão para a anotação 
automática do conjunto de dados de teste. As linhas são as classes 
que a amostra pertence e as colunas são as previsões feitas pela 
SVM. Por fim, a classe "desconhecida" na última coluna indica 
que nenhum dos SVM foram capazes de prever a amostra, ou seja, 
que a amostra não foi reconhecida como pertencente de nenhuma 
das classes da múltipla SVM. A partir da tabela é possível calcular 
a acurácia do classificador, medida pela soma da diagonal 
principal da matriz, que é o número de classificações corretas, 
dividido pelo número total de exemplos, sendo 83/90 = 0.9222. Os 
autores concluem que o sistema de visão computacional 
implementado mostrou-se satisfatório para o projeto, uma vez que 
foi obtida uma acurácia relativamente alta e tempo de treinamento 
em 0.9s para a base de dados escolhidos. 
  

Tabala 1: Matriz de confusão para o classificador. 
 

 Cubo Pirâmide Esfera Desconhecido 
Cubo 26 0 0 4 

Pirâmide 0 28 0 2 
Esfera 1 0 29 0 

 
3.2 Transformada de Hough com 

MultiLayer Perceptron 
  
Um dos métodos para detecção de segmentos de reta é a Transfor-
mada de Hough. Esse algoritmo permite identificar segmentos de 
retas em uma imagem ao analisar todas as retas que passam por 
determinado ponto da figura, a função então retorna o coeficiente 
angular e a distância da origem de cada uma das retas encontradas 
[7]. Essa abordagem, já foi aplicada com sucesso para reconhec-
imento do uso do cinto de segurança em passageiros [8] e para 
detecção de linhas para navegação de um robô autônomo [4]. Na 
biblioteca OpenCV existem duas implementações de Trans-
formada de Hough, a transformada padrão e a transformada proba-
bilística. A transformada probabilística foi escolhida para o projeto 
por apresentar melhores resultados, retornando os pontos (x, y) do 
começo do segmento de reta e os pontos de seu final. A Transfor-
mada de Hough Probabilística foi aplicada na imagem tratada com 
Adaptive Threshold pois empiricamente percebeu-se uma melhora 
na identificação das retas de interesse que formam as bordas das 
figuras geométricas. Com as informações obtidas pela 
Transformada de Hough Probabiĺística pode-se calcular o 
coeficiente angular das retas encontradas na imagem e seu módulo, 
suas  principais  características. Com  essas  informações  foram 
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montadas as entradas da rede neural para treinamento e 
classificação. A Figura 3 mostra uma exemplo do tratamento feito 
na imagem para reconhecimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Imagem obtida pelo robô e após o tratamento de 
Hough. 
 

Nos experimentos de Tridicio et al. [17], foram testadas 
diferentes resoluções e espaços de cores parar imagens obtidas da 
câmera do robô. Devida a limitações do framerate máximo do 
robô, o que atrapalhava a obtenção da imagem, a configuração 
escolhida foi 640x480 (pois configurações menores 
comprometiam a obtenção das características pela transformada de 
Hough) e o espaço de cores BGR, que segundo a própria 
Aldebaran (e corroborado pelos testes) é a que melhor comunica o 
robô com a OpenCV. Durante os testes em laboratório, os 
problemas de reconhecimento do robô foram sendo resolvidos 
com aumento gradativo da base de treinamento. A rede MLP 
convergia rapidamente, levando 3 segundos em média para cada 
nova seção, e atingia acurácias de 70% até 100% de acerto na após 
a base completa. Porém, já nestes testes foi possível perceber a 
dificuldade da rede de acordo com o ambiente em que se encontra, 
fazendo com que o robô reconheça as figuras de forma errada. 
Foram feitos ciclos de treinamento da rede, que no total demorou 
aproximadamente um minuto e 30 segundos para convergir, com a 
seguinte configuração: 400 neurônios na camada de entrada, 30 na 
camada escondida e 2 na camada de saída. O cubo era 
representado pela saída 0 0, a pirâmide pela saída 0 1 e a esfera 
pela saída 1 1. 
 
4 MATERIAIS E MÉTODOS  
Nessa seção, serão apresentados os materiais e métodos utilizados 
na solução implementada e testada neste trabalho.  
4.1 Robô NAO  
O robô escolhido para este projeto foi o robô NAO por já fazer 
parte do arsenal de ferramentas disponíveis no Laboratório onde 
este projeto foi desenvolvido. Outro fato importante é a aceitação 
dos usuários para este tipo de robô em atividades intelectuais. 
Segundo [6, 10] a aparência do robô é extremamente importante 
para a colaboração dos usuários nas tarefas de interação e isso 
ainda pode variar em determinadas culturas. Utilizar um robô que 
tem aparência humana para atividades intelectuais tem melhores 
resultados quando comparados a trabalhos que utilizam de robôs 
de outras formas, zoomorfos por exemplo, pois os usuários 
afirmam sentir que um robô que se aproxima à forma humana é 
mais provável de ensinar algo para eles do que robô de outras 
formas. 
 
Sobre os recursos do robô NAO, como características físicas 
destacam-se seus 60 cm altura, 5 kg de peso, 25 graus de 
liberdade, 2 câmeras, 4 microfones, sintetizador de voz, entre 
outros itens não tão pertinentes à este trabalho. Em questões de 
software, ele suporta as principais linguagens de programação, 
sendo a de maior

 
 
suporte a de C++ [2]. O robô tem sido utilizado em mais de 550 
universidades e laboratórios de pesquisa espalhados pelo mundo. 
Robótica, Inteligência Artificial, Ciência de Computação, 
divergindo para Sociologia e Medicina são algumas das áreas de 
pesquisa onde esse robô tem sido utilizado. 
 
4.2 Base de Dados  
A base de dados escolhida para treinar e testar a rede é a mesma 
utilizada nos experimentos anteriores. Ela é bastante simples e 
composta por 60 amostras, sendo 20 de cada classe. As imagens 
foram tiradas pela câmera do robô e seus tamanhos podem variar 
de acordo com a suas posições no campo de visão do robô, ou seja, 
a distância entre os objetos e a câmera. Na Figura 4 é possível ver 
algumas amostras do conjunto de dados de treinamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Exemplos de cada classe da base de dados. Fotos de 
um cubo na primeira linha, esferas na segunda e pirâmides na 
terceira. 
 

Apesar das imagens desses primeiros testes serem simples, 
pretende-se alcançar um sistema de visão robusto para utilizar para 
qualquer tipo base e ser usado em outras aplicações, como navegação 
por exemplo. 
 
4.3 Modelo Inception-v3  
O modelo de rede neural implementado neste trabalho é baseado 
na arquitetura Inception-v3 [9] desenvolvida inicialmente para 
classificar imagens da base de dados IMAGENET2, um imenso 
conjunto com mais de 15 milhões de imagens organizadas em 22 
mil categorias. Entretanto, os parâmetros podem ser configurados 
para classificar outros tipos de imagens. Os autores compararam 
este modelo com uma rede padrão de feedfoward com camadas 
similares a da Inception-v3 e concluíram que por ela ser uma Rede 
Neural Convolucional (Convolutional Neural Network - CNN, ela 
possuía menos conexões e parâmetros, sendo treinada mas 
facilmente. 
 
A arquitetura desta rede é sumarizada na Figura 5. Ela possui 60 
milhões de parâmetros e 650.000 neurônios, consistentes em   
2 http://www.image-net.org/, Acessado em 08/08/2017
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cinco camadas convolucionais, algumas das quais são seguidas por 
camadas de max pooling, e três camadas totalmente conectadas 
com um final de 1000-way softmax. O modelo original está 
configurado com entradas de 224x224 bytes por se tratar do 
tamanho das imagens do IMAGENET. Portanto, é trivial de se 
concluir que essa entrada deve ser ajustada para o tamanho das 
imagens a serem classificadas. Uma das características da 
Inception é que o Max Pooling - o filtro para convolucionar as 
camadas - é configurado de forma a gerar sobreposição entre as 
vizinhanças. Esse cenário se mostrou mais difícil de ocorrer overfit 
comparado ao cenário onde não há sobreposição. Como resultado 
na competição LSVRC-2010 (Large Scale Visual Recognition 
Challenge 2010), essa rede obteve taxa de erros para classificações 
top-1 e top-53 37.5% e 17.0%, superando o estado-da-arte da 
época. 
 
4.4 Data Augmentation  
Como esse tipo de rede depende de milhares de exemplos para 
uma generalização sem overfit, existem técnicas que permitem 
trabalhar a base dados com algumas transformações resultam em 
outras imagens mas que não alteram as propriedades das classes, 
por exemplo reflexão e rotação. Sobretudo para base de dados 
pequenas, como é o caso, essas técnicas ajudam a não deixar 
alguns parâmetros livres para essas redes que trabalham com 
grande quantidade de dados. Outra transformada é retirar n sub-
amostras da mesma imagem com uma razão de 0.875, mesma 
razão utilizada pela GoogleNet e AlexNEt que após testada várias 
outras proporções foi tida como a que melhor otimizava a 
generalização da rede. 
 
4.5 Treinamento e Hardware  
Para o treinamento foram utilizadas as imagens descritas anteri-
ormente. O modelo da Inception-v3 foi implementado no Tensor-
Flow [1]. O hardware utilizado foi um computador com 
processador Intel i-7 de 3,6 Ghz. O treinamento contou com 
processamento em GPU em uma placa de vídeo Geforce GT720 e 
driver Cuda 8.0. 
 
Com as transformações de Data Augmentation foram originadas 
144 imagens para cada uma das 3 classes, totalizando 432 
imagens, que apesar de ainda ser uma base de dados pequena, é o 
suficiente para os testes deste experimento. As imagens foram 
transformadas em um Tensor (array grande de múltiplas 
dimensões) no qual cada linha representava uma imagem. Para 
decompor a imagem em tensor o padrão seguido foi o sugerido no 
site do TensorFlow, proposto para classificar imagens da CIFAR-
10 4. No padrão das linhas, o primeiro número era referente à 
classe que aquela imagem pertencia, seguido de 3 combinações de 
s inteiros entre 0 e 255, correspondentes aos pixels RGB da 
imagem, onde s = w * h, ou seja, o tamanho da imagem obtido 
pela altura multiplicada pelo compriento. O padrão para as classes 
foi de valore 0 para esfera, 1 para cubo e 2 para pirâmide. Não foi 
realizado método de tuning, pois os parâmetros sugeridos pelos 
autores da arquitetura da Inception-v3 é otimizado para a base de 
dados similares às que eles utilizaram.  
 
 
 
 
3
A imagem classificada era comparada com a primeira resposta que a rede 

dava ou com as 5 primeiras respostas da rede. 
4 https://www.tensorflow.org/tutorials/deep_cnn/ visitado em 08/08/2017

 

 

A técnica de K-fold cross validation foi implementada com k=5 
para validação da rede. Foi desenvolvido um programa em Python 
para converter as imagens nesse tensor e escrevê-lo em um 
arquivo binário para que o TesorFLow pudesse lar. Esse código 
separava as bases de treinamento e de teste em conjuntos de 90% 
e 10% da base original, porém com as classes balanceadas, 
resultando em 388 amostras para treinamento e 44 imagens para 
teste para cada um dos 5 folds sendo esses folds sem intersecção 
entre si. 
 
Durante o treinamento o TensorFlow gera checkpoints do modelo 
da rede com os pesos configurados até aquele momento. O treina-
mento foi configurado para 10 mil passos e gerar um checkpoint a 
cada 100 passos. Dessa forma é possível avaliar o modelo a cada 
checkpoint gerado. Foi observado que para essa base de dados o 
algoritmo convergia rápido e estabilizava a acurácia sempre com 
valor 1 após o passo 1000. Sendo assim, as tabelas 2 e 3 trazem, 
respectivamente, o resultado de precisão e o erro calculado até o 
passo 1000 para os 5 treinamentos do cross-validation. 
 

Tabela 2: Resultado da precisão. 
K 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
1 0.253 0.409 1 0.594 0.993 1 1 0.98 0.99 0.99 1 
2 0.468 0.829 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 0.996 1 1 1 1 1 1 0.390 0.960 1 1 
4 1 0.289 0.998 1 1 1 1 0.966 1 1 1 
5 0.252 1 1 0.395 0.538 0.579 0.587 0.857 1 1 1 

 
 

Tabela 3: Resultado do erro. 
K 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
1 3.47 2.39 2.22 1.98 1.9 1.95 1.6 1.48 1.38 1.32 1.18 
2 3.47 3.1 2.21 2.03 1.88 1.69 1.58 1.44 1.42 1.29 1.07 
3 3.47 2.40 2.20 2.01 1.84 1.77 1.58 2.10 1.62 1.47 1.31 
4 3.48 2.42 2.28 2.10 1.91 1.72 1.70 1.67 1.43 1.32 1.25 
5 3.47 2.44 2.18 3.85 1.94 1.69 1.54 1.48 3.05 2.75 2.57 

 
5.2 Comparação de resultados das 

diferentes abordagens  
As abordagens discutidas nesse artigo trazem vantagens e 
limitações que podem ser fortes pontos de impacto na aplicação. 
A Tabela 4 traz um breve resumo de alguns dos fatores que 
contam para a avaliação do trade-off para a arquitetura robótica 
final. É possível notar que a primeira abordagem é bem inferior às 
outras na maioria dos parâmetros comparados. Sua única 
vantagemter um custo computacional mais baixo, podendo ser 
embarcado de alguma forma no robô após um tratamento mais 
refinado para obter uma acurácia melhor. 

 
A segunda abordagem mostrou uma acurácia pior que a terceira, 
mas possui um tempo de treinamento significativamente inferior, 
sendo uma boa escolha quando for necessário refazer a base para 
casos mais específicos. Esse as vezes chega ser um ponto 
negativo, pois sua capacidade de generalização é também inferior 
à da CNN por ser mais sensível a características da imagem como 
iluminação e tamanho da imagem.
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Figura 5: Esquema da arquitetura inception-v3 [9]. 
 

Tabela 4: Comparação entre as abordagens. 

Abordagem 
Tempo de 

Acurácia 
Custo 

Vantagens Treinamento Computacional    

Hough + MLP ∼ 20 horas 80% Baixo Custo computacional 
BoF + SVM ∼ 0.92 seg 92% Médio Tempo de treinamento 

Inception-v3 ∼ 5 horas 100% Alto Acurácia e generalização 
 
Finalmente, a abordagem com a rede Inception-v3 mostrou-se 
superior na acurácia e com um tempo de treinamento mediano 
comparado com os outros métodos. A base de dados é pequena 
mas com alguns tratamentos foi possível lidar com o problema 
dos argumentos livres. Entretanto, estes testes são bastante 
superficiais e não permitem fazer maiores afirmações. Expandir a 
base de dados com imagens das formas geométricas espacias em 
diversos lugares diferentes e retomar os experimentos realizados 
poderá melhorar as conclusões teóricas tiradas deste estudo e 
também permitirá que o robô seja utilizado em diferentes 
condições sem ter que treinar o sistema em cada uma delas. 
 
6 CONCLUSÃO 
Os testes, embora muito iniciais, sugeriram que essa abordagem é 
interessante para a aplicação desse cenário devido à sua precisão e 
simplicidade em a manipular. Uma das únicas desvantagens que 
ela apresenta é a necessidade de um alto poder computacional 
para treinar a rede em tempo hábil, o que pode torná-la inviável 
para ser usada com pessoas com acesso a computadores mais 
simples (como os professores dos alunos). 
 
O próximo passo será incorporar este método no sistema de visão 
do robô e executar testes com o sistema todo para avaliar o 
comportamento da Inception nesse caso. Já para testes futuros em 
laboratório espera-se aumentar a base de dados e usar uma base 
com um maior número de classes até que a algoritmo se encontre 
robusto o suficiente para ir para a aplicação final. Espera-se 
também utilizar de GPUs para fazer estes testes na base de dados 
maior. 
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ABSTRACT 
The technological advance has allowed the improvement of 
processes in several areas of knowledge bringing new possibilities 
and challenges to the interactions between people and machines. 
In this perspective, there are the mobile devices that have been 
gaining space in daily life and in the labor market. With the 
popularization of these products, its users have become 
increasingly demanding in relation to their functions. Therefore, 
to ensure that the mobile application meets the needs of users 
clearly and objectively, it is necessary to evaluate its usability. 
This paper presents usability techniques to be applied in a mobile 
application called Quimi Analisys, which is directed to the 
analysis of chemical substances in the titration process. Through 
the study it was possible to define the most appropriate technique 
for this purpose, which corresponds to the techniques Objectives 
and Prospective Technique. The usability evaluation tests were 
carried out with 10 participants, among them, students, teachers 
and technicians of the area of chemistry of the Instituto de 
Ciências Exatas e Tecnologia. The results obtained pointed out 
several usability problems in the Quimi Analysis application. 

RESUMO 
O avanço tecnológico tem permitido a melhoria de processos em 
diversas áreas de conhecimentos trazendo novas possibilidades e 
desafios para as interações entre pessoas e máquinas. Nesta 
perspectiva, encontram-se os dispositivos móveis, os quais vêm 
ganhando espaço no cotidiano e no mercado de trabalho. Com a 
popularização destes produtos, seus usuários tornaram-se cada vez 
mais exigentes em relação às suas funções. Sendo assim, para 
garantir que a aplicação móvel esteja de acordo com as 
necessidades dos usuários de forma clara e objetiva, é necessário 
avaliar sua usabilidade. Este artigo apresenta técnicas de 
usabilidade para ser aplicado em um aplicativo móvel chamado 
Quimi Analisys, o qual é direcionado para a análise de substâncias 
químicas no processo de titulação. Por meio do estudo foi 
possível definir a técnica mais adequada para este fim, a qual 
corresponde às técnicas Objetivas e Técnica Prospectiva. Os testes 
de avaliação de usabilidade foram realizados com 10 
participantes, dentre eles, discentes, docentes e técnicos da área de 
química do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. Os 
resultados obtidos apontaram diversos problemas de usabilidade 
no aplicativo Quimi Analysis. 

Termos Gerais 
Fatores Humanos, Desempenho, Verificação,  

Palavras chaves 
Aplicativo móvel, usabilidade, IHC. . 

1. INTRODUÇÃO 
Com o avanço da tecnologia, os dispositivos móveis tornaram-se 
cada vez mais populares e vêm ganhando espaço no cotidiano das 
pessoas e no mercado de trabalho. Dessa forma, o mercado em 
dispositivo móvel passa por grandes mudanças, visto que, tem se 
incorporado à telecomunicação e à tecnologia digital [7]. Porém, 
mesmo com a crescente inovação e a aplicabilidade de 
dispositivos móveis, estes nem sempre atendem a todas as 
necessidades dos usuários. Sendo assim, uma forma de garantir 
que a aplicação móvel esteja de acordo com as necessidades dos 
usuários faz-se necessário avaliar sua usabilidade [6].  
Para [5], o teste de usabilidade não é apenas um meio de relatar 
um diagnóstico de problemas no uso, mas, tem como objetivo, 
constatar esses problemas, acompanhar seu impacto e identificar 
suas causas. Nessa premissa, teste de usabilidade é entendido 
como uma técnica que envolve uma simulação de situações do uso 
do software e está relacionado também com a facilidade ou 
dificuldade para a realização de atividades as quais dependerão da 
disponibilidade de recursos e de usuários. 
O presente artigo apresenta a avaliação de usabilidade da 
experiência do usuário durante o uso do  Quimi Analysis, que foi 
desenvolvido a partir do trabalho de [12] que desenvolveu um 
sistema que busca reduzir as etapas de análise do processo de 
titulação (química), unificando os recursos de software¸ que antes 
eram divididos em três programas de computadores. Segundo 
[10], o Quimi Analysis é um aplicativo para dispositivos móveis 
que tem como objetivo auxiliar pesquisadores e alunos da área de 
química no processo de titulação. O aplicativo fornece os 
subsídios necessários para realizar cálculos, e apresentar os 
resultados através de imagens e plotar gráficos a partir da análise 
de imagens digitais por meio do sistema RGB (Red, Green, Blue). 
A principal contribuição deste artigo está em realizar a avaliação 
de usabilidade do aplicativo móvel Quimi Analysis com 
professores, técnicos e alunos da área de química. 

2. METODOLOGIA  
Para realizar a avaliação, utilizou-se  dois métodos de Inteligência 
Humano Computador (IHC), abrangendo as categorias de 
métodos de avaliação: (a) investigação, que permite interpretar e 
analisar concepções, opiniões, expectativas e comportamentos do 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 551 - 556. Santiago de Chile.
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usuário; e (b) métodos de observação de uso, que fornece dados 
sobre situações em que os usuários realizam suas atividades.  

As etapas que foram realizadas estão apresentadas a seguir, 
conforme Figura 1. 

 

 
Figura 1.  Metodologia adotada  

 

Na primeira etapa foi elaborada uma revisão bibliográfica por 
meio de artigos publicados na área de Interação Humano 
Computador nas seguintes bases: IEEE, Scielo, ACM. No total, 
foram encontrados 56 artigos relacionados ao tema.  

A segunda etapa correspondeu a seleção de dois técnicos do 
laboratório de Química do Instituto de Ciências Exatas e 
Tecnologia da UFAM, para verificar junto a eles se o aplicativo 
móvel Quimi Analysis era adequado para a realização de aulas 
práticas relacionadas ao processo de titulação.  

Na terceira etapa foi realizado o teste piloto para verificar se os 
materiais necessários para a realização da avaliação de usabilidade 
no aplicativo Quimi Analysis eram adequados. 

Na última etapa, a técnica de avaliação de usabilidade selecionada 
(SUS) e avaliação cooperativa foi aplicada com 10 participantes, 
entre eles, 7 discentes, 2 técnicos e 1 docente do Instituto de 
Ciências Exatas e Tecnologia.   

2.1 Técnicas de avaliação de usabilidade 
Para [4], as técnicas de usabilidade podem ser classificadas 
quanto ao seu objetivo. Neste caso, tem-se três classes distintas de 
técnicas para a avaliação de usabilidade, as quais são: técnicas 
Objetivas, Técnicas prospectivas e Técnicas preditivas. 

2.2 Técnicas objetivas (ou Empíricas) 
A técnica objetiva ou empírica busca constatar os problemas a 
partir da observação do usuário enquanto ele está interagindo com 
o sistema. A avaliação cooperativa é um método da técnica 
objetiva, onde o usuário realiza uma determinada tarefa e 
conforme a tarefa é executada, o usuário explica ao avaliador o 
que está fazendo, que, por sua vez, o avaliador também faz 
perguntas durante a realização das tarefas. As perguntas por 
exemplos podem ser: (i) "Você esperava que isso acontecesse?"; 

(ii) “O que você acha que precisa fazer em seguida?” e (iii) “Você 
pode descrever suas dificuldades”? [7]. 

2.3 Técnicas prospectivas 
Esta técnica baseia-se na prospecção das opiniões subjetivas dos 
usuários, avalia-se a satisfação/insatisfação do usuário em relação 
ao aplicativo e sua operação [4]. O questionário é um exemplo 
deste tipo de técnica e é bastante útil na avaliação da interação 
entre o usuário e a aplicação, permitindo conhecer as 
experiências, opiniões e preferências dos usuários. Por meio desta 
técnica é possível coletar informações sobre a qualidade da 
interface [13]. 

Existem vários questionários elaborados para avaliar os aspectos 
da interação com o usuário que precisam estar presentes em 
qualquer aplicação, independentemente da área a que se destine. 
Os tipos mais comuns de questionários para avaliar a usabilidade 
são: QUIS, SUMI, SUS, WAMMI. 

Neste trabalho, utilizou-se o questionário SUS (System Usability 
Scale). O questionário SUS é um método simples e de rápida 
averiguação em um determinado sistema. Este método foi criado 
por John Brooke em 1986, e pode ser usado para avaliar produtos, 
serviços, software, websites, aplicações   e qualquer outro tipo de 
interface. Por ser composto por 10 perguntas não é extremamente 
longo para o usuário e nem para o avaliador. Os critérios que o 
SUS ajuda a avaliar são: (i) Eficácia (os usuários conseguem 
completar seus objetivos?); (ii) Eficiência (quanto esforço e 
recursos são necessários para isso?) e (iii) Satisfação (a 
experiência foi satisfatória?) [4].  

Para [11], o questionário SUS consiste de 10 perguntas, e para 
cada uma delas o usuário pode responder em uma escala de 1 a 5, 
onde: 1 significa “discordo plenamente”; 2 - “discordo”; 3 - 
“neutro”; 4 - “concordo” e 5 – “concordo plenamente”. Este 
questionário possui também um campo em aberto para que o 
usuário faça qualquer comentário sobre o sistema.   

Depois de colher os resultados, o avaliador precisa fazer algumas 
contas para chegar até a pontuação final, deve-se somar a 
contribuição de cada questão, para as questões 1,3,5,7 e 9, a 
pontuação na escala é de menos 1 [4,11].  

3. VALIDAÇÃO DO APLICATIVO MÓVEL 
QUIMI ANALISYS 
A validação do aplicativo Quimi Analisys foi realizada através de 
uma pesquisa junto a 2 técnicos do laboratório de química do 
Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia. Esta tarefa teve como 
intuito verificar se o aplicativo poderia ser utilizado como uma 
ferramenta de apoio para docentes e discentes. A validação do 
aplicativo foi realizada em duas etapas: (1) Planejamento da 
Pesquisa (seleção dos participantes e definição do questionário) e 
(2) Análise da Pesquisa (dados dos estudos realizados). 

Planejamento da pesquisa: Para a realização da validação do 
aplicativo foi necessário elaborar documentos como TCLE - 
Termo de Comprometimento Livre e Esclarecido, Termo de 
Aceite da Instituição e Autorização de Requerimento.  

Análise da pesquisa: Baseado nos dados obtidos através do 
questionário ficou evidente que os participantes já usaram algum 
aplicativo educacional da área de química.  Em relação ao 
aplicativo Quimi Analisys, os participantes relataram diversos 
pontos positivos, na qual podemos destacar o relato de um técnico 
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participante da pesquisa. Segundo ele “[...] o uso do aplicativo 
poderá auxiliar de forma significativa no aprendizado, além de 
adquirirem o conteúdo de forma prazerosa. O que contribui para 
tornar mais fácil o processo de aprendizagem em sala de aula”. 

3.1 Estudo piloto  
O estudo piloto é importante devido à possibilidade em avaliar, 
revisar e melhorar os instrumentos e procedimentos do 
experimento. Trata-se então de um pequeno resumo do estudo 
completo, auxiliando na tomada de decisões para realizar 
pequenas alterações e otimizar os instrumentos de pesquisa [3, 9]. 
No presente estudo, o teste piloto foi realizado com a participação 
voluntária de um aluno do Instituto de Ciências Exatas e 
Tecnologia e seus dados foram coletados após realizar o teste de 
Avaliação Cooperativa e  a aplicação de questionário SUS  após a 
interação com o aplicativo Quimi Analisys . 

4. RESULTADOS 
4.1 Avaliação cooperativa para avaliar o 
aplicativo Quimi Analisys 
Nesta pesquisa, utilizou-se a avaliação cooperativa por permitir 
obter dados sobre o aplicativo em questão, encontrando pontos 
que devem ser alterados a partir de sugestões feitas pelo 
participante para a melhoria da interface. Foram selecionados 10 
participantes (1 professor, 2 técnicos e 7 alunos), todos da área de 
Química. Inicialmente, foi solicitado aos participantes que 
efetuassem quatro tarefas, de modo que verbalizassem suas ações 
e sentimentos durante os trabalhos.  Nesta etapa, os usuários 
relataram problemas para cumprir as tarefas propostas, sendo 
assim, comprometendo a qualidade da usabilidade do aplicativo 
durante a interação. Para ilustrar a discussão em curso, a tabela 2 
apresenta uma relação entre o número de participantes e o número 
de tarefas que cada um deles conseguiu cumprir. 

Tabela 2. Tarefas realizadas. 

 
Partici
pante 

 
Tarefa 

1 
 

 
Tarefa 

2 
 

 
Tarefa 3 

 

 
Tarefa 4 

 

SI
M 

NÃO SI
M 

NÃO SIM NÃO SIM NÃ
O 

P 1 X   X X   X 

P 2 X   X X   X 

P 3 X   X X   X 

P 4 X   X X   X 

P 5 X   X X   X 

P 6 X   X X   X 

P 7 X   X X   X 
P 8 X   X  X  X 

P 9 X   X  X  X 
P10 X   X  X  X 

Tarefa 1: Cadsatrar experimento no aplicativo Quimi Analisys.  
Todos os participantes conseguiram realizar a tarefa, no entanto, 
alguns problemas foram apontados pelos participantes durante o 
teste, como mostrado na Figura 2. Ao realizar o preenchimento da 
data, ao invés do preenchimento ser feito por número, este campo 
estava na formação de texto. Além disso, os participantes sentiram 
falta da ferramenta câmera para registrar a substância química e 
depois cadastrar. 

 
Figura 2.  Tela de cadastro de experimento 

 

Tarefa 2: Visualizar o experimento cadastrado e depois editar e 
excluir.  

Ao realizar a segunda tarefa os participantes só conseguiram 
visualizar os experimentos cadastrados. Nesta tarefa, os seguintes 
problemas de usabilidade foram encontrados (Figura 3): (a e b) as 
ordens das experiências cadastradas não eram o que se esperava, 
ou seja, quando ao realizar um cadastro de experimento 
encontrava-se um espaço do experimento 1, 2 ao experimento 10 
e (c): ao clicar na opção editar e excluir ocorre erro.    

 
 

Figura 3.  Cadastro e opções do aplicativo Quimi Analisys 
 

Tarefa 3: Visualizar os gráficos de cada experimento e encontrar 
número RGB e Normas dos experimentos cadastrados.  

Na terceira tarefa os participantes ficaram um pouco confusos, 
pois eles encontraram os gráficos e as normas, mas não 
conseguiram identificar o número do RGB. Os problemas de 
usabilidade identificados foram (Figura 4):  

(a) tela visualizar experimento: O botão voltar retorna para a 
tela principal e não para a tela onde se encontra as listas dos 
experimentos cadastrados e também não informa o número RGB 
da substância química cadastrada. 

(b e c) graficos: Os participantes encontraram o gráfico, porém, 
identificaram erro, pois o mesmo gráfico era para todos os 
experimentos cadastrados.  
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Figura 4.  Tela de experimento cadastrados e gráficos  

 

Tarefa 4: O usuário deve adicionar uma nova imagem.   

Nesta tarefa, os problemas de usabilidade detectados foram 
(Figura 5):  

(a e b) os participantes custaram a encontrar a opção carregar uma 
nova imagem, pois relataram que eles tinham que ir primeiro em 
visualizar experimento como mostrado na Figura 4, em seguida 
selecionar na tela do experimento salvo conforme Figura 3(c) e 
assim encontrariam o botão Novo e RGB branco como mostrado 
na Figura 5(a) e somente depois disto que os participantes 
entenderam que eles poderiam adicionar uma nova imagem ou até 
mesmo um novo cadastro de experimento como mostrado na 
Figura 5(b e c) e (d) ao realizar a opção “carregar imagem” 
ocorreu erro no aplicativo. 

 
Figura 5.  Tela de experimento salvos e opções carregar 

imagens 
 

Com a técnica de avaliação cooperativa foi possível observar a 
interação dos participantes em relação às funções do aplicativo e 
também ao layout, ressaltando que, os participantes poderiam 
navegar em outras telas para encontrar problemas de usabilidade. 
Os participantes apontaram sugestões, por exemplo: “na tela 
inicial onde informaram que o logo do aplicativo deveria ser uma 
imagem que representasse o processo de titulação”.  

Na Figura 6, pode-se perceber que alguns participantes não 
conseguiram cumprir todas as tarefas. 

 
Figura 6.  Desenvolvimento das tarefas 

É interessante comentar que, na medida em que os participantes se 
deparavam com os problemas, eles sugeriam possíveis soluções 
para que a interação com a interface se tornasse mais agradável, 
fato este que tornou o teste bastante proveitoso. As seguintes 
mudanças foram sugeridas pelos participantes para o aplicativo: 
(i) imagem da tela de logotipo do Quimi Analisys deveria ser uma 
imagem que representasse o processo de titulação; (ii) o aplicativo 
na tela principal deveria ter um menu de navegação onde o 
usuário poderia escolher qual a opção que deseja realizar; (iii) 
câmera para registrar o processo de titulação; (iv) uma tela que 
informasse os dados dos processos de titulação registrados 
contendo informações de Volume, RGB, Normas e o gráfico; (v) 
informações sobre o aplicativo e o desenvolvedor; (vi) 
informações a respeito dos dados adicionados como (gráficos, 
normas, RGB).  

Com a observação e análise realizadas, foi possível considerar que 
a aplicação do teste empírico mostrou-se eficiente para a 
identificação dos problemas de usabilidade. Nessa perspectiva, o 
teste contribuiu para que os participantes compreendessem como 
deveriam proceder durante o teste, apresentando suas 
dificuldades, ressaltando os pontos que, a partir de suas análises, 
deveriam ser melhorados e sugerindo mudanças para facilitar a 
interação. 

4.2 Aplicando questionário SUS 
A partir do teste realizado por meio do questonário SUS, foi 
possível mensurar o grau de satisfação quanto à usabilidade da 
interface do aplicativo Quimi Analisys. Os critérios que o SUS 
ajuda  a identificar são:  (i) Eficácia; (ii) Eficiência e (iii) 
Satisfação [4]. 

Tabela 3. Caracterização dos participantes. 

Resultado da avaliação SUS 

Afirmações 
Participantes 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1- Eu penso que eu 
gostaria de usar esse 
aplicativo com 
frequência 

 
2 2 2 4 3 4 2 3 2 3 

2-  O aplicativo é  
desnecessariamente 
complexo. 

 
2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 

3- O aplicativo foi fácil 
de usar. 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 

4-  Eu acho que eu iria 
precisar de ajuda 
técnica de alguém para 
ser capaz de usar este 
aplicativo. 

2 4 2 3 4 3 2 2 3 4 



555

5- As diversas funções 
deste aplicativo são 
bem integradas 

2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 

6- Existem muitas 
coisas despadronizadas 
no aplicativo. 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7-  Muitas pessoas 
aprenderiam usar 
rapidamente o 
aplicativo 

4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 

8- O  aplicativo  é muito 
complicado de usar 4 2 4 4 2 2 4 3 4 3 

9-  Eu me senti muito 
confiante com o 
aplicativo 

 
2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

10-  É preciso aprender 
muitas coisas antes usar 
o aplicativo 

 
4 2 4 4 4 3 3 4 2 2 

Pontuação Total 15 15 10 14 14 18 14 14 15 13 

Pontuação SUS 37.5 37.5 25 35 35 45,5 35 35 37.5 32.5 

 
É possível reconhecer os componentes de qualidade indicados por 
Nielsen nas questões do SUS: Facilidade de aprendizagem nas 
questões 3, 4, 7 e 10; Eficiência nas questões 5, 6 e 8; Facilidade 
de memorização na questão 2; Minimização dos erros na questão 
6 e Satisfação nas questões 1, 4 e 9 [12].  

Após as considerações de cada um dos participantes, estes 
preencheram o questionário de avaliação SUS. O questionário foi 
constituído de 10 perguntas para cada um dos tópicos avaliados e 
foi solicitado ao participante que atribuísse uma nota em uma 
escala de 1 a 5, onde: 1 significa “discordo plenamente”; 2 - 
“discordo”; 3 - “neutro”; 4 - “concordo” e 5 – “concordo 
plenamente”. 

Segundo [8] os cálculos diferenciados para questões de aspectos 
positivos e negativos são demonstrados da seguinte forma: das 
questões para itens com afirmativas positivas (1, 3, 5, 7 e 9), 
subtrai-se 1 da resposta do usuário; para as afirmativas de aspecto 
negativo (2, 4, 6, 8 e 10), subtrai-se a resposta do usuário de 5. Os 
valores são somados e o total multiplicado por 2,5 [2].  

As pontuações do SUS abaixo de 60 representam sistemas com 
experiências relativamente insuficientes e insatisfação do usuário, 
e pontuações acima de 60 pontos representa experiências muito 
boas com alto índice de satisfação dos usuários [1]. 

O Questionário SUS foi escolhido como instrumento para a 
Avaliação de Usabilidade deste estudo por ser um instrumento 
gratuito e, devido ao pequeno número de questões. Conforme 
relato dos participantes, foi possível observar que existiam 
algumas dificuldades em relação ao sistema, bem como falhas que 
ocorriam no aplicativo Quimi Analisys.  

A coluna afirmações contém as questões do SUS, seguida pela 
coluna p1 a p10 que são representadas pelos participantes. Os 
valores de escalas de 1 a 5 estão no interior da tabela e na linha 
pontuação total encontram-se os valores totalizados relacionados 
às pontuações dadas por cada participante. A linha pontuação 
SUS corresponde à pontuação aplicando o cálculo recomendado 
para o questionário.  

Realizando a média aritmética dos resultados, obtém-se o valor 
35,55, o qual é muito inferior à média aceitável pelo SUS que é 
60. Neste cenário, constatou-se que os problemas de interface do 

Quimi Analisys eram sérios e, portanto, o design e a usabilidade 
do aplicativo devem ser priorizados. 

A tabela 4 apresenta os percentuais de concordância para cada 
afirmação respondida para o aplicativo Quimi Analisys.  

Tabela 4. Caracterização dos participantes. 

Percentual do grau de concordância 

Afirmações Grau de concordância 
1 2 3 4 5 

AF1 0% 50% 30% 20% 0% 

AF 2 0% 20% 20% 60% 0% 

AF 3 0% 80% 20% 0% 0% 

AF 4 0% 40% 30% 30% 0% 

AF 5 0% 70% 30% 0% 0% 

AF 6 0% 0% 0% 0% 100% 

AF 7 0% 30% 60% 10% 0% 

AF 8 0% 30% 20% 50% 0% 

AF 9 0% 70% 30% 0% 0% 
AF 10 0% 30% 20% 50% 0% 

 

Na afirmação AF1 (Eu penso que eu gostaria de usar esse 
aplicativo com frequência) cujo critério é para avaliar a satisfação 
do usuário em relação ao uso do aplicativo. O maior percentual 
foi de 50% dos participantes que discordaram relatando que o 
aplicativo não possuía interfaces agradáveis levando com que o 
usuário não utilizasse o aplicativo.  

Na afirmação AF2 (O aplicativo é desnecessariamente 
complexo) cujo critério está relacionado à facilidade de 
memorização. Apresentou que 60% dos participantes concordam 
que o aplicativo não é complexo, mesmo com os problemas de 
usabilidade encontrados. 

Na afirmação AF3 (O aplicativo foi fácil de usar) cujo critério é 
a facilidade de aprendizagem. Neste caso, 80% dos participantes 
discordam, informando que os erros encontrados no aplicativo 
não permitiram com que os usuários completassem seus objetivos.  

Na afirmação AF4 (Eu acho que eu iria precisar de ajuda 
técnica de alguém para ser capaz de usar este aplicativo) que 
variam de 40% (discordam) e 30% (neutro) onde os participantes 
demonstraram indeciso em relação à utilização do aplicativo.  

Na afirmação AF5 (Eu achei que as diversas funções deste 
aplicativo foram bem integradas) cujo critério está relacionado à 
funcionalidade do aplicativo. Apresentou que 70% dos 
participantes discordam, afirmando que algumas funções no 
aplicativo não estão completas, deixando o usuário frustrado ao 
utilizar o aplicativo. 

Na afirmação AF6 (Existem muitas coisas despadronizadas no 
aplicativo) cujo critério é a avaliação de minimização de erros. 
Mostrou que 100% dos participantes concorda totalmente que o 
aplicativo possui inúmeros erros causando assim a insatisfação do 
usuário ao utilizar o aplicativo.  

Na afirmação AF7 (Muitas pessoas aprenderiam usar 
rapidamente o aplicativo) cujo critério está relacionado à 
avaliação da facilidade de aprendizagem. Mostrou que 60% dos 



556

participantes ficaram neutros, demonstrando que os participantes 
ficaram confusos em relação ao aprendizado do aplicativo. 

Na afirmação AF8 (O aplicativo é muito complicado de usar) 
cujo critério é avaliar a eficiência do aplicativo. Apresentou que 
50% dos participantes afirmaram que o aplicativo é complicado 
de usar por possuir erros, fazendo com que o participante não 
conseguisse concluir suas tarefas.  

Na afirmação AF9 (Eu me senti muito confiante com o 
aplicativo) cujo critério está relacionado à satisfação do 
participante ao utilizar o aplicativo. Mostrou que 70% dos 
participantes não se sentiram confiantes ao utilizar o aplicativo. 
Segundo os participantes o aplicativo não era eficiente nos 
resultados, pois os gráficos eram sempre os mesmos para as 
tarefas realizadas.   

Na afirmação AF10 (É preciso aprender muitas coisas antes de 
usar o aplicativo) apresentou que 50% dos participantes 
concordam que é preciso aprender para se ter uma boa utilização 
no aplicativo, evitando com que o usuário se desgaste ao utilizar o 
aplicativo sem nenhum conhecimento.   

Como se pode observar, na AF6 (Existem muitas coisas 
despadronizadas no aplicativo) ocorreu concordância de 100%, 
evidenciando, portanto, que há problemas de usabilidade na 
eficiência do aplicativo Quimi Analisys. 

5. CONCLUSÃO  
A técnica de Avaliação Cooperativa permitiu identificar os 
problemas mais importantes e que devem ser corrigidos 
posteriormente. Constatou-se, com isso que esta é uma técnica 
recomendada para aplicações já prontas, pois é por meio da 
interação com o usuário que se pode identificar os problemas com 
maior facilidade e clareza. Outro benefício está relacionado à 
participação efetiva do participante durante a realização do teste, 
uma vez que ele pôde dar a sua contribuição para o 
aprimoramento do aplicativo Quimi Analisys por meio de 
sugestões.   

O Questionário SUS por ser um questionário simples e de rápida 
aplicação permitiu mensurar o grau de satisfação do usuário em 
relação ao aplicativo Quimi Analisys, visto que trata-se de uma 
técnica consolidada, ou seja, assegura que os  resultados do teste 
sejam verdadeiros e ajudam nas opiniões e sugestões dos 
participantes.  

Com base nos resultados obtidos, pôde-se concluir que um dos 
principais problemas encontrados no Quimi Analisys está 
relacionado às questões de usabilidade, nas quais os usuários 
tiveram dificuldade em encontrar algumas das principais 
funcionalidades propostas pelo aplicativo, como por exemplo, 
erro ao realizar a função editar e excluir ou selecionar imagem, 
comprometendo dessa forma, na confiabilidade do aplicativo e, 
consequentemente, proporcionando uma experiência insatisfatória 
para o usuário. 
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ABSTRACT  

Currently the area of Information and Communication 
Technologies (ICTs) is one of the most influential in people's 
daily lives. For this reason, many countries have already adopted 
the use of ICTs in the curriculum matrix from the basic level. In 
the case of Brazil, it is still necessary to make progress in 
improving the infrastructure of schools, as well as in teaching 
methodologies that involve new technologies in order to provide 
quality education to young people. In this context, this paper 
aims to present a playful methodological proposal to awaken 
computational learning in fundamental school environments. 
The proposal involves board games, a dynamic web platform 
that seeks to apply logic programming through games, and 
finally, the development of electronic games. The proposed 
methodology was applied to approximately 60 students from the 
8th and 9th grade at a public school in the city of Aracati-CE. 

 

RESUMO 
Atualmente, a área de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) é umas das mais influentes no quotidiano 
das pessoas. Por isso, muitos países já passaram a adotar o uso 
de TICs na matriz curricular a partir do nível básico. No caso do 
Brasil, ainda é necessário avançar em melhorias na 
infraestrutura das escolas, assim como em metodologias de 
ensino que envolvam novas tecnologias para proporcionar aos 
jovens uma educação de qualidade. Neste contexto, o presente 
artigo tem como objetivo apresentar uma proposta metodológica 
lúdica para despertar a aprendizagem computacional em 
ambientes escolares de nível fundamental. A proposta envolve 
jogos de tabuleiro, uma plataforma web dinâmica que busca 
aplicar a lógica da programação através de jogos e, por fim, o 
desenvolvimento de jogos eletrônicos. A metodologia proposta 
foi aplicada para aproximadamente 60 estudantes de 8º e 9º ano 
de uma escola pública da cidade de Aracati-CE.  
 

General Terms 
Experimentation. Human Factors. 

Keywords 
Computation, Programming, Education, Methodology. 

INTRODUÇÃO 
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm 
passado por grandes  avanços, a ponto de estarem se tornando 
cada vez mais indispensáveis à sociedade. As atividades mais 
básicas do cotidiano, como efetuar um pagamento, realizar uma 
compra, trabalhar, entre outras, são executadas com mais 
rapidez e eficácia a partir do uso das TICs. Segundo Bezerra e 
Dias [1], é visível a grande evolução das TICs no decorrer dos 
últimos anos e a tendência é que esta área evolua ainda mais, 
necessitando cada vez mais de profissionais qualificados que 
possam desempenhar um bom trabalho.  

No entanto, apesar do mercado de trabalho ser cada vez mais 
receptivo aos egressos de cursos de TICs (ex: oferecendo 
empregos mais interessantes, maiores salários e maiores 
possibilidades de progressão em relação a outras carreiras), tais 
cursos apresentam uma alta taxa de desistência de estudantes. 
Esses cursos, como a Ciência da Computação, ainda são 
considerados difíceis no contexto da aprendizagem de alguns 
dos seus componentes curriculares, como a programação.  

Ao fazermos uma reflexão do que é exposto acima, 
consideramos que o aumento do interesse e o combate à evasão 
dos discentes do nível superior em cursos de TICs podem ser 
feitos por meio do ensino de algumas das suas disciplinas nas 
escolas de ensino básico, com práticas pedagógicas aplicadas, 
por exemplo, pelo professor, com propostas de dinamizarem o 
processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a introdução de 
conceitos de computação no ensino fundamental é uma forma de 
aprimorar o raciocínio lógico e matemático das crianças, além 
de incentivar a criatividade por meio de tecnologias [2].  

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 557 - 560. Santiago de Chile.
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De acordo com informações extraídas do site Code.org [3], no 
ano de 2015, os Estados Unidos da América possuíam mais de 
cem distritos  que  reconheciam a  Ciência da Computação no 
currículo nacional. Dentre os distritos, podem ser citados: Nova 
York, Condado de Broward na Flórida e Charles County. 
Segundo a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) [4] 

“Diversos países como a Alemanha, Argentina, 
Austrália, Coreia do Sul, Escócia, França, 
Inglaterra, Estados Unidos da América, Finlândia, 
Grécia, Índia, Israel, Japão e Nova Zelândia, entre 
outros, já passaram a adotar o ensino de 
computação nas escolas para desenvolver 
habilidades relacionadas à resolução de  
problemas complexos, bem como para 
proporcionar  aos alunos  compreensão e fluência 
no mundo digital.” 

Em meio a este cenário de evolução mundial voltado ao ensino 
das TICs no ambiente escolar, o Brasil ainda apresenta várias 
deficiências. O problema não se engloba somente na falta da 
disciplina específica na matriz curricular das escolas, mas 
também na falta de infraestrutura (ex: inexistência de 
laboratórios de informática bem equipados e com acesso à 
Internet) e na formação dos professores, que nem sempre 
possuem os conhecimentos necessários para a realização de 
atividades envolvendo novas tecnologias. De acordo com 
pesquisas de 2016 do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (CETIC) [5] em escolas públicas 
e privadas situadas nas zonas urbanas de todas as regiões do 
Brasil, 81% das escolas públicas possuem laboratórios de 
informática, porém, apenas 59% dos mesmos são de fato 
utilizados. Já nas escolas particulares, apenas 47% possuem 
laboratórios, sendo 46% utilizados.  

Diante de tal problemática, é apresentada neste artigo uma 
metodologia lúdica para despertar a aprendizagem 
computacional em ambiente escolar de nível fundamental. A 
proposta consiste em se beneficiar da infraestrutura e expertise 
dos professores das Instituições Públicas de Ensino Superior 
espalhadas pelo Brasil (que quase sempre possuem laboratórios 
de informática bem equipados com acesso à Internet) para 
beneficiar alunos de escola de nível fundamental. A metodologia 
é baseada em aulas em laboratórios de informática para o 
desenvolvimento do estudo da lógica por meio de plataformas 
lúdicas, como o code.org, jogos de tabuleiro  e a criação de 
jogos.  

A metodologia proposta neste artigo é aplicada desde 2016 com 
alunos de 8º e 9º ano de uma escola pública da cidade de 
Aracati, situada a cerca de 150 quilômetros da capital Fortaleza 
no Estado do Ceará. Cerca de 60 jovens já foram beneficiados.  

 

2. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 
LÚDICA 
O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia que 
utiliza um conjunto de ferramentas para auxiliar o ensino-
aprendizagem das TICs, de forma lúdica, em formato de curso. 
Entre as atividades propostas estão:  os Jogos de Tabuleiro, a 
Plataforma Code.org e o Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos. 

Para o desenvolvimento da metodologia, a princípio  se trabalha 
a lógica dos alunos envolvendo os jogos de tabuleiro, em 
seguida se desenvolve uma série de atividades na plataforma 

Code.org, na qual todos os alunos são cadastrados no site para 
que mesmo depois do curso possam usufruir da plataforma. 
Logo depois dos jogos de tabuleiro e do Code.org, orienta-se  os 
estudantes sobre o ambiente dos desenvolvedores de jogos, 
como os gêneros, papel de cada integrante no desenvolvimento 
do jogo e a plataforma utilizada para desenvolver um game, que 
no caso pode ser o Unity. 

Destaca-se que através de todas essas atividades é possível 
trabalhar a lógica em conexão com  componentes da matriz 
curricular (ex: matemática, inglês, português), visando 
contribuir com o desenvolvimento do poder cognitivo dos 
alunos [6] e, consequentemente, com melhorias no desempenho 
escolar. Cada ferramenta utilizada é detalhada a seguir. 

2.1 Jogos de Tabuleiro 
Uma primeira ferramenta para estimular a aprendizagem da 
programação consiste no uso de jogos de tabuleiro.  

“O jogo é um instrumento pedagógico muito 
significativo. No contexto cultural e biológico é 
uma atividade livre, alegre que engloba uma 
significação. É de grande valor social, 
oferecendo inúmeras possibilidades 
educacionais, pois favorece o desenvolvimento 
corporal, estimula a vida psíquica e a 
inteligência, contribui para a adaptação ao grupo, 
preparando a criança para viver em sociedade, 
participando e questionando os pressupostos das 
relações sociais tais como estão postos” [7]. 

O objetivo dos jogos de tabuleiro é influenciar o uso da lógica 
no cotidiano e na programação, trazer para o aluno algo que faz 
parte do seu dia a dia e demonstrar que a computação está 
aplicada em todos os lugares de  forma lógica e intelectual, seja 
no jogo, na saúde ou na segurança. Buscando provocar no aluno 
uma visão mais divertida, prazerosa e competitiva em relação 
aos desafios dos jogos, no sentido que, para vencer, é necessária 
uma lógica a ser seguida. Sendo assim, o raciocínio utilizado 
para as soluções, diante dos problemas encontrado durante o 
jogo, é  uma analogia ao raciocínio que um programador pode 
vir a ter.  

O jogo não só consiste em despertar a vontade de vencer com 
uma lógica de sucesso, mas, também, em fazer o aluno observar 
que o jogo pode influenciar em programações futuras, como um 
rápido raciocínio para a solução de problemas, ter mais cuidado 
em cada passo dado e ter uma visão mais ampla de todos os 

possíveis casos, tornando o  trabalho fácil e de qualidade.      
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Figura 1. Exemplos de jogos de tabuleiro
blocos.  
 

Sugere-se que sejam aplicados, no mínim
estratégias, de forma que todos possuam u
objetivo e lógica própria. Alguns jogos podem
outros de cartas, pinos ou blocos. Exemp
ilustrados na Figura 1.   

 

2.2 Code.org 

O Code.org é uma organização sem fins lucra
vários empresários da área de TICs, entre eles
Zuckerberg, fundadores da Microsoft
respectivamente. O Code.org tem como obj
ensino de ciência da computação, tornando
mais escolas e, assim, aumentando a participa
negros, que são minorias nessa área. O intui
alunos, de todas as escolas, tenham a oportun
programação de computadores [3].  

A plataforma fornece módulos, sendo um dele
professor, no qual o mesmo pode 
desenvolvimento do aluno diante das ativida
Code.org já apresenta uma avaliação do cód
em cada fase dos cursos. Outra parte é reserv
que pode estar explorando uma série de curs
para a lógica e a programação. A Figura 2 ilu

disponibilizados na plataforma Code.org.  

Figura 2. Exemplos de cursos disponibilizad
Code.org.  

 

A Figura 3 mostra a plataforma que é apresen
fornecendo o progresso do aluno em relaç
selecionadas. Para cada resolução de atividade
professor a avaliação do código em um g
avaliação se apresenta em branco, quer dizer q
foi iniciada; em amarelo, indica que a a
progresso; em verde claro, que a atividade foi 
com muitos blocos; já na cor verde escuro, q
concluída perfeitamente; por último, em rox
atividade foi apenas submetida mas não avalia
o número da fase em branco, é uma tentati
avançado. 

uleiros, cartas, pinos e 

mínimo, dez jogos de 
uam uma característica, 
podem ser de tabuleiro e 
xemplos de jogos são 

s lucrativos, apoiada por 
re eles Bill Gates e Mark 
rosoft e Facebook, 
o objetivo incentivar o 
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rticipação de mulheres e 
 intuito é que todos os 

portunidade de aprender 

m deles destinado para o 
pode acompanhar o 
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a 2 ilustra alguns cursos 
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apresentada ao professor 
 relação às atividades 
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uro, que a atividade foi 
m roxo, significa que a 
 avaliada. Quando exibe 
tentativa para um nível 

A área destinada ao aluno é ma
as idades, desde alunos de en
superior. A mesma apresenta u
cada um possui uma sequênci
desafios, que devem ser resolv
pelo aluno e posta em solução
conforme ilustrado na Figura 
comandos, os executam. No m
mostra o que cada linha de cód
estudante tem uma visão do qu
fazer quando bem pensado.  

Figura 3. Acompanhamento d
 
Na plataforma destinada ao pr
observar como foi seu código
encontra circulada e preenchi
ainda não começou; circulada 
quer dizer que a fase está em a
de verde claro é fase conclu
podendo assim ser otimizada; 
escuro, indica que a fase foi c
que foi enviado. 

Sendo assim, o intuito de usar o
interesse na área da comput
pensar em soluções para situa
modo acessível e divertido. 

         Figura 4. Code.org - Pla
 

2.3 Desenvolvimento d
Por fim, após as atividades 
plataforma Code.org, propõe

o é mais dinâmica. É voltada para todas 
de ensino básico até alunos de ensino 
enta uma série de cursos, de forma que 
quência de fases. Nelas são propostos 
resolvidos a partir de uma lógica criada 
olução através de blocos de comandos, 
igura 4. O estudante, após criar seus 

 No momento de execução, o Code.org 
de código está fazendo, sendo assim, o 
 do que é um algoritmo e o que ele pode 

ento do progresso do aluno. 

 ao professor o aprendiz também pode 
código. Quando o número da fase se 
eenchida na cor branca, significa que 
ulada de verde e preenchida de branco, 
 em andamento; circulada e preenchida 

concluída, porém com muitos blocos, 
zada; circulada e preenchida por verde 
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 usar o Code.org é despertar no aluno o 
omputação, proporcionando ao aluno 
a situações consideradas complexas de 

Plataforma do aluno. 

ento de Jogos Eletrônicos 
ades com os jogos de tabuleiro e a 

ropõe-se o desenvolvimento de jogos 
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eletrônicos como última ferramenta da metodo
desenvolvimento desse tipo de jogo, existe 
características que são capazes de melhorar o
analítico, visual espacial, a coordenação mo
dentre outros aspectos. Neste sentido, 
desenvolvimento de um jogo eletrônico envol
da criatividade e da construção do pensamento
Conhecer os tipos de games desperta no al
opções e imaginação por ser um meio co
geralmente, os alunos possuem alguma familia

Os jogos podem ser divididos em uma varie
forma que cada um tem um propósito diferen
como os de aventura, ação, estratégia, esport
diversidade de games é extensa e cada n
apresenta um estilo diferente acrescentando
pluralidade. 
 
Busca-se então estimular o raciocínio para o de
jogos eletrônicos a partir de jogos de tabuleiro
atualmente grandes "consumidores" do entrete
 

Figura 5. Exemplo de Interface da ferra

 

Entre tantas plataformas, a escolhida para
desenvolvimento de jogos nesta metodologia é
5 ilustra a interface da Unity. De acordo com 
motor de jogos Unity 3D possui uma in
amigável que objetiva facilitar o desenvolvim
diversos gêneros e outros sistemas de visualiza
 
A área de trabalho da Unity apresenta cerc
chamadas de views, que permitem visualizar 
apresentado ao público. A Unity também 
desenvolvedor a opção de pausar e f
proporcionando para o criador do jogo uma vi
que o game pode ser otimizado. Sendo assi
Unity proporciona para o aluno uma visão m
desenvolvimento, uma fácil compreensão 
prazerosa diante das atividades propostas.  
 

CONCLUSÕES 
Neste artigo é apresentada uma proposta 
lúdica para alunos de nível fundamental na
lógica aplicada com os alunos possibilita
desenvolvimento dos estudantes no futuro
escolar. 
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Em particular, foi detalhada um
os estudantes com foco na fu
lúdicas: Jogos de Tabuleiro, 
Todas as ferramentas visam
aprendizagem de computação
 
Consideramos que o uso des
conjunto como proposta de a
vantagens tanto para os estud
podem ajudar em melhorias 
curriculares, como é o caso da  
 
Como trabalhos futuros, pro
inserido novas ferramentas, com
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ABSTRACT 
This work presents the development and validity of an Augmented 
Reality application to support the teaching of Geography in the 
related contents in the environmental and geographic 
characteristics of the mesoregions of the state of Amazonas. As 
Amazonian mesoregions have specific and diversified 
characteristics, in which, in general, they are exposed in the 
classroom with a methodology that is not the approximate 
measure or student of the object of study. In this sense, the 
RAAM application enables visual representation and 
interpretation through computer vision techniques, exposing 
virtual objects that characterize the main environmental and 
geographic aspects of each mesoregion, giving students a broader 
understanding of the Amazonian territory and promoting a new 
experience education. 

RESUMO 
Este trabalho apresenta o desenvolvimento e validação de um 
aplicativo de Realidade Aumentada para apoiar o ensino da 
Geografia, nos conteúdos relacionados às características 
ambientais e geográficas das mesorregiões do estado do 
Amazonas. As mesorregiões amazonenses possuem características 
especificas e diversificadas, nas quais, em geral, são expostas em 
sala de aula com uma metodologia mais teórica não aproximando 
o aluno do objeto de estudo. Nesse sentido, o aplicativo RAAM 
viabiliza a representação e interpretação visual por meio de 
técnicas de visão computacional, expondo objetos virtuais que 
caracterizaram os principais aspectos ambientais e geográficos de 
todas as mesorregiões, oportunizando aos alunos uma 
compreensão mais ampla do território amazonense e promovendo 
uma nova experiência educativa.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
Aprendizado com tecnologia aprimorada, realidade aumentada, 
análises de aprendizagem. 

Termos Gerais 
Management, Measurement, Performance, Verification.  

Palavra-chave 
Realidade Aumentada, Aplicativo, Recursos Tecnológicos, 
Ensino, Amazonas. 

1. INTRODUÇÃO 
O suporte tecnológico ofertado pelas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) tem oportunizado aos educadores recursos 
que podem alterar as relações de ensino e aprendizagem, 
principalmente nos aspectos relacionados à exposição dos 
conteúdos em sala de aula. Diante dessa realidade, surgem novas 
possibilidades de mediação do conhecimento capaz de 
potencializar a interação e a motivação do aluno no processo 
educativo [11].  
Dentro desta perspectiva destaca-se a Realidade Aumentada (RA), 
caracterizada como uma tecnologia de visão computacional que 
permite a inserção de objetos virtuais ao mundo real [6]. Essa 
tecnologia possibilita a exibição de objetos, com uma grande 
riqueza de detalhes, viabilizando ao aluno uma melhor ilustração 
e representação de conteúdos que, em alguns cenários, ficam 
restritos apenas na “imaginação” [2].  
Em virtude dessas características, a RA pode atuar como um 
instrumento facilitador na compreensão de fenômenos complexos, 
bem como na comunicação de problemas e conceitos abstratos 
[1]. Sendo assim, observa-se que a RA contempla requisitos que 
podem apoiar o ensino da Geografia, uma vez que esta aborda, 
dentre outros assuntos, a compreensão e representação de 
conceitos abstratos relacionados à localização espacial e temporal 
[13].  
Neste contexto, o presente trabalho tem como principal motivação 
apoiar o ensino da Geografia nos conteúdos relacionados às 
características ambientais e geográficas das mesorregiões 
amazonenses, por meio do desenvolvimento e validação do 
aplicativo RAAM. Assim, produzindo uma ferramenta pedagógica 
que possa ser utilizada dentro e fora da sala de aula, reforçando os 
conteúdos com uma tecnologia emergente que antes se encontrava 
fora do alcance dos alunos. 

2. REALIDADE AUMENTADA NA 
EDUCAÇÃO 
Como destacou o teórico Lev Vygotsky, é extremamente 
importante para o desenvolvimento humano o processo de 
apropriação, por parte de cada pessoa, das experiências presentes 
em sua cultura [16]. Destaca ainda, a importância da ação, da 
linguagem e dos processos interativos na construção das 
estruturas mentais de cada indivíduo [15]. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 561 - 566. Santiago de Chile.
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O acesso aos recursos tecnológicos, dentre outros recursos 
oferecidos pela sociedade, como escola e tecnologias, influenciam 
de forma satisfatória nos processos de aprendizagem do aluno [4]. 
A RA como recurso tecnológico, pode auxiliar no processo de 
ensino-aprendizagem, pois mostra ao aluno uma nova maneira de 
estudar. A principal razão de utilizar a RA no âmbito educacional 
é que essa tecnologia pode estimular e facilitar a aquisição do 
conhecimento por parte do aluno, além de ajudar o docente em 
suas práticas pedagógicas [2]. 
Alguns fatores sobre o uso RA em sala de aula: a) A RA é robusta 
suficiente no que se refere às experiências inovadoras de 
aprendizado; b) As experiências com RA devem complementar ao 
invés de substituir os materiais tradicionais; c) A RA beneficia a 
compreensão textual e espacial, especialmente para aqueles com 
pouca habilidade de leitura [1]. 
Um sistema para ser considerado de RA deve possuir as seguintes 
características: 1) Rastrear um ambiente real; 2) Visualizar 
elementos virtuais sobre o ambiente real; 3) Promover interação 
em tempo real com as informações virtuais [10]. 
Desta forma, a RA pode ser adaptada facilmente ao processo de 
aprendizagem, completando as informações mediadas pelo 
professor. Sendo assim, sua utilização é uma maneira de reforçar 
ao aluno pontos sobre os conteúdos que por algum motivo não 
foram compreendidos [15]. Além disso, uma das vantagens na 
utilização para fins educacionais é a motivação dos estudantes, 
uma vez que permite que os objetos sejam vistos com muitos 
detalhes, tornando o processo de ensino participativo e atrativo 
[9]. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Nesta seção, são descritos alguns trabalhos da literatura que 
utilizam a tecnologia de RA no ensino de Geografia e subsidiaram 
a fundamentação teórica desta pesquisa. 
O trabalho [8] apresenta o desenvolvimento de um sistema, 
denominado Sand-Box, construído para apoiar o ensino dos 
conteúdos sobre relevo, especificamente coloração e linhas de 
contorno de uma determinada área da terra. Tal sistema simula 
uma caixa de areia interativa utilizando o sensor do Kinect para 
gerar interações através de RA. Com isso, os usuários podem 
perceber, em tempo real, as alterações no ambiente, ou seja, 
quando o usuário modifica a altura da areia, o sistema projeta as 
cores e as linhas de contorno em cada posição de acordo com as 
diferenças entre as elevações, considerando as convenções 
adotadas na área de Geografia.   
No trabalho [13] foi desenvolvida uma aplicação, chamada AR 
Jigsaw Puzzle, com o intuito de auxiliar alunos do ensino 
fundamental II na identificação e localização dos estados 
brasileiros onde foram construídas as arenas para a realização da 
Copa do Mundo FIFA 2014. Essa aplicação consiste em um 
quebra cabeça baseado no mapa do Brasil que combina 
informações virtuais através da RA com as peças físicas do jogo. 
A partir da combinação correta das peças são mostrados os locais 
nos quais foram construídas as arenas. 
Com base na literatura utilizada para fomentar o desenvolvimento 
da pesquisa, foi realizada uma análise comparativa das aplicações 
desenvolvidas nos trabalhos relacionados com a proposta no 
presente trabalho, por intermédio da técnica chamada feature 
analysis, essa técnica está relacionada à comparação das 
aplicações de maneira qualitativa, para que sejam notórias as 
diferenças entre as aplicações, possibilitando melhorias e 

garantindo sua evolução. Para construir essa tabela são utilizados 
critérios específicos que evidenciam as principais características 
da aplicação [14]. 
Foram considerados os seguintes critérios de seleção: a) Se a 
software é para o ensino da Geografia; b) Se trabalha a questão da 
caraterização ambiental e geográfica de alguma localidade; c) Se o 
estado do Amazonas faz parte do conteúdo da aplicação; d) Se o 
software é interativo (por exemplo: se possui interação, áudio ou 
sons que auxiliam em seu manuseio); e) Se é mobile; f) Se possui 
objetos tridimensionais; g) Se possui alguma técnica de RA. A 
Tabela 1 apresenta o comparativo qualitativo entre a aplicação 
RAAM com as outras para o ensino da Geografia a partir da 
revisão da literatura. Onde “X” significa que as aplicações 
atendem a determinado critério. Dessa forma, é possível 
identificar que o aplicativo RAAM atendeu todos os critérios 
estabelecidos no estudo. 

Tabela 1. Feature Analysis das aplicações educacionais dos 
trabalhos relacionados. Adaptada de [14]. 

Trabalhos  
Relacionados 

G
eografia 

C
aracterísticas 
A

m
b. e G

eo. 

A
m

azonas 

Interativo (áu dios 
inform

ativos) 

M
obile 

O
bjetos 3D

 

R
ealidade 

A
um

entada 

Pantuwong et 
al. (Sand-Box) 

X      X 

Silva et al. 
(Jigsaw Puzzle) 

X  X    X 

RAAM  X X X X X X X 

 
Com base nos trabalhos relacionados, considera-se que as 
principais diferenças da aplicação RAAM para as aplicações 
descritas são: 1) Trata-se de uma aplicação para dispositivos 
móveis que operam na plataforma Android; 2) Dispõem de sons 
espaciais; 3) Possui um Quiz sobre os conteúdos abordados na 
aplicação. 

4. METODOLOGIA  
A metodologia utilizada nesta pesquisa é adaptada parcialmente 
de Mafra et al. [7], onde segue um modelo de estudo experimental 
de caráter qualitativo, sendo empregado o estudo de observação 
para a validação do aplicativo. A abordagem utilizada nesta 
pesquisa possui 05 (cinco) etapas sendo uma condicional, 
conforme é apresentado na Figura 1. 

 

SIM 

NÃO 
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Figura 1. Visão geral da metodologia adotada na pesquisa, 
adaptada de Mafra et al. [7] 

1ª Etapa - Revisão da Literatura: Foram buscadas fundamentações 
literárias acerca dos assuntos tratados na pesquisa para fomentar a 
elaboração de todas as seguintes etapas do projeto;  
2ª Etapa - Proposta Inicial: Foi elaborada de acordo com as 
evidências literárias e também com os requisitos elicitados por 
meio de entrevista semiestruturada com os stakeholders, um 
Engenheiro Florestal da Universidade do Estado do Amazonas e 
com o Professor de Geografia da instituição de ensino na qual foi 
realizado o estudo de observação. Foram escolhidos esses 
participantes para coletar os requisitos iniciais do 
desenvolvimento do aplicativo pelo seguinte motivo: Era 
necessário colher informações técnicas sobre as mesorregiões 
amazonenses (Engenheiro Florestal) e informações pedagógicas 
sobre o processo de ensino da Geografia (Professor de Geografia). 
Assim idealizando um protótipo evolucionário, que conforme a 
execução das etapas da metodologia será aperfeiçoada, até a 
disponibilização para os alunos. Como mostra a Figura 2. 

 
Figura 2.  Protótipo evolucionário do aplicativo RAAM  

3ª Etapa - Desenvolvimento da Aplicação: Foram executadas 
atividades para o desenvolvimento da aplicação, como a 
modelagem dos objetos (2D e 3D) e implementação das 
funcionalidades, considerando os requisitos formulados na etapa 
anterior. Para o desenvolvimento do aplicativo RAAM foram 
utilizadas as seguintes ferramentas: Unity 3D, Vuforia, Blender, 
Android SDK e Android NDK. 
4ª Etapa - Análise do profissional da área educacional: Após 
desenvolvimento do aplicativo RAAM, foi realizada a validação 
do aplicativo com o professor de Geografia da instituição de 
ensino onde foi realizado o experimento. Essa validação tinha 
como principal objetivo evidenciar possíveis ajustes e adequações 
antes de disponibilizar o aplicativo para os alunos. Foi utilizado 
método de entrevista semiestruturada, igualmente como foi 
realizado na etapa de construção da proposta inicial. Em seguida 
foram discutidas as possíveis sugestões de melhorias para o 
aplicativo. Como, inserir nos cenários de RA mais informações 
sobre as localidades sobrepostas para os usuários, mudar 
parcialmente a interface do aplicativo adotando uma temática 
amazônica e adicionar um método de avaliação das informações 
transmitidas pela RA. Assim, chegou à decisão de desenvolver um 
Quiz (jogo de perguntas e respostas) e integra-lo para obter um 
feedback sobre o nível de assimilação dos conteúdos abordados 
pela RA. 
5ª Etapa - Estudo de Observação: Nessa etapa, buscou-se avaliar o 
potencial do uso do aplicativo como ferramenta pedagógica no 
apoio ao ensino das características ambientais e geográficas das 
mesorregiões do estado do Amazonas. Para isso, foi realizado um 
experimento com alunos do 1º ano do ensino médio da Escola 

Estadual Prof.ª Mirtes Rosa de Mendonça Lima, no município de 
Itacoatiara, no estado do Amazonas. 

5. APLICATIVO RAAM 
O aplicativo RAAM tem como principal objetivo apoiar o ensino 
da Geografia nos conteúdos relacionados às características 
ambientais e geográficas das mesorregiões do estado do 
Amazonas, possibilitando ao professor e ao aluno obter uma visão 
mais ampla de algumas peculiaridades dessas mesorregiões 
através de combinações de objetos tridimensionais, 
bidimensionais e sons espaciais. Tais sons fornecem aos usuários 
informações sobre os conteúdos sobrepostos, assim, trabalhando 
tanto a percepção visual e a auditiva. 
A modelagem do aplicativo foi realizada com base na entrevista 
semiestruturada realizada com os skateholders. Para o 
desenvolvimento do aplicativo RAAM foi feito um protótipo 
evolucionário, que consistiu em elaborar um modelo inicial e 
implementa-lo durante as fases de desenvolvimento até atingir a 
forma final, foram utilizadas as ferramentas Unity 3D, Vuforia, 
Android SDK (Software Development Kit) e Android NDK 
(Native Development Kit). A linguagem C# e JavaScript foram 
utilizadas para implementação do aplicativo no Unity. Essas 
ferramentas tecnológicas foram escolhidas visando atender os 
requisitos do aplicativo proposto neste trabalho, tais como: 
1) Tela Inicial, composta por um botão no centro que liga a 
câmera de RA, botões de link para redes sociais relacionadas ao 
tema da aplicação e a para o Quiz; 
2) Tela Ajuda, além da instrução visual para uso a aplicação 
também dispõe de áudio para instrução de uso; 
3) Tela Menu, possui informações sobre os desenvolvedores da 
aplicação e um  link para o google drive onde está disponível para 
download um arquivo que contém todos os marcadores; 
4) Tela Quiz, contém questões disponíveis no jogo. A Figura 3 
mostra as principais telas da aplicação.   

 
Figura 3.  Principais telas do aplicativo RAAM 

A Figura 4 mostra exemplos de objetos virtuais sobrepostos 
caracterizando a parte ambiental das mesorregiões, a partir do 
funcionamento da aplicação RAAM. 

 
Figura 4.  Alguns objetos virtuais sobrepostos 
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6. AVALIAÇÃO DO APLICATIVO RAAM  
Esta seção apresenta os dois estudos realizados visando validar e 
avaliar o aplicativo: a validação do aplicativo foi realizada com 
um participante, sendo o professor de Geografia que atua 
diretamente com alunos com faixa etária de 14 e 15 anos, que 
posteriormente iriam participar da avaliação do aplicativo. 

6.1 Validação do RAAM 
A 3ª Etapa da metodologia consistiu no desenvolvimento e 
implementação do aplicativo. Logo em seguida foi apresentado ao 
profissional da área educacional para ser realizada a validação do 
aplicativo, ou se caso necessário, ser realizado ajustes e melhorias. 
Para essa avalição foi utilizado método de entrevista 
semiestruturada. Onde teve o seguinte fluxo:  
1º Planejamento: Foi planejado realizar estudo de pelo menos 30 
(trinta) minutos com o participante, onde o mesmo iria utilizar o 
aplicativo por 15 (quinze) minutos, após iniciaria a discussão 
sobre possíveis adequações e ajustes se caso fosse necessário. 
2º Execução: Foi disponibilizado um tablet e os marcadores para 
o participante poder interagir no aplicativo, que teve a duração de 
10 (dez) minutos. Durante esse tempo o participante verificou 
atentamente todos os objetos virtuais gerados pela RA. E fez 
algumas anotações. Após a interação com o aplicativo iniciamos a 
discussão sobre o se o aplicativo RAAM estava adequado para 
transmitir as informações das mesorregiões amazonenses ao 
público alvo.  
3º Análise: De acordo com os relatos do participante, o aplicativo 
poderia sim ser utilizado como ferramenta pedagógica. Em um 
dos relatos feito, dizia: “O aplicativo cativa a atenção, fazendo 
ser analisado cada detalhe do objeto virtual. E isso pode 
colaborar para a associação dos alunos...”. Mas seria necessário 
passar por adaptação antes de disponibilizar aos alunos, de acordo 
com o relato: “Mas deveria conter mais informações sobre cada 
mesorregião, tipo tamanho, principais rios... coisas do tipo”. 
Outro relato foi: “Seria bom colocar uma temática com mais 
características do Amazonas e talvez uma atividade para saber se 
realmente eles estão aprendendo”. 
4º Resultados: Assim foi ajustada a quantidade e qualidade das 
informações sobre as mesorregiões amazonenses no cenário de 
RA, a interface do aplicativo foi trabalhada para ter um impacto 
regional ao usuário e implementado um Quiz (jogo de perguntas e 
respostas) no aplicativo para verificar se os alunos assimilariam as 
informações transmitidas pela RA. 

6.2 Avaliação do RAAM  
Após adaptar o aplicativo de acordo com a validação feita com o 
profissional da área educacional, passamos para a 5ª etapa da 
metodologia, o estudo de observação, que consiste em avaliar o 
potencial do uso do aplicativo como ferramenta pedagógica na 
disciplina de Geografia e os participantes convidados foram os 
alunos do 1º ano do ensino Médio da instituição que estava 
colaborando com a pesquisa. A avalição teve o seguinte 
andamento:  
1º Planejamento: Será utilizado para a avaliação o método TAM 
(Technology Acceptance Model). Esse método tem como principal 
objetivo medir o nível de aceitação da aplicação e facilidade de 
uso pelos usuários, por meio de questionários [5]. Suas etapas são 
constituídas das seguintes fases: 1) Entrega do Termo de 
Consentimento de Livre Esclarecido - TCLE; 2) Caraterização do 
Participante; 3) Questionário Pós-Teste (Aplicado após a 
interação do participante com o aplicativo). Tempo previsto para a 

realização da avaliação com cada participante era de 15 (quinze) 
minutos. 
2º Execução: A avaliação teve a seguinte ordem: (i) Com uma 
semana de antecedência foi entregue para a turma do 1ª ano 
vespertino o TCLE, para que fosse levado aos pais ou 
responsáveis, tomando ciência da participação do aluno na 
avaliação do estudo e assinar concordando. (ii) No dia e hora 
marcados para a avaliação, o professor da turma escolheu 
aleatoriamente 13 alunos para participar da avaliação. Os alunos 
escolhidos foram convidados a ir um por vez para a biblioteca da 
instituição, onde seria realizada a avalição; (iii) Ao chegar à 
biblioteca foi solicitado o TCLE devidamente assinado pelo 
responsável, em seguida foi entregue o Formulário de 
Caracterização do Participante, com o objetivo de medir o nível 
de conhecimento e experiência do mesmo com o uso de 
aplicativos educacionais; (iv) Após o preenchimento do 
Formulário de Caracterização, era disponível um tablet e um 
smartphone para o participante interagir com o aplicativo. 
Podendo ficar até 10 minutos na aplicação, contando com o tempo 
de resposta das perguntas do Quiz; (v) Após essa etapa era 
entregue o questionário Pós-teste para medir o nível de aceitação 
do aplicativo pelo participante. A Figura 5 mostra o momento de 
interação do aluno participante com o objeto sobreposto pela RA. 

 
Figura 5. Interação do participante com o aplicativo RAAM 

3º Análise: Com relação à experiência dos participantes sobre o 
uso de aplicativos educacionais, observou-se que a maioria 
(55,5%) possui, pelo menos, noções adquiridas através de 
leituras/palestras. Além disso, 11,5% já participaram de algum 
estudo envolvendo o uso de aplicativos educacionais. Quando 
perguntados sobre a utilização de algum aplicativo educacional, 
67% responderam que já utilizaram e 22% nunca utilizaram 
aplicativos dessa natureza. As Tabelas 1 e 2 resumem o perfil dos 
participantes do estudo: 

Tabela 1. Conhecimento sobre aplicativos educacionais. 

Alternativas Respostas 
Não possuo nenhum conhecimento prévio 
sobre uso de aplicativos educacionais. (Baixo) 

33% 

Tenho algumas noções sobre uso de 
aplicativos. Adquiridos através de 
leituras/palestras. (Médio) 

55,5% 

Participei de projeto(s) ou avaliação(ões) que 
resultaram em publicações ou relatórios sobre 
o uso de aplicativos educacionais. (Alto) 

11,5% 

 
Tabela 2. Experiência sobre aplicativos educacionais. 
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Alternativas Respostas 
Nunca usei aplicativos educacionais. (Baixo) 22% 

Usei aplicativos educacionais. (Médio) 67% 

Uso aplicativos educacionais. (Alto) 11% 

 
4º Resultados: Cada um dos participantes utilizou 
individualmente o aplicativo, para que nenhum fator externo 
pudesse interferir no processo de interação.  No final dessa 
interação, os alunos responderam o Quiz, composto por 10 
perguntas sobre os conteúdos apresentados. Como resultados, 
verificou-se que 80% dos alunos acertaram todas as perguntas e 
os outros 20% oscilaram entre 8 e 7 acertos. 
Considerando os fatores de percepção sobre facilidade e utilidade 
de uso. Os participantes responderam os questionários através de 
uma escala que referenciava o nível de concordância, composta 
pelas seguintes opções: concordo totalmente, concordo 
amplamente, concordo parcialmente, discordo parcialmente, 
discordo amplamente, discordo totalmente. A Tabela 3 demonstra 
que a aplicação obteve um nível de aceitação favorável no aspecto 
de facilidade de uso, uma vez que apenas um item (relacionado às 
cores, a fonte, os áudios e os botões) não alcançou 100% de 
concordância. Com relação à percepção dos usuários sobre a 
utilidade de uso do RAAM, A Tabela 4 demonstra que 100% dos 
participantes concordaram totalmente com todas as questões 
abordadas. 

Tabela 3. Percepção sobre a facilidade de uso do RAAM. 

Questões Nível de Concordância  
1ª) Foi fácil aprender a utilizar a 
aplicação RAAM 

100% concorda 
totalmente 

2ª) Consegui utilizar a aplicação da 
forma que eu queria 

100% concorda 
totalmente 

3ª) Eu entendia o que acontecia na 
minha interação  

100% concorda 
totalmente 

4ª) É fácil lembrar como utilizar a 
aplicação RAAM  

100% concorda 
totalmente 

5ª) A tela do RAAM está adequada  100% concorda 
totalmente 

6ª) As cores, a fonte, os áudios e os 
botões da aplicação RAAM estão bem 
visíveis 

37,5 % concorda 
totalmente e 62,5% 

concorda amplamente 

7ª) Considero a aplicação RAAM fácil 
de usar 

100% concorda 
totalmente 

8ª) Foi rápido o tempo que levei para 
iniciar a aplicação até ver os objetos 
virtuais 

100% concorda 
totalmente 

 
Tabela 4. Percepção sobre a utilidade de uso do RAAM. 

Questões Nível de Concordância  
1ª) O RAAM pode ser utilizada para 
ajudar o ensino nas aulas de Geografia  

100% concorda 
totalmente 

2ª) O RAAM facilitou o seu 
entendimento nos conteúdos 
apresentados  

100% concorda 
totalmente 

Questões Nível de Concordância  
3ª) O RAAM pode auxiliar nos 
estudos feitos fora da sala de aula 

100% concorda 
totalmente 

4ª) O RAAM está adequado para 
alunos que estão no ensino médio 

100% concorda 
totalmente 

5ª) O RAAM pode ser utilizado por 
alunos que NÃO estão no ensino 
médio 

100% concorda 
totalmente 

 
Alguns relatos dos participantes mostram sua aceitação referente à 
utilização do aplicativo no apoio do ensino da Geografia. 
Participante 3: “Achei legal, parece que estava em cima da 
mesa”. Participante 8: “Como você fez isso? É muito legal. Pode 
tirar foto pra guardar?”. Participante 9 “Legal, seria bom se o 
livro fosse assim”. 
Alguns pontos foram relatados para possíveis melhorias, como: 
Participante 11 “Para que serve essa tela?”, essa duvida partiu da 
interação com a Tela de Menu do aplicativo. Participante 1 “Eu 
abri direto a câmera? Pensei que tinha feito algo de errado”, essa 
afirmação veio a partir da interação com os botões na tela 
principal. 

7. DISCUSSÕES 
Os resultados apresentados sobre o nível de aceitação e o repasse 
de informação do Quiz sugerem que a aplicativo RAAM apresenta 
potencialidades didáticas que podem favorecer e apoiar o 
processo de ensino da disciplina de Geografia nos conteúdos 
relacionados às mesorregiões amazonense. Com relação ao nível 
de aceitação da aplicação, apenas os fatores relacionados à 
interface, como cores, fontes, não obtiveram aceitação total por 
parte dos participantes. Tais resultados apontam que os alunos 
consideram que a aplicação fornece facilidades de utilização e 
compreensão das ações realizadas durante a interação. Além 
disso, os alunos acreditam que o RAAM pode atuar com 
ferramenta pedagógica no ensino de geografia, auxiliando no 
entendimento dos conceitos abordados. Quanto aos resultados do 
Quiz, percebeu-se que a grande maioria dos alunos responderam 
corretamente todas as perguntas. 
Esses resultados, embora preliminares, evidenciam que o RAAM 
apresenta características que podem ampliar as possibilidades de 
assimilação quanto aos conteúdos abordados, uma vez que a 
tecnologia de RA tende a atrair o interesse e a atenção do aluno. 
No entanto, ressalta-se que esses resultados não garantem 
efetividade quanto ao aprendizado, visto que seria necessário, um 
período mais longo de estudo utilizando o aplicativo como 
recurso didático no plano de ensino da disciplina para que, assim, 
fosse possível medir o impacto da sua utilização. 

8. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
Este trabalho apresentou o desenvolvimento, validação e 
avaliação de um aplicativo com tecnologia de Realidade 
Aumentada para apoiar o ensino de Geografia em uma instituição 
pública de ensino no interior do estado do Amazonas. Essa 
aplicação teve como foco a demonstração de recursos visuais 
sobre alguns conteúdos relacionados às mesorregiões 
amazonenses. Durante o processo de desenvolvimento, foram 
realizadas consultas com especialistas, com intuito obter 
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informações e requisitos necessários que ajudaram na validação e 
na composição dos recursos e funcionalidades do aplicativo. 
Para avaliar o potencial do aplicativo, realizou-se um estudo de 
observação com alunos do 1º ano do ensino Médio. Durante esse 
estudo, os alunos responderam questões sobre facilidade e 
utilidade de uso. Além disso, os alunos responderam, por meio de 
um Quiz, questões sobre os conteúdos abordados no aplicativo 
RAAM. Os resultados dessa avaliação apontam o RAAM tem 
potencial para auxiliar e promover a interação e a motivação dos 
alunos durante o processo de ensino. 
Como propostas de trabalhos futuros pretende-se realizar uma 
avaliação de usabilidade relacionada às questões sobre as 
interfaces da aplicação e buscar uma amostra mais heterogenia 
para que um maior número de participantes participe do estudo e 
de diferentes instituições de ensino. Além disso, vislumbra-se 
integrar no aplicativo o Google Cardboard, óculos de Realidade 
Virtual que possibilitará aos alunos uma imersão em ambientes 
virtuais relacionados ao contexto do aplicativo. 
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ABSTRACT 
This article deals with the process of development of a Learning 
Object (LO) directed to students of the 8th year of elementary 
school with ages ranging from 12 to 16 years, in which the 
content Education in Sexuality, requisite for the discipline of 
Nature Sciences for the mentioned series. The learning object is 
an educational game entitled Travessia that aims to assist the 
educator and the student in the process of teaching and learning, 
as well as understanding the various dimensions of sexuality, 
reflecting on gender differences, relationships, non-sexist attitudes 
and defenders of equal rights. It will be based on the Interactionist 
approach. We will describe all the steps taken to construct the LO: 
analysis, design and development. The construction of this 
educational software centered on the collaborative methodology 
of a multidisciplinary team composed of masters students of a 
university in the northeast of Brazil, with training in the 
Pedagogical, Designer and Techniques areas. 
 

RESUMO 
Este artigo trata do processo de desenvolvimento de um objeto de 
aprendizagem (OA) direcionado a alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental com faixa etária  de 12 a 16 anos, em que será 
abordado o conteúdo Educação em Sexualidade, requisito para a 
disciplina Ciências da Natureza para a série citada. O objeto de 
aprendizagem é um jogo educativo intitulado de Travessia que 
tem como objetivo auxiliar o educador e o educando no processo 
de ensino e aprendizagem, assim como também a compreensão 
das várias dimensões da sexualidade, refletindo sobre diferenças 
de gênero, relacionamentos, atitudes não sexistas e defensoras da 
igualdade de direitos. Ele terá como base a abordagem 
Interacionista. Descreveremos todas as etapas percorridas para a 
construção do OA: análise, desenho e desenvolvimento. A 
construção deste software educativo centrou-se na metodologia 
colaborativa de uma equipe multidisciplinar composta por 
mestrandos de uma universidade no nordeste brasileiro, com 
formações nas áreas Pedagógicas, Designer e Técnicas. 

Categories and Subject Descriptorss 
J7. [Computers in other systems]: science education 

 

General Terms 

Design, Experimentation and Human Factors. 

 

Palavras-chave 
Objeto de Aprendizagem, Educação, Sexualidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 
No Brasil, conversar sobre sexualidade com adolescentes (e 
alguns adultos) não é fácil, mas se faz necessário. Para muitos, 
falar sobre tal tema é discutir sobre sexo/relação sexual e há pais 
que deixam para a escola a responsabilidade de tratar desse 
assunto. Na escola, muitas dessas concepções são mantidas e 
quando o trabalho é desenvolvido se segue o que trazem os livros 
didáticos. 

Independentemente do espaço, a Educação em Sexualidade deve 
ser abordada com naturalidade e, na Era da Informação, a internet 
é muito usada pelos adolescentes que tentam encontrar respostas 
para dúvidas que não acharam espaços para serem expostas. 

As demandas da adolescência precisam ser abordadas de maneira 
séria, para evitar a manutenção de preconceitos e propagação de 
rótulos, favorecendo o reconhecimento de riscos à saúde física, 
reprodutiva e mental, preparando os adolescentes para a tomada 
de decisões no que tange a si e convivência respeitosa com o 
diferente. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9394/1996) traz no Art. 2º que “a educação, dever da família e do 
Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania [...]”. O Art. 3º traz os princípios que fundamentam o 
ensino, dentre eles, o “respeito à liberdade e apreço à tolerância” 
[1].  

Uma observação inicial é entender que sexo e sexualidade não são 
sinônimos. Quando se trabalha conteúdos ligados ao sexo, pode-se 
conhecer estrutura, desenvolvimento e funcionamento de órgãos 
genitais e relação sexual, por exemplo. Já a sexualidade está 
ligada ao corpo, mas também ao que se sente e expressa, é algo 
que nasce e morre com o ser [2]. 

Para Who [3], a sexualidade faz parte da personalidade de cada 
indivíduo, sendo uma necessidade básica que não pode ser 
separada de outros aspectos da vida. Logo, a sexualidade 
influencia pensamentos e sentimentos e deveria ser um direito 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 567 - 571. Santiago de Chile.
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humano básico de cada cidadão.  

O conhecimento dos aspectos genéticos, fisio
sexualidade humana irá ajudar aos jove
adolescência de forma positiva, somado 
adequados para vida adulta, encorajando
sentimentos de responsabilidade, orgulho e res

A pertinência do tema remete-se também 
discussões relacionadas ao critério da  orien
encontra legislado em alguns países, tendo sid
característica que não pode levar o indivíduo
discriminação. Promovendo uma educação fle
a orientação sexual como própria de cada ser
por fatores familiares, biológicos, sociais, indi

Assim, o presente artigo tem como objetivo
processo de desenvolvimento de um objeto
sobre Sexualidade direcionado aos alunos do
Fundamental, considerando sua proposta ped
desenvolvimento, especificamente, um jogo 
de Travessia. Nesse sentido, o OA Travess
com a intenção de auxiliar no processo de ens
da disciplina de Ciências da Natureza, no t
Sexualidade”. Já os objetivos de aprendizage
referido jogo são: 

● Compreender as várias dimensões da sexu

● Refletir sobre diferenças de gênero e relac

● Desenvolver atitudes  não sexistas e defe
de direitos; 

● Aumentar e consolidar valores implícitos
que se refere aos tabus e heranças culturai

Os jogos educativos vêm ganhando cada ve
ambientes escolares, isso porque eles auxilia
tornam a aprendizagem muito mais lúdica, 
aprendem se divertindo. Um trabalho de de
temática é o Jogo Educativo Pré-escolar com
Ensino [4], que trata sobre a construção do
matemático por meio dos princípios de ensino
ensino de matemática na pré-escola, com cria
em que as próprias crianças participaram do pr
jogo, usando o Kinect, sensor de Interface 
(NUI), provando que, independente da idade, 
inseridos com facilidade no processo de ensino

Urge, assim, a necessidade de se ampliar a 
digitais e inseri-los, de fato, no contexto 
integrante do currículo, além de fazer par
professores nas licenciaturas. 

Logo, o presente artigo é dividido em 4 seções
seção apresenta a introdução, que é composta
teórico que subsidiou a temática abordada  n
digital. Na segunda seção, descreveremos tan
pesquisa quando a do objeto de aprendizag
complementam por se tratar de um processo d
Apresentamos também as ferramentas 
concretizaram o processo de construção  do so
apresenta as teorias de aprendizagem que d
teórico a nosso trabalho e o tipo de licença ut
o artigo com as lições aprendidas e objetivos
contidos na seção 4.  
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  do software. Já a  seção 3 
que deram embasamento 
nça utilizada. Finalizamos 
jetivos futuros do projeto 

2. METODOLOGI
No tocante ao gerenciamento d
compreensão do escopo do trabal
Estrutura Analítica do Projet
representa uma estrutura visual d
e pacotes de trabalho (entregávei
a partir dela gerado o gráfico de 
construção de linha de base do p
denominada Gantter, capaz de im
transformar em gráfico de temp
justifica-se pela praticidade e do
além da possibilidade de cria
adicionais ao projeto por serem 
ilhas de produção do OA f
ferramenta de quadro dinâmico 
gerenciar de atividades atravé
informações relevantes das ativ
podem ser ajustadas de acordo
conforme Figura 1. A escolha se
têm domínio a respeito de sua u
mais o trabalho colaborativo. 

Figura 1: Quadro dinâmico Tr
 

Para a criação do storyboard, us
de Amaral, Bartholo e Oliveira [
é definido como um roteiro do 
são definidos os cenários, fala
modelo de Storyboard utilizad
projeto pode ser visto na Figura 2

Figura 2: Modelo de Storyboar
 

As fases de elaboração do jog
modelo ADDIE (Analysis, Desig
Evaluation) [7]. A opção por ess
ocorreu por duas razões: 
desenvolvimento de material edu
modelo de desenvolvimento 
metodologias de desenvolvim
propostas por diferentes autores
Oliveira [6]. Ademais, como in
interação entre as equipes multid

LOGIA 
ento do time do projeto, para melhor 
 trabalho desenvolvido, foi desenhada a 
Projeto (EAP), que resumidamente 
isual do projeto com as principais áreas 
egáveis), utilizando o WBSTool , sendo 
ico de Gantt para estimativa de tempo e 
se do projeto por outra ferramenta web 
z de importar as informações da EAP e 
 tempo [5]. O uso dessas ferramentas 
e e domínio por parte da equipe atual, 
e criação e elaboração sem custos 
erem ferramentas livres. As tarefas das 
OA foram gerenciadas utilizando a 
mico Trello, que parte da premissa de 
através da criação de cartões com 

as atividades mapeadas em listas que 
cordo com a necessidade do usuário, 
olha se justifica pelo fato de que todos 

sua utilização, além de ratificar ainda 

 
ico Trello do projeto 

, usamos como referência o trabalho 
veira [6]. Para os autores, o storyboard 
ro do objeto de aprendizagem, em que 
s, falas e ações dos personagens. O 
tilizado para o desenvolvimento do 

igura 2. 

 
yboard 

o jogo foram definidas por meio do 
esign, Development, Implementation, 

por esse modelo de Design Instrucional 
es: (i) tratar-se de processo de 

ial educativo e (ii) as etapas do referido 
ento assemelham-se às fases de 

olvimento de aplicações educativas 
utores, como para Amaral, Bartholo e 
mo indicam [8], buscou-se constante 

 multidisciplinares - pedagógica, design 
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e técnica -  o que gerou recursão em alguma
mostra as etapas do modelo ADDIE, 
desenvolvimento do jogo.  

Figura 3: Modelo ADDIE  

Para desenvolver o jogo, utilizamos o program
Construct 2 o qual é um game engine capaz d
todos os elementos de um jogo digital multi
baseado na linguagem de programação HTML
ferramenta, também podemos criar games
tablets, computadores, navegadores e tamb
consoles de videogame. 

O programa Construct 2 possui um motor gráf
renderizar gráficos em 2D, motor de física pa
detectar colisões, além de suportar sons, in
gerenciar arquivos, programação, entre outros.
simplificam o processo de desenvolvimento do
dinâmica dos personagens e sua interação c
pré-programadas.    

O Construct 2 possibilita o desenvolvimento
dispensa mão de obra especializada, já que o
feito a partir da adição de objetos, como perso
de cenário, e atribuição de comportamentos p
objetos, tudo de forma visual sem a necessida
de uma linguagem de programação. Devido à 
ao tamanho da equipe técnica, o Construct 2 fo
adequada para a produção do jogo. 

Utilizamos, também, o áudio da própria biblio
para compor as animações e, quando necessá
áudios dos repositórios citados pela própri
Commons, conhecidos como áudios livres, com
o Adobe Photoshop, que é um editor de imag
que contém a descrição de cada pixel, em op
vetoriais, desenhamos os personagens e as tela

A técnica para construção de elementos vis
adotada foi o Pixel Art, técnica que trabalha c
unidade para dispositivos de tela, como um m
Pixel Art foi adotada pela facilidade em se
objetos visuais do jogo, além de ser facilm
quem não teve nenhuma experiência com ess
ferramenta trabalhada originalmente foi o Ado
versatilidade em elaborar as imagens, contud
uma ferramenta complexa para quem não 
participantes na montagem dos objetos do 
Pixilart, ferramenta on-line e gratuita para des
Pixel Art. Coube ao responsável pelo desenh
uso de cores e formato de arquivo a ser trabal

algumas fases. A figura 3 
DIE, utilizado para o 
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ecessário, importamos os 
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es, como o Jamendo. Com 
e imagens bidimensionais 
em oposição aos gráficos 
as telas do jogo.  

os visuais dentro do OA 
alha com o uso de pixels, 

 um monitor. A técnica de 
em se construir todos os 
facilmente assimilado por 
m esse tipo de pintura. A 
 o Adobe Photoshop, pela 
contudo, por se tratar de 
 não tem afinidade, os 
s do OA encontraram o 

ara desenho de objetos em 
esenho orientações sobre 

 trabalhado. As figuras 4 e 

5 são exemplos de desenhos rea

         
Figura 4: “Min” e “Sr. Preconc
Personagens do jogo.                 

 

Figura 5: Cenário central. 

 
No Powntoon, que é uma plat
permite criar vídeos animados t
ao nosso público-alvo, criamos u
a conclusão do assunto no encerr
6. Essa plataforma foi escolhida
sejam exportadas para as mídi
apresenta ferramentas de edição 
possibilitando que professores e
tanto contato com a área consiga

Figura 6: Imagem do vídeo de a

 

3.  O PROCESSO DE D
O objeto de aprendizagem em d
abordagem sociointeracionista, 

s realizados nas ferramentas citadas. 

                   
reconceito, respectivamente - 
                        

 

a plataforma online e gratuita e nos 
ados tornando-os assim mais atraentes 
mos um vídeo de abertura e outro para 

 encerramento do jogo, conforme figura 
colhida por permitir que as animações 
 mídias sociais, como o YouTube, e 
dição de vídeo que não são complexas, 
ores e pessoas que talvez não tenham 
nsigam desenvolver seus produtos.  

 
eo de abertura 

 DE DESENVOLVIMENTO 
 em desenvolvimento terá como base a 
nista, de Vygotsky. Dessa teoria nos 
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ancoramos na compreensão de Vygotsky de natureza social de 
aprendizagem, que entende a constituição do conhecimento  
vinculando  o desenvolvimento humano ao contexto cultural no 
qual o indivíduo se insere e à influência que o ambiente exerce 
sobre sua formação psicológica. Para  Oliveira, Costa, Moreira 
[8], o meio, na concepção interacionista, tem uma conotação 
peculiar e refere-se ao conjunto de objetos com os quais 
interagimos, ocorrendo essa interação pelas possíveis 
interpretações que deles fazemos em um dado momento. Isso 
inclui, entre outros, seus aspectos físicos, socioculturais e afetivos. 

Dessa forma, essa teoria tem como alicerce o plano da interação, 
em que há uma interrelação entre o contexto cultural, o homem e 
o desenvolvimento. O processo cognitivo se dá, primeiramente, 
com o outro, para depois ser internalizado, ou seja, ocorre 
externamente para depois vir a ocorrer no interior do indivíduo, 
podendo ser mediado pelo uso de instrumentos, sejam eles físicos 
ou psicológicos [9]. Assim, é importante destacar que a utilização 
efetiva do jogo Travessia somente acontecerá na interação entre 
os pares, por meio do diálogo e das reflexões feitas acerca do 
conteúdo que é explorado.  

O fator  decisivo na escolha dessa abordagem foi o embasamento 
das ideias quando se trata de baixo custo e facilidade de produção 
da máquina, materializado nesse projeto como um jogo digital 
educativo com gradação dos níveis de dificuldade baseado no 
desempenho individual e a possibilidade do aluno ser sujeito ativo 
na construção da resposta, mantendo o estudante em alerta e 
envolvido na realização da atividade. O jogo nessa perspectiva 
também  possibilitará feedback em curto prazo para aluno e 
professores; consequentemente, permitindo ao professor se 
dedicar às necessidades singulares de cada aluno. 

Dessa forma, no desenvolvimento de nosso objeto de 
aprendizagem, fizemos uma ponte entre os conteúdos escolares 
abordados no jogo com as vivências sociais do educando, 
permitindo a consolidação dos conteúdos programáticos por meio 
de referências práticas dos estudantes com o meio, aliando teoria e 
prática. 

Com base em tudo que foi abordado neste artigo, como também 
com o objetivo de tornar o desenvolvimento e a pesquisa mais 
livre e com um custo menor, é que procuramos caminhos para as 
restrições proprietárias. Dentre várias alternativas tivemos a 
adesão ao sistema de software livre, pois observamos que tanto 
ele quanto os de código aberto permitem mais parcerias com 
pesquisadores para desenvolvimento de artefatos mais eficientes, 
constantes e versáteis. 

Alguns usuários e desenvolvedores não concordaram 
integralmente com os objetivos propostos pelo movimento do 
“software livre” e a partir disso se deu início ao movimento do 
“código aberto”. Assim, o nosso aplicativo é Open Source, um 
aplicativo confiável, de melhor desempenho, compatível com os 
interesses do projeto, em que os programadores poderão alterar e 
redistribuir o código-fonte fazendo com que ele evolua por meio 
de adaptações e seja melhorado e corrigido por terceiros. 

A permissão é Creative Commons, com licença pública, 
distribuição gratuita protegida por direitos autorais livres, o que 
permite ao público compartilhar e utilizar o jogo, além de permitir 
que os termos de direitos autorais do padrão de “todos os direitos 
reservados” sejam alterados facilmente para “alguns direitos 
reservados”. Dentro da permissão Creative Commons escolhemos 
ainda o tipo de “Atribuição-CompartilhaIgual - CC  BY-SA ”, 
esta licença dá direito a outras pessoas de remixar, adaptar e criar 
a partir do original, podendo ser utilizado para fins comerciais. 

Contudo, no novo jogo criado com base no original, deve-se 
atribuir o crédito ao autor do original e o licenciamento deve ser 
sob os termos idênticos e também permitir o uso comercial. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É importante que o professor sempre busque novas ferramentas de 
ensino, procurando diversificar suas aulas e assim torná-las mais 
atraentes para seus alunos. O trabalho com jogos vem atender a 
essa necessidade como opção diferenciada, que pode ser utilizada 
como reforço de conteúdos previamente desenvolvidos. Por meio 
desse trabalho foi possível  entender a importância em 
desenvolver Objetos de Aprendizagem que apresentem as 
especificidades e características próprias de cada realidade 
escolar, evidenciando marcas próprias de conteúdo que atendam à 
necessidade real do aluno. 

No decorrer desse trabalho, entendemos também a importância da 
colaboração na construção da aprendizagem, a metodologia 
proposta de desenvolvimento com equipe multidisciplinar 
propiciou ganhos significativos tanto no resultado do produto 
quanto na formação de competências e habilidades dos 
componentes da equipe. 

O OA “Travessia” está em fase de produção e até o momento 
foram construídas duas fases, podendo ser acessado por meio de 
uma plataforma online [10], no entanto, objetivamos criar uma 
terceira fase, assim como também disponibilizá-lo na versão 
mobile. Pretendemos aplicar em uma turma de 8º ano, para que os 
alunos possam conhecer, jogar e apropriar-se dos ensinamentos 
nele dispostos. A avaliação será realizada após a aplicação, por 
meio de um questionário com a finalidade de averiguarmos a 
efetividade e agradabilidade do jogo. Após a aplicação e 
avaliação, pretendemos publicar outros resultados da experiência 
para que essa iniciativa possa fomentar outras experiências de 
produção de OA para a área específica. 

O jogo Travessia provou que a aprendizagem baseada em jogos 
digitais deve ser inserida no contexto escolar, e que é possível sim 
construir jogos mesmo quando não se é proficiente em 
programação ou desenvolvimento de jogos, pois com as 
ferramentas certas e o trabalho em equipe o desenvolvimento 
acontece.  

Por fim, ficou claro que o trabalho com jogos educativos deve ser 
pensado a partir de um problema real dos alunos, para que seja 
aplicado e faça parte, de fato, de suas realidades, de seus 
contextos, auxiliando os professores. Além disso, é de suma 
importância ampliar a pesquisa nessa área, visto que o trabalho 
com jogos torna o ensino muito mais atrativo e lúdico, dessa 
forma, é preciso inserir na formação de professores disciplinas 
que trabalhem com jogos educativos, principalmente no que tange 
a construção de jogos digitais, e integrar o trabalho com essas 
ferramentas ao currículo escolar, para que não fique apenas 
centrado em uma atividade de determinado professor, mas que 
todos os professores, em todas as áreas do conhecimento, 
trabalhem com os jogos como auxílio à aprendizagem.  
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ABSTRACT 
This work proposes the use of Adaptive Hypermedia System 
(AHS) in application of automatized vocational test. The objective 
is to analyze the supplied information by each high school student 
in order to identify which possible profile each of these are 
grouped. This research is qualitative and exploratory nature and 
the methodology adopted is case study. The working hypothesis is 
"the use of AHSs in the application of automatized vocational 
tests contributes positively to the decision-making process on 
choosing a university course." A prototype of Você no Futuro 
AHS was presented, indicating an outline of the desired features 
for this. The next step of the project is to seek a specialist in the 
field of Psychology to refine the choice of the questionnaire that 
will be used within AHS. 

RESUMO 
Este trabalho tem como propósito de apresentar o uso de um 
Sistema de Hipermídia Adaptativa (SHA) na aplicação de testes 
vocacionais automatizados. O objetivo é analisar as informações 
fornecidas por cada estudante de nível médio de forma a 
identificar qual possível perfil cada um destes estão enquadrados. 
Esta pesquisa é de natureza quali-quantitativa e exploratória sendo 
o estudo de caso como a metodologia adotada. A hipótese de 
trabalho é “o uso de SHAs na aplicação de testes vocacionais 
automatizados contribui positivamente no processo de tomada de 
decisão sobre a escolha de um curso universitário”. Um protótipo 
do SHA Você no Futuro foi apresentado, indicando um esboço 
das funcionalidades desejadas para este. O próximo passo do 
projeto consiste em buscar um especialista da área da Psicologia 
para o refinamento da escolha do questionário que será utilizado 
dentro do SHA. 
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1. INTRODUÇÃO 
A prática profissional pode ser considerada uma atividade de 
grande importância na vida de um indivíduo. E, normalmente na 
fase da adolescência, começam os questionamentos sobre qual 
profissão a pessoa deseja seguir em seu futuro [17]. Envolvendo 
esse período tão importante, que é a escolha profissional, questões 
como habilidades, situação familiar, gostos e certas concepções do 
futuro são tópicos interessantes como forma de averiguação.  

Diversos modelos de avaliação vêm sido apresentados [8]. 
Entretanto, a escolha do modelo depende do contexto em questão. 
Dentre os métodos existentes, pode-se citar a aplicação via email, 
telefone ou sistema web, de forma que todos eles são utilizados 
em conjunto com o método clássico, sendo este último realizado 
de forma presencial.  

Como um destes métodos anteriormente citados, o uso de 
questionários automatizados vêm sendo uma opção utilizada na 
realização de testes psicométricos [8]. Uma das vantagens 
associadas a este método é a praticidade que envolve a aplicação 
da avaliação, tendo em vista que uma parte considerável do 
processo é automatizado. Porém, deve-se destacar que o emprego 
de métodos automatizados não surgem com o intuito de 
menosprezar, ou até mesmo eliminar, o uso dos métodos 
convencionais. Estes métodos servem como instrumentos 
auxiliares para que os psicólogos possam realizar estes testes com 
maior eficácia.  

Dentre os métodos automatizados, os que utilizam recursos online 
vêm crescendo, principalmente com a popularização da internet. 
A dimensão geográfica é uma das mais importantes, de forma na 
qual favorece a indivíduos que têm restrições quanto à distância. 
Desta forma, o usuário não necessita estar presente no local da 
realização dos testes. Além da dimensão geográfica, a precisão no 
que se refere ao colhimento dos dados também é um aspecto 
positivo, reduzindo significativamente a possibilidade de erro 
humano nesta etapa [3].  

Em paralelo aos testes automatizados, houve um aumento no 
interesse nas Hipermídias Adaptativas (HA). Estas têm como 
propósito a construção de um modelo de objetivo, elencando as 
preferências e o conhecimento a respeito de cada usuário, de uma 
maneira individualizada. O propósito principal das HAs é 
estabelecer uma interação com o usuário de acordo com a sua 
necessidade [4].  

Em conjunto a este interesse, os pesquisadores da HAs 
estabeleceram termos, modelos e metodologias. Esta estruturação 
da área provocou o surgimento de outras novas propostas de 
sistemas de HAs, tornando-se uma popular ferramenta como uso 
de acesso direto de usuários a um sistema de informação. Os 
sistemas de HAs costumam servir como um recurso útil para 
redução de sobrecarga de informação, a qual é frequentemente 
vista na internet ou até mesmo em sistemas em que há um volume 
de informação demasiado.  

Este trabalho tem como propósito de apresentar o uso de um 
Sistema de Hipermídia Adaptativa (SHA) para testes vocacionais 
automatizados. O objetivo é analisar as informações fornecidas 
por cada estudante de nível médio de forma a identificar qual 
possível perfil cada um destes estão enquadrados. Estes estudantes 
normalmente estão em um momento de decisão sobre qual 
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profissão escolher, e, dessa forma, o SHA proposto pode servir de 
auxílio na orientação e rumo sobre suas possíveis escolhas 
profissionais. 

O restante do trabalho é dividido como se segue. A Seção 2 
abordará em mais detalhes sobre os SHAs. A Seção 3 explanará 
sobre os testes vocacionais e o seu uso costumeiro na Psicologia. 
A Seção 4 descreve a proposta de trabalho, pormenorizando o 
contexto ao qual este trabalho está inserindo. A Seção 5 detalha a 
metodologia adotada neste trabalho. Alguns resultados 
preliminares são mencionados na Seção 6. Por fim, as 
considerações finais (Seção 7) e as referências são apresentadas 
(Seção 8). 

2. SISTEMAS DE HIPERMÍDIA 
ADAPTATIVA 
Sistemas de Hipermídia Adaptativa (SHA) fornecem ao usuário 
conteúdo, apresentação e suporte de navegação de forma 
personalizada [13]. Ao contrário dos SHAs, os sistemas de 
hipermídia clássicos apresentam uma estrutura de navegação e 
conteúdo estáticas. Desta forma, o conjunto e o posicionamento 
das hiperligações de um dado recurso permanecem imutáveis no 
tempo (o que não ocorre com os SHAs). 

Como um exemplo de SHA, temos o KBS – Hyperbook [11]. Este 
SHA é um agrupamento de documentos eletrônicos estruturados 
dentro de um mesmo sistema. Os documentos eletrônicos são 
conectados através de hiperligações. A Figura 1 apresenta uma 
captura da tela do SHA KBS – Hyperbook. 

 
Figura 1.  Captura de tela do SHA KBS – Hyperbook. 

 

O KBS Hyperbook foi utilizado em uma disciplina introdutória de 
um curso de Computação. Entretanto, o modelo subjacente ao 
KBS é flexível o suficiente para ser adaptado a diferentes autores 
e áreas de conteúdo. Com isto, o modelo permite a autoria e a 
produção de conteúdo sem a necessidade de reimplementação do 
sistema subjacente. 

Existem diversos tipos de utilidades quando refere-se aos SHAs. 
Dentre estas utilidades, podemos destacar o seu uso para a 
melhoria do ensino à distância. Os SHAs podem deixar mais 
flexível a estrutura do sistema, de forma que o ensino possa ser 
melhor adaptado às necessidades de cada estudante. 
Diferentemente do ensino convencional, a personalização e 

individualização do conteúdo representa um recurso importante 
para o processo de ensino e aprendizado, contribuindo, desta 
forma, na qualidade do conteúdo propriamente dito e no acesso 
eficaz dos usuários a este [9].  

Um exemplo nesta perspectiva foi apresentado em [12]. O 
objetivo foi implementar técnicas de hipermídia adaptativa na 
comunidade virtual VIDE com perspectivas a possibilitar a 
interação de diferentes grupos de usuários, sem que isso interfira 
na compreensão e na navegação do ambiente, auxiliando na 
inclusão digital. O protótipo no qual foi desenvolvido promove a 
adaptação da comunidade aos usuários de acordo com seus 
próprios perfis. 

Diante desta realidade, o desenvolvimento de SHA tem como 
propósito evitar a abordagem única e estática. A elaboração destes 
sistemas deve possuir a habilidade de adaptar o seu 
comportamento perante aos objetivos, tarefas e interesses de cada 
usuário individual ou grupo de usuários [8]. 

Portanto, como forma de auxiliar o bom desenvolvimento dos 
SHAs, foram então propostos alguns modelos [13], ressaltando 
diversos aspectos a serem adaptados:  

• Modelo de Domínio (MD): É responsável por descrever a 
representação da estrutura de domínio do sistema. Este 
modelo indica a relação entre conceito e como será 
apresentando o conteúdo para o usuário, sendo assim 
encarregado por prover as informações que necessitam ser 
adaptadas.  

• Modelo de Usuário (MU): tem como função representar 
conhecimento, interesse, objetivos e preferências de cada 
usuário no qual serão informações importantes no momento 
da adaptação. 

• Modelo de Adaptação (MA): Este modelo indica como a 
relação do MD pode afetar a navegação dos usuários. Ou seja, 
deve escolher táticas e estratégias por meio dos dados 
recolhidos na MU. 

• Modelo de Interface (MI): Modelo responsável pela interação 
do usuário com o sistema. 

Após a interação do usuário com o MI, a representação de 
conhecimento pode ser criada pelo MU, o que permite que os 
dados do MD possam ser adaptados por MA. Logo, MU é 
importante para um eficiente sistema adaptativo. 

3. TESTES VOCACIONAIS 
A avaliação psicológica é uma área da Psicologia. Ela traz 
contribuições para outros campos de aplicação profissional, 
servindo como instrumento de avaliação destes outros espaços. 
Um dos objetivos possíveis de uma avaliação psicológica é 
identificar e auxiliar as pessoas em sua dimensão profissional / 
vocacional. A orientação profissional mostra-se preocupada no 
desenvolvimento e melhoria dos instrumentos psicológicos e 
outros recursos técnicos como, por exemplo, as dinâmicas de 
grupo [18]. 

Na Psicologia, existem dois grandes modelos de avaliação 
psicológica. Um deles é o modelo centrado no resultado. Este 
modelo tem como característica identificar uma escolha 
profissional, de modo que os resultados de testes psicológicos 
tendem a avaliar características como inteligência, aptidões, 
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interesses e personalidades. O resultado obtido da combinação 
destas características indicariam a escolha profissional [18].  

Em contrapartida, o segundo modelo assume a perspectiva de que 
os instrumentos de avaliação podem ou não ser usados na 
orientação psicológica. Logo, a partir deste modelo, a ênfase não 
se concentra nos resultados dos testes, mas sim, na aprendizagem 
do orientando e no seu autoconhecimento.  

Neste sentido, o uso de testes vocacionais automatizados podem 
contribuir em quaisquer dos modelos anteriormente mencionados. 
Para os adeptos do primeiro modelo, os testes consistem 
normalmente em questionários, tendo como intenção medir 
características psicológicas dos indivíduos em processo de 
orientação de profissional.  

Para os adeptos do segundo modelo, o uso dos resultados dos 
testes servem como parâmetro para a condução de uma jornada de 
autodescobrimento do sujeito. Os resultados dos testes 
automatizados servem para que o psicólogo, durante o processo 
de orientação, provoque reflexões em torno das possiblidades de 
escolha, de modo que caiba ao indivíduo optar por aquela rota que 
mais lhe pareça adequada à sua realidade naquele momento.  

4. PROPOSTA DE TRABALHO 
4.1 ASPECTOS GERAIS DO SHA 
Este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto do uso de 
SHAs na aplicação de testes vocacionais automatizados. Para isto, 
será desenvolvido o SHA Você no Futuro, contendo um teste 
vocacional automatizado, que será utilizado por estudantes de 
nível médio. O SHA Você no Futuro será utilizado durante o 
Espaço de Profissões da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
Regional Jataí. 
Um dos propósitos deste SHA é, através das respostas colhidas do 
usuário, traçar o perfil geral deste estudante. Assim, após a 
realização do teste, o estudante seria categorizado em uma das três 
grandes áreas de atuação: (i) exatas, (ii) humanas, ou (iii) saúde. 
Após a identificação do perfil do estudante, o SHA Você no 
Futuro irá adaptar as páginas subsequentes do sistema a partir do 
perfil reconhecido. Desta forma, os estudantes serão expostos a 
diferentes hiperligações e/ou conteúdos dependendo de qual 
grande área o mesmo estiver associado. 

4.2 ASPECTOS TÉCNICOS DO SHA 
Para realizar a hospedagem do sistema, será utilizado o servidor 
XAMPP1. O SHA Você no Futuro será desenvolvido em PHP, 
HTML5, CSS e JavaScript. Alguns frameworks serão utilizados 
como o Bootstrap2 e o CodeIgniter3.  

A escolha de algumas ferramentas, como o CodeIgniter, é devido 
a algumas funcionalidades desejáveis do sistema. Uma destas 
funcionalidades é a estruturação e organização do código através 
do padrão MVC (Model-View-Controller) [14]. O padrão MVC 
promove uma estruturação do código de forma que os dados 
(model) estejam separados dos elementos de interface com o 
usuário (view). Os controladores, por fim, têm por função gerir o 
acesso e relacionamento destas duas entidades. 

                                                                 
1 https://www.apachefriends.org/ 
2 http://getbootstrap.com/ 
3 https://codeigniter.com/ 

5. METODOLOGIA 
Esta pesquisa é de natureza quali-quantitativa, sendo de caráter 
exploratório. Será realizado um estudo de caso em que a hipótese 
de trabalho é “o uso de SHAs na aplicação de testes vocacionais 
automatizados contribui positivamente no processo de tomada de 
decisão sobre a escolha de um curso universitário”. 

Com o intuito de realizar a validação da hipótese apresentada, será 
utilizado o paradigma GQM. Descreveremos em mais detalhes 
este paradigma (Seção 5.1) e a sua utilização no trabalho, através 
de suas especificações (Seção 5.2). 

5.1 Paradigma GQM  
O paradigma Goal-Question-Metric (GQM) [20] é utilizado na 
Engenharia de Software para auxiliar na medição de processos e 
softwares, sendo uma abordagem orientada a métricas. A 
vantagem da sua utilização é que ele separa as preocupações 
organizacionais (objetivos) das específicas do processo 
(questões). Isto fornece uma base para decidir quais dados 
deveriam ser coletados e como eles deveriam ser analisados de 
forma a responder as questões que se pretende resolver [19]. 

Os conceitos utilizados dentro do paradigma GQM podem ser 
definidos sucintamente como:  

objetivo - meta a qual a pesquisa almeja alcançar;  

questões - refinamentos dos objetivos em que áreas específicas de 
incertezas relacionadas são identificadas;  

métricas - medições que precisam ser feitas para ajudar a 
responder as questões e confirmar, quantitativamente, se a 
pesquisa alcançou ou não o objetivo desejado. 

Embora o GQM seja largamente utilizado na Engenharia de 
Software, este paradigma vem sendo utilizado e adaptado em 
pesquisas na área de educação [10][15]. 

5.2 Especificações do GQM 
As especificações concretas para os três conceitos principais do 
GQM foram estabelecidas. O objetivo do projeto consiste em 
avaliar a utilidade e qualidade do SHA Você no Futuro na 
aplicação de testes vocacionais automatizados no Espaço de 
Profissões da UFG, Regional Jataí. 

Duas questões foram elencadas como refinamentos do objetivo 
proposto. A primeira é (i) “o SHA Você no Futuro contribui 
positivamente no processo de tomada de decisão dos alunos em 
relação à escolha de um novo curso universitário?”; e a segunda é 
(ii) “o SHA Você no Futuro é um software fácil de ser utilizado?”. 

Por fim, métricas são construídas para as duas questões elencadas. 
Para as especificações das métricas, serão criados três 
questionários. Estes questionários serão submetidos aos 
participantes dos experimentos. As respostas concedidas aos 
questionários servirão de entrada para o cálculo das métricas. 

O Questionário 1 servirá para identificar aspectos sobre a 
utilidade do SHA Você no Futuro para a tomada de decisão dos 
estudantes. Este questionário terá cinco questões objetivas.  

O Questionário 2 servirá para identificar os aspectos 
socioacadêmicos dos participantes. Variáveis como gênero, idade 
e ano de ingresso são exemplos dos dados requisitados. O 
propósito deste questionário é de correlacionar, se possível, de 
maneira exploratória, os resultados que serão obtidos da aplicação 
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do Questionário 1 com os aspectos socioacadêmicos dos 
participantes do experimento. 

Por fim, o Questionário 3 servirá para identificar aspectos sobre a 
usabilidade do SHA Você no Futuro. Questões sobre facilidade de 
aprendizado da ferramenta, eficiência de uso, frequência de 
ocorrência e seriedade dos erros são exemplos dos dados 
requisitados.  

Este questionário, assim como os demais, consiste de perguntas 
objetivas utilizando uma escala do tipo Likert [16], com 
pontuações de um a cinco pontos, respectivamente com rótulos: 
(i) Discordo Totalmente, (ii) Discordo Parcialmente; (iii) 
Indiferente, (iv) Concordo parcialmente, e (v) Concordo 
plenamente.  

A partir das respostas obtidas dos questionários, duas métricas 
foram propostas. A métrica M1 é um indicador da utilidade do 
SHA Você no Futuro para a tomada de decisão dos estudantes. M1 
é definida a partir das respostas coletadas a partir do Questionário 
1 com todos os participantes. M1 é definida em mais detalhes a 
seguir: 

n
PONT

M
Q1

1

#
=  

sendo 1# QPONT a pontuação obtida no Questionário 1 com 
todos os participantes. A seguinte interpretação de M1 será 
adotada: se 0,31 ≥M , então o SHA Você no Futuro contribuiu 
positivamente para a tomada de decisão dos estudantes. Caso 
contrário, a ferramenta tem a sua utilidade comprometida.  

A métrica M2 é um indicador para a usabilidade do SHA Você no 
Futuro. M2 é definida a partir das respostas coletadas a partir do 
Questionário 3 com todos os participantes. M2 é definida a seguir: 

  
n

PONT
M

Q3

2

#
=   

A seguinte interpretação de M2 será adotada: se 0,32 ≥M , 
então o SHA Você no Futuro é fácil de usar. Caso contrário, a 
ferramenta tem a sua usabilidade comprometida. 

Os resultados do Questionário 2 serão utilizados primordialmente 
para a análise dos dados obtidos após o experimento. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
O SHA Você no Futuro está em processo de desenvolvimento. 
Um protótipo inicial do sistema está disponível e será apresentado 
a seguir, em mais detalhes 
Ao acessar o sistema, o usuário deparará com a primeira página. É 
possível perceber na Figura 2 uma parte vermelha no início do 
questionário. Esta parte é responsável pela validação do 
preenchimento obrigatório de perguntas no questionário. Caso 
houver esquecimento do preenchimento de alguma pergunta, irá 
então mostrar qual pergunta que ainda não foi respondida. Pois, 
cada pergunta é essencial de modo a ser imprescindível na análise 
final dos resultados. 

 

 
Figura 2.  Página 1 onde está localizado o teste vocacional. 

 
É necessário ressaltar que este questionário é de caráter fictício, 
com o propósito apenas de facilitar no processo de 
desenvolvimento. O questionário utilizado na fase final do projeto 
será escolhido juntamente com um especialista da área da 
Psicologia. 
Após encerrada a página de questionário, os cursos irão ser 
apresentados. O questionário-fictício foi dividido em 5 tipos de 
resultados, de modo que se as respostas tendem para alternativas 
A, seriam apresentados alguns cursos. Da mesma forma para as 
alternativas B, C, D e E. Portanto, as perguntas do questionário-
fictício foram estruturadas de modo que os cursos que irão 
aparecer no final contivessem relação com as alternativas 
selecionadas. 
Temos assim, na Figura 3, o resultado para o usuário categorizado 
com mais respostas de alternativas A. O mesmo se aplica às 
Figuras 4, 5, 6 e 7 em relação às alternativas B, C, D e E, 
respectivamente. 

 
Figura 3.  Resultado com mais alternativas A 

 

 
Figura 4.  Resultado com mais alternativas B 

 

 
Figura 5.  Resultado com mais alternativas C 

 

 
Figura 6.  Resultado com mais alternativas D 

 

 
Figura 7.  Resultado com mais alternativas E 

 
Deve-se fazer algumas ressalvas. Alguns cursos aparecem 
repetidamente em outros resultados. Isto ocorre pois existe 
similaridades entre as áreas e, além disso, as opções selecionadas 
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também podem tender a alguns cursos que também se encaixariam 
em um outro resultado. 
Após finalizada a etapa do questionário e gerado o resultado com 
os cursos, o usuário será direcionado para a segunda página 
(Figura 8). Estando nela, o usuário poderá constatar a presença de 
alguns links, aos quais irão aparecer, dependendo de qual perfil 
ele tenha sido categorizado. Caso o resultado tenha sido igual ao 
da Figura 4, alguns dos links que irão aparecer será semelhante ao 
da Figura 9.  

 

 
Figura 8.  Página 2 onde está localizado o texto explicativo 

 

 
 

Figura 9.  Links relacionado com o resultado de mais 
alternativas B 

 
Salienta-se que o motivo da aparição (ou não) dos links é uma 
forma de fazer com que o usuário se aprofunde mais no conteúdo 
relacionado com as profissões na qual ele esteja mais interessado 
(de acordo com o perfil traçado para ele). Deste modo, o SHA 
Você no Futuro pode colaborar para um esmaecimento das 
dúvidas do estudante, levando o mesmo a uma escolha mais 
consciente sobre o seu curso e o seu futuro. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho apresentou uma proposta do uso de um SHA para 
aplicação de testes vocacionais automatizados. O SHA Você no 
Futuro auxiliará na análise das informações fornecidas por cada 
estudantes de nível médio de forma a identificar qual possível 
perfil cada um destes estão enquadrados.  

Um protótipo do SHA foi apresentado, indicando um esboço das 
funcionalidades desejadas para este. Com base na estrutura de 
sistema proposta, um conjunto de tecnologias foi estudado e 
explorado visando a construção dos elementos dessa estrutura.  

Por meio desta pesquisa, foi possível aproximar e perceber a 
conexão e as necessidades do cenário escolar e a inquietude de 
alunos perante a preocupação sobre qual profissão deseja exercer 
no futuro. Partindo da realidade em que professores não se sentem 
preparados para ajudar seus estudantes e a falta de possibilidades 
para resolver tal insatisfação, o SHA Você no Futuro é proposto 
como ferramenta auxiliar para a identificação da presença de 
determinadas características e de personalidade de uma pessoa. 

Por fim, como consta em [5], usuários com diferentes objetivos e 
conhecimentos podem se interessar por diferentes partes da 
informação presente em uma página hipermídia a qual possui 
diferentes links de navegação. Dessa forma, a HA tenta servir 
como solução para este problema, fazendo a adaptação dos links e 
das informações presentes para aquele respectivo usuário.  
Em vista dos argumentos apresentados, a elaboração do protótipo 
do SHA foi concebida de modo a solucionar este problema 
utilizando HA. A motivação extrínseca do projeto é ajudar um 
grupo de usuários, sendo tanto aqueles que estão à procura de sua 
primeira profissão, quanto aqueles que buscam por uma 
recolocação profissional.  
O próximo passo do projeto consiste em buscar um especialista da 
área da Psicologia. Este especialista fornecerá o ferramental 
teórico necessário para refinarmos os critérios de escolha do 
questionário que será utilizado dentro do SHA Você no Futuro. 
Além disto, durante o projeto, este especialista auxiliará na 
validação do uso do teste vocacional escolhido. 
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ABSTRACT 
The use of education technologies has been a digital inclusion 
practice in private and public colleges. The public and private 
administrators are investing in technology acquisition so they can 
be used as mediator elements in the teaching and learning process 
and in preparation for the job market. Considering that a 
significative portion of the Brazilian populace has hearing 
disability, it becomes necessary to develop projects that guarantee 
access to the digital world and, consequently, to information. 
Amongst the educational investments is the Vlibras project, which 
has been becoming a teaching method for people with hearing 
disability. In this paper, we introduce the Vlibras project created 
in the Federal University of Paraíba (UFPB) that aims to show the 
importance of translating Portuguese to Sign language as a 
facilitating technology in the academic formation process. 
 
RESUMO 
O uso de tecnologias na educação tem sido uma prática de 
inclusão digital em faculdades privadas e públicas. Os gestores 
públicos e privados estão investindo na aquisição de tecnologias 
para que sejam utilizadas como elementos mediadores no 
processo de ensino, aprendizagem e na formação profissional. 
Uma parcela significativa da população brasileira possui 
deficiência auditiva, faz-se necessário o desenvolvimento de 
projetos que garantam o acesso ao mundo digital e 
consequentemente, à informação. Dentre os investimentos na 
educação está o projeto Vlibras que tem se tornado um método de 
ensino para pessoas com deficiência auditiva. Neste artigo, 
apresentaremos o Projeto Vlibras criado na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) que busca mostrar a importância da tradução 
do Português para a Língua Brasileira de Sinais como tecnologia 
facilitadora no processo de formação acadêmica. 

General Terms 
Management, Design, Experimentation, Human Factors. 

Palavras-chave: 
Acessibilidade, Ensino-aprendizagem, Tecnologias. 

1. INTRODUÇÃO 
A evolução tecnológica tem-se revelado intensa nas últimas 
décadas, onde todo tipo de informação é transmitida de maneira 
rápida, seja via rede social, noticiário ou jornal, são 
disponibilizados para todo público, entretanto muitos não 
conseguem o acesso por possuir algum tipo de deficiência. 
A partir da década dos anos 80, o portador de deficiência física 
começa a ser visto sob a ótica da capacidade e não mais sob a da 
deficiência. A Constituição Federal de 1988 estabelece que o 
direito de livre acesso ao meio físico e a livre locomoção são 
direitos humanos essenciais [5]. 
De acordo com o avanço da inclusão de pessoas com deficiência 
em meio à sociedade, há um aumento no desenvolvimento de 
tecnologias que facilitem o processo de integração dessas pessoas 
às outras áreas de conhecimento. Esse processo estimula a 
aprendizagem e torna a tecnologia da informação fundamental. 
Portanto, se faz necessário criar serviços e propostas educativas 
abertas e flexíveis que atendam às necessidades de mudanças [3]. 

A formação, para deficientes auditivos, em escolas pode ser 
considerada de qualidade inferior, fora os fatos que o exercício de 
convivência social e as habilidades de sobrevivência ficam 
limitados apenas a um pequeno grupo. 
O entendimento da Língua Portuguesa é fundamental para pessoas 
surdas que buscam ter conhecimento, pois o entendimento da 
língua ajuda nos processos de escrita e leitura, é necessário que 
sejam estabelecidas relações de significado entre a Língua 
Portuguesa e a Libras. O professor deve perceber a realidade 
bilíngue do deficiente auditivo e compreender que a Língua de 
Sinais é indispensável na compreensão da Língua Portuguesa 
escrita [7]. 

A utilização de tecnologias como recurso pedagógico para ensinar 
pessoas com algum tipo de limitação tem sido uma opção nas 
escolas e faculdades que procuram aprimorar o processo de 
aprendizagem. Pensando nisso o presente trabalho apresenta o 
projeto Vlibras, seu objetivo é buscar melhorias na leitura, 
comunicação e escrita dos surdos, através de ferramentas que 
possibilitam aumentar o conhecimento. 

 

2.  ACESSIBILIDADE 
Acessibilidade de pessoas com algum tipo de limitação ainda é 
um assunto polêmico, sua aplicabilidade está relacionada à 
disponibilização de recursos que visam oferecer ferramentas que 
permitem incluir estes indivíduos à sociedade, porém algumas 
iniciativas do governo garantem os direitos dessas pessoas. 
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Algumas entidades e instituições governamentais têm realizado 
análises para verificar a necessidade de atendimento às pessoas 
com limitação. Dentre as atitudes tomadas estão leis criadas e 
regulamentadas como o Decreto nº 5.296/2004 que viabilizou as 
leis 10.048/2000 e 10.098/2000 para atender pessoas com 
deficiência [1]. 

A regulamentação proposta pelas Leis nos 10.048, de 8 de 
novembro de 2000, “ dá prioridade de atendimento às pessoas 
com deficiência específica, 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” [2].  

Desta forma, é crescente a conscientização sobre o quanto pode 
ser feito para tornar informações essenciais acessíveis a pessoas 
com deficiências, mas ainda é grande a falta de informação 
acessível relatada pelos próprios deficientes.  

Contudo, algumas adaptações precisam ser feitas para favorecer a 
educação e o desenvolvimento das crianças com deficiência física 
na educação infantil. A realidade é que muitas escolas brasileiras e 
famílias não estão prontas para garantir o desenvolvimento pleno 
dessas crianças devido à falta de conhecimento.  

 

3. EDUCAÇÃO PARA SURDOS 
A deficiência auditiva trata-se da perda bilateral, parcial ou total, 
na percepção normal dos sons. A perda auditiva pode variar de 
leve, que ocorre quando o indivíduo ouve com dificuldades, a 
profunda, que é a ausência total da audição [5]. 
A partir da adequação legislativa, iniciou-se um processo de 
inclusão das pessoas com deficiência, especificamente no projeto 
proposto, dos surdos. A escola é um passo fundamental e 
necessário e a busca da educação trás oportunidade em meio à 
sociedade.  
Conforme a Constituição Federal, “o art 14° que dispõe sobre a 
Língua Brasileira de Sinais-Libras (Lei 10.436, de 19 de 
dezembro de 2000), as instituições federais de ensino devem 
garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à 
comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, 
nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em 
todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a 
educação infantil até à superior” [2]. 
Na educação a etapa de inclusão passa atualmente por momentos 
de revisão, as mudanças e avanços nas atitudes sociais foram 
melhorando no decorrer do tempo em relação ao tratamento dado 
às pessoas com deficiência [6]. 
A relação da família no processo de compreensão do aluno surdo 
é um fator essencial para interação, comunicação e aprendizagem 
escolar do aluno, visto que é no ambiente familiar que a pessoa 
com surdez desenvolve as diferentes formas de comunicação. 
Para [10] “as tomadas de decisão em conjunto se constituem em 
atitudes positivas para o processo de ensino e aprendizagem do 
aluno surdo, visto que a família é a primeira instituição social a 
qual a criança pertence e nela desenvolve as mais diversificadas 
formas de comunicação”. 
De acordo com a figura 1 é possível perceber que de 2011 a 2016 
há um decréscimo no número de alunos com deficiência nas 
escolas de educação básica, dados revelados no ENEM 2017 [11]. 
O uso de tecnologias assistivas ainda não tomou a devida 
proporção para que a vida desses alunos se torne mais fácil, 
consequentemente haja um aumento no múmero de matriculados. 
 

 

Figura 1 - Número de matrículas de alunos especiais 

4. VLIBRAS 
Os surdos convivem com várias dificuldades na escola, o básico 
da língua Portuguesa ler, escrever e se comunicar ainda é um 
problema enfrentado. Na alfabetização dos surdos a leitura e 
escrita trás uma compreensão maior do vocabulário da língua 
Portuguesa. Dessa forma, os projetos como HandTalk, ProDeaf  e 
o Vlibras ajuda na melhoria do processo de aprendizagem através 
da tradução. Todas essas têm o mesmo objetivo: fazer tradução do 
português para Libras em tempo real dessa forma, oferecendo 
acessibilidade para o público em questão. 
O software Suíte VLibras desenvolvido pelos pesquisadores do 
LAViD permite o acesso de informação textual disponível em 
websites às pessoas com deficiência auditiva. A partir da seleção 
do texto escolhido, o software faz a tradução simultânea do 
conteúdo para LIBRAS e a disponibiliza por meio de um avatar 
posicionado na tela conforme representado na figura 4. [9] 
O VLibras é um software que contém um conjunto de ferramentas 
utilizadas para a tradução automática do Português para a Língua 
Brasileira de Sinais. A utilização dessas ferramentas está 
disponível em várias plataformas, Desktop, Android, iOS, e em 
distintos navegadores de internet. A tradução é realizada por um 
avatar 3D ilustrado na figura 2 [4]. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Animação 3D 
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O avatar serve como mediador de textos, legendas e áudios para 
que os conteúdos da língua portuguesa sejam compreensíveis para 
o indivíduo com limitação auditiva. Dessa forma, o agente virtual 
3D tem função de gesticular o dicionário de LIBRAS. O sistema 
além do avatar é composto por uma barra de ferramentas 
conforme a figura 3. 
 

 
Figura 3- Barra de ferramentas e seus respectivos números de 

funcionalidade. 
 

As funções da barra de ferramentas presente na figura 3 são 
divididas em quatro, a primeira função é de iniciar e pausar a 
tradução das LIBRAS, a segunda regula a velocidade de 
reprodução do avatar, a terceira adiciona legenda em Português, a 
quarta serve para visualizar o dicionário do sistema, se o usuário 
escolher um determinado sinal da lista, essa animação será 
exibida pelo avatar conforme representado na figura 4. 
 

 

Figura 4- Dicionário de sinais, presente no sistema. 
 
 

A tradução no sistema é iniciada e logo em seguida é selecionado 
o conteúdo que será traduzido para LIBRAS conforme 
representado na figura 5. 

 
Figura 5- Tradução do Português para LIBRAS 

 
De acordo com a figura 5, seleciona-se o conteúdo a ser traduzido, 
é esperado que o usuário clique novamente no botão Traduzir, 
feito isso, o aplicativo faz a tradução dos conteúdos digitais 
anteriormente selecionados para LIBRAS. 
Todas as tecnologias desenvolvidas no projeto Vlibras são de 
código aberto e estão disponibilizadas gratuitamente para a 
comunidade através do portal de software público do Governo 
Federal (https://softwarepublico.gov.br/social/suite-vlibras) [4].  
 

5. METODOLOGIA 
A avaliação do impacto do uso do VLibras foi conduzida tomando 
como base a versão 3.2.0, atualizada em 8 de maio de 2017, 
desenvolvida para o sistema operacional android. As etapas que 
fizeram parte da metodologia adotada foram: planejamento, 
condução e análise dos dados: planejamento, estudo da aplicação 
para identificar as funcionalidades, sondagem da sua satisfação 
subjetiva e seu estado emocional; condução, preparação do 
ambiente de avaliação, ajustando o aplicativo nos aparelhos; 
análise dos dados: organização das anotações feitas durante a 
observação e dos registros. 
 

6. AVALIAÇÃO DO VLIBRAS 
Data e local de realização: A avaliação foi realizada na Escola 
Estadual Prefeito Oswaldo Pessoa, situada na cidade de João 
Pessoa/PB, escola que contempla educação básica, de nível médio 
e técnico, no dia 06 de novembro de 2017.Uma sala de aula foi 
utilizada, a mesma que os estudantes costumeiramente fazem suas 
atividades. 
Perfil dos usuários: A avaliação contou com a participação de dez 
(10) usuários, sendo cinco (5) do sexo feminino e cinco (5) do 
sexo masculino com idade entre 17 e 19 anos. Todos alunos do 
nível médio e ensino técnico concomitante na turma de 
Informática. Os alunos não possuem deficiência auditiva, porém 
compreendem a importância da inclusão dos que são deficientes e 
se dispuseram a avaliar e repassar essa ferramenta aos colegas.  
Todos os participantes declararam são usuários de tecnologia 
(computador, smartphone e tablet) e tiveram todo o seu ensino 
cursado em escolas públicas. 
Das tarefas de teste: Os usuários executaram duas (02) tarefas de 
teste explorando as seguintes funcionalidades da aplicação 
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VLibras: solicitar tradução de palavra a partir da digitação na 
caixa de texto e solicitar tradução de palavra a partir de captação 
do áudio. 
Das observações realizadas durante o uso da ferramenta: Foram 
tomadas notas dos acontecimentos relevantes durante a 
observação o que inclui ações do usuário na aplicação e seus 
comentários. 
 

7. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO  
Durante a condução da avaliação, os alunos se mostraram 
empolgados com a utilização de uma nova ferramenta que pudesse 
fazer a inclusão de deficientes auditivos. Vários exemplos de 
colegas com deficiência foram mencionados por eles. A vontade 
de aprender a manusear o aplicativo para disseminá-lo em outros 
ambientes era notável, se mostraram extasiados com a 
possibilidade de um professor em sala de aula que pudesse 
contemplar também deficientes auditivos com seus conhecimentos  
Em relação às tarefas requisitadas, houve uma homogeneidade no 
tempo de realização das mesmas. Não houve grande dificuldade 
em fazer as traduções, quando dúvidas surgiam, os próprios 
colegas tratavam de resolvê-las. É válido salientar que um vídeo 
explicativo foi mostrado anteriormente as tarefas realizadas, para 
que pudessem entender de uma maneira mais precisa o objetivo da 
tecnologia apresentada.  
Ao longo da execução das tarefas alguns alunos mencionaram que 
essa ferramenta deveria ser utilizada em todas as salas de aula que 
tivessem em sua composição estudantes com deficiência auditiva, 
sem exceção. A certeza de que ela é realmente efetiva era tanta 
que levantou discussões e questionamentos do porque dessa 
ferramenta ainda não está sendo utilizada em todas as escolas. Foi 
possível perceber que todos os alunos se sentiram confiantes com 
a utilização da ferramenta. 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi observado o quanto o acesso à informação, através de 
tecnologias assistivas, pode ser fundamental na aprendizagem de 
pessoas com deficiência auditiva. A inclusão digital é melhorada a 
partir do momento que são disseminados, entre deficientes e não 
deficientes, projetos como o Vlibras, com a intenção de atender 
pessoas com deficiência auditiva, sejam elas em escolas, 
faculdades, trabalho ou em busca do conhecimento em suas 
próprias casas. A criação e implantação de ferramentas que 
viabilizam a comunicação entre surdos são inovações que 
permitem que estes estejam, cada vez mais, ativos na sociedade. 
Além das melhoras na leitura, escrita e o aumento do 
conhecimento que podem ser desenvolvidas com a utilização do 
Vlibras. 
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ABSTRACT 
 
In education, digital information and communication technologies 
can enable a set of actions inherent in teaching and learning 
processes in different dimensions. In this article we highlight the 
methodological strategies that subsidize the construction of digital 
didactic artifacts and resources that can be used in teaching-
learning situations. These resources, denominated in the literature 
as Learning Objects (LO), have among their characteristics the 
intention to subsidize the teaching work in the construction of 
activities that favor the processes of teaching and learning, with the 
support of educational technologies. A proposal for a platform 
composed of LO to approach the depression in a classroom 
perspective is presented in a perspective that allows students, 
teachers and the community in general to have access to 
information about this topic in a dynamic, playful way and 
interactive. The stages that permeated the development of the 
proposal, the theoretical concepts that helped in the composition of 
the LO and the didactic resources produced by the work team are 
described during the text. It is hoped that this proposal will achieve 
positive results, as preliminary research demonstrates students' 
interest in learning more about the subject in a way that is 
articulated with the school curriculum. 
 
RESUMO  
 
No âmbito da educação, as tecnologias digitais de informação e 
comunicação podem viabilizar um conjunto de ações inerentes aos 
processos de ensino e de aprendizagem, em diferentes dimensões. 
Neste artigo evidencia-se as estratégias metodológicas que 
subsidiam a construção de artefatos e recursos didáticos digitais  
que possam ser utilizados em situações de ensino-aprendizagem. 
Tais recursos, denominados na literatura como Objetos de 
Aprendizagem (OA), têm entre suas características a intenção de 
subsidiar o trabalho docente na construção de atividades que 
favoreçam os processos de ensino e aprendizagem, com o apoio de 
tecnologias educacionais. Apresenta-se, então, uma proposta de 
uma plataforma composta por OA para abordar em sala de aula, o 

tema depressão em uma perspectiva que possibilite aos estudantes, 
professores e comunidade em geral terem acesso a informações 
sobre esse tema de uma forma dinâmica, lúdica e interativa. São 
descritos durante o texto as etapas que permearam o 
desenvolvimento da proposta, os conceitos teóricos que auxiliaram 
na composição do OA e os recursos didáticos produzidos pela 
equipe de trabalho. Espera-se que esta proposta alcance resultados 
positivos, uma vez que as pesquisas preliminares demonstram o 
interesse por parte dos estudantes em conhecerem mais sobre o 
tema, de forma articulada com o currículo escolar. 
 
Descritor de Categorias e Assuntos 

J7. [Computers in other systems]: science  and Health education 
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Objetos de Aprendizagem, Design Instrucional, Metadisciplina 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As tecnologias digitais de informação e de comunicação (TDIC) 
oportunizam maior acesso à rede mundial de computadores nas 
diversas finalidades e áreas do conhecimento. No âmbito da 
educação, tais tecnologias podem viabilizar um conjunto de ações 
inerentes aos processos de ensino e de aprendizagem, em diferentes 
dimensões. Assim, as TDIC oportunizam o trabalho colaborativo 
entre os pares, no sentido destes planejarem estratégias e criarem 
condições para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que 
façam uso dessas tecnologias e que potencializam o aprendizado 
dos estudantes. 
Nesse sentido, este artigo trata de uma ação desencadeada por 
estudantes de um Mestrado Profissional de uma universidade 
pública federal no nordeste brasileiro, com foco no uso de TDIC 
para a Educação. Busca assim, demonstrar a usabilidade 
pedagógica de uma plataforma digital, cujo objetivo é viabilizar 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 582 - 587. Santiago de Chile.
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recursos didáticos que abordem o tema depressão no contexto 
escolar.  
Essa iniciativa aconteceu em função da percepção do grupo de 
trabalho de que este é um tema que atinge pessoas indistintamente.  
Este fato é demonstrado através dos crescentes índices noticiados 
constantemente nos veículos de comunicação, acerca de pessoas 
das mais diversas idades e segmentos da sociedade que foram 
diagnosticadas com Depressão. Em consonância, pode-se destacar 
um relatório global que foi lançado pela Organização Mundial da 
Saúde indicando que o número de casos de depressão aumentou 
18% entre 2005 e 2015: são 322 milhões de pessoas em todo o 
mundo, a maioria mulheres. No Brasil, a depressão atinge 11,5 
milhões de pessoas (5,8% da população), enquanto distúrbios 
relacionados à ansiedade afetam mais de 18,6 milhões de 
brasileiros (9,3% da população) [4]. 
Dada a relevância deste tema, evidenciou-se trazer essa discussão 
para a sala de aula de forma interdisciplinar no tema transversal 
Saúde (mental), considerando relevância de trazer temas tão 
importantes quanto este para a discussão no cenário educativo. 
Busca-se também salientar neste artigo as estratégias metodológicas 
praticadas no decorrer de uma disciplina do referido Mestrado, cujo 
foco é demonstrar conceitos e práticas que subsidiam a construção 
de artefatos e recursos didáticos digitais  que possam ser utilizados 
em situações de ensino-aprendizagem. Esta é uma das definições 
trazidas pela literatura [7] para conceituar Objetos de 
Aprendizagem (OA), e que foi utilizada como referência principal 
para a definição de nossa proposta de trabalho.  
O artigo está organizado em 04 seções principais: A Introdução, 
onde descreve-se a relevância da temática e os aportes teóricos que 
levaram à decisão por este tema; a Metodologia, onde explica-se os 
processos que foram definidos para a construção da proposta; os 
Resultados e Discussões, onde apresenta-se todas as etapas do 
processo de desenvolvimento dos objetos de aprendizagem, assim 
como os recursos utilizados para o desenvolvimento destes, e a 
seção Considerações, onde são apresentados os caminhos 
percorridos pelas equipe ao longo do desenvolvimento do OA, 
assim como as aprendizagens decorrentes do trabalho colaborativo 
entre as equipes, as dificuldades do processo e expectativas de 
aplicação da proposta em contextos escolares. 
 
2. METODOLOGIA 
 
Trata-se de um estudo aplicado, com vistas à elaboração de objetos 
de aprendizagem com o foco no tema depressão. O processo de 
estudo está centrado em método para o desenvolvimento de 
aplicações educativas descrito mais adiante. O método compõe-se 
de quatro fases. São elas: análise, desenho, desenvolvimento e 
implementação/avaliação. 
O processo de desenvolvimento foi composto por equipes de 
trabalho multidisciplinares entre os alunos do curso (Pedagogos, 
Designers, Programadores, Professores da Educação Básica, dentre 
outros). O objetivo era fazer com que os integrantes pensassem 
juntos em propostas de OAs que contemplassem a utilização de 
tecnologias digitais e com usabilidade pedagógica - utilização de 
sistemas digitais com objetivos educacionais aplicados em 

contextos de ensino-aprendizagem - sendo esta um requisito 
essencial para o desenvolvimentos das propostas. 
São apresentados a seguir alguns conceitos e aportes teóricos que 
foram fundamentais para a ideação e desenvolvimento de nossa 
proposta de trabalho. 
 
2.1 Metadisciplina: uma metodologia colaborativa para o 
desenvolvimento de objeto digital de aprendizagem 
 
Considerando os múltiplos temas que a disciplina Desenvolvimento 
de Objetos de Aprendizagem (OA) prevê em sua ementa 
(Classificação, Características e Padrões de Objetos de 
Aprendizagem, Design Instrucional, Projeto de Desenvolvimento 
de OA e Usabilidade Pedagógica de OAs), os docentes optaram 
pelo trabalho no âmbito da proposta da Aprendizagem Baseada em 
Projetos (ABP), onde de acordo com [6]: 

a organização do conteúdo pode se valer bastante do 
entendimento dele mesmo, criando um processo cíclico onde a 
própria disciplina pode ser objeto de projeto. Assim, são 
adotadas práticas colaborativas, onde os alunos ajudam a 
construir a disciplina e organizar seus conteúdos, enquanto os 
docentes se utilizam de um pensamento estrutural da mesma, 
para a condução do processo. [6] 

Denomina-se de metadisciplina, pois, o percurso traçado pelas 
equipes durante o projeto de desenvolvimento do OA, uma vez que 
enquanto da apropriação dos conceitos relacionados às 
características e usabilidade dos objetos de aprendizagem em 
contextos educacionais, também foi possível definir o nosso próprio 
OA, com a intencionalidade pedagógica voltada para o tema da 
depressão e de que forma este tema poderia ser discutido com o 
apoio de recursos didáticos digitais. 
 
2.2. Definição da ideia  
 
Organizadas as equipes de trabalho, passou-se a definição das 
ideias para o desenvolvimento do OA que seria proposto em cada 
grupo de estudo. A discussão (tempestade de ideias) norteou a 
definição do tema a ser pesquisado e gerou a palavra “Despressão”, 
neologismo trazido pela equipe, que simboliza a intenção de tratar o 
tema da depressão de uma forma lúdica, dinâmica, com marcas 
dialogais e “sem pressão”, pensando não só na polêmica que o tema 
sempre suscita, mas também buscando caminhos para que o assunto 
seja discutido de uma forma em que os jovens sintam-se acolhidos 
na discussão e co-participantes do processo. 
 
2.3. Levantamento de requisitos  
 
Definido o tema, a proposta de trabalho foi apresentada à turma 
para que no decorrer dos 30 dias letivos fossem estabelecidas 
entregas periódicas, e assim as equipes fossem orientadas pelos  
docentes e estes poderem avaliar de forma processual o andamento 
dos trabalhos.  
Considerando a necessidade de construir uma proposta de objeto de 
aprendizagem acessível a educadores e alunos - público alvo inicial 
bem como pessoas da sociedade em geral que estivessem 
interessados em acessar conteúdos relacionados ao tema da 
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depressão, de uma forma dinâmica e interativa. Considerou-se que 
o OA seria um ambiente multimídia online, desenvolvido na 
plataforma Wix1, permitindo assim que o objeto de aprendizagem 
digital seja colaborativo e que novos elementos possam ser 
inseridos. 
A escolha pela plataforma Wix se deu por esta ser gratuita, de 
navegação considerada simples pelas equipes envolvidas no projeto 
e pela viabilidade da mesma para o atendimento das especificidades 
da proposta. Nessa plataforma também é possível criar e editar as 
páginas, arrastar elementos entre si, adicionar animações, incluir 
textos, imagens, botões de navegação, slideshow, vídeos, músicas e 
várias outras funcionalidades, o que traz uma gama de recursos que 
podem ser explorados em nossa proposta. 
Estabelecida a plataforma, o passo seguinte foi a delimitação de 
conteúdos que poderiam ser abordados, tais como sessões de 
entrevistas com profissionais da área da saúde, depoimentos de 
pessoas que já tiveram depressão, links para artigos que tratem 
sobre o tema, propostas pedagógicas para professores trabalharem o 
tema em sala de aula, e, para estudantes, links de jogos e 
aplicativos, trazendo orientações de como prevenir a depressão. 
Para além disso, tem espaço com fórum para discussões e 
comentários. 
Para melhor dinamizar as atividades e direcionar as demandas 
dentre os membros da equipe, foi utilizada a proposta de 
distribuição das atividades entre os membros da equipe, 
considerando as áreas profissionais de cada integrante, conforme 
modelo proposto por [3]: 
● Equipe Pedagógica (Pedagogos/Professores da Educação 

Básica): Concepção de documentos e seleção de conteúdos;  
● Equipe Técnica (Programadores): Criação/manutenção da 

plataforma online;  
● Equipe Design e Multimídia (Designers/Técnico em 

Audiovisual): Criação de materiais gráficos (marca, 
infográficos e outras peças) e audiovisual (animação em 
vídeo). 

Embora as equipes tenham demandas distintas, estas trabalharam de 
forma colaborativa, buscando atender ao modelo proposto por [3]. 
Todas as etapas do processo de desenvolvimento dos objetos de 
aprendizagem serão descritas na seção Resultados e Discussões, 
assim como os recursos utilizados para o desenvolvimento das 
propostas. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O projeto “Despressão” foi elaborado, desenvolvido e publicado no 
site de mesmo nome2, e suas etapas de concepção, design, 
desenvolvimento e produção, assim como os percursos traçados 
pelas equipes envolvidas, foram orientadas pelos aportes teóricos e  
discussões que serão descritas  a seguir. 
 
3.1. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC 
e Objeto de Aprendizagem - OA   

                                                                    
1 Disponível em: < https://pt.wix.com/> Último acesso em 04 de out. 2017 
2 Disponível em: https://despressaoppgite.wixsite.com/despressao. Acesso em 07 de 
out. 2017 

  
As transformações ocorridas no mundo contemporâneo, 
desencadeadas por inovações tecnológicas, repercutem em todas as 
áreas, principalmente na escola, que vem modificando aos poucos, 
em função das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDIC) sua maneira de ensinar e aprender. Para [2]:  

Não há dúvidas de que as novas tecnologias de comunicação e 
informação trouxeram mudanças consideráveis e positivas para 
educação. Vídeos, programas educativos na televisão e no 
computador, sites educacionais, softwares diferenciados 
transformaram a realidade da aula tradicional, dinamizam o 
espaço de ensino-aprendizagem, onde antes predominava a lousa, 
giz, o livro e a voz do professor. 

As mudanças que os usos das TDIC trouxeram para educação são 
inúmeras e se trabalhadas de maneira coerente e direcionadas, 
poderão maximizar a aprendizagem, tornando-a significativa. Nesse 
contexto os objetos de aprendizagem (OA) se destacam, pois, 
possibilitam ao professor o trabalho com recursos digitais na 
mediação da aprendizagem. 
Para [7], objeto de aprendizagem pode ser “qualquer recurso digital 
que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino”. [5] definem 
Objetos de Aprendizagem como:  

Recursos digitais que podem ser usados, reutilizados e 
combinados com outros objetos para formar um ambiente de 
aprendizado rico e flexível. [...] podem ser usados como recursos 
simples ou combinados para formar uma unidade de instrução 
maior.   

O produto foco deste trabalho baseia-se na amplitude da definição 
de [7], pois foram gerados vários objetos de aprendizagem que 
podem ser reutilizados para a aprendizagem em diversos contextos 
dentro ou fora da sala de aula. Todos os OAs convergem para a 
temática abordada, o combate à depressão. Destaca-se como OA a 
própria plataforma “Despressão” e nela contidas animação 
multimídia, imagens, textos e sons nos depoimentos e entrevistas lá 
inseridos. 
É importante destacar que a construção de um OA deve, assim 
como qualquer outro recurso, estar ancorada em objetivos de 
aprendizagens específicos, com uma abordagem didática que 
favoreça seu uso e assim possa potencializar o ensino e 
aprendizagem.  
 
3.2. Contextualizando o tema depressão no âmbito educacional  
 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)13 ancorada nos 
princípios da Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) e nas 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEB) “direcionam a 
educação brasileira para a formação humana integral e para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 
Pensando nesse aporte legal, a temática depressão, está inserida no 
tema transversal Saúde (Mental) que merece destaque nos dias 
atuais, em vista do grande número de pessoas acometidas pela 
doença em âmbito geral e o avanço da estatística de suicídio no 
Brasil.  
Somando-se a isso, o mês de setembro reabre a discussão com a 
campanha nacional que acontece desde 2015, denominada de 
                                                                    
3 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pdf/1_BNCC-Final_Introducao.pdf 
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“Setembro Amarelo”, com o objetivo de 
população contra o suicídio. Para tanto, é p
tema no contexto na educação, trazendo a dis
aula de forma interdisciplinar.  
A Organização Mundial de Saúde produziu u
dirigidos a grupos sociais e profissionais 
particularmente relevantes na prevenção do s
qual informa que “suicídio é um fenômeno
atraído a atenção de filósofos, teólogos, m
artistas através dos séculos; de acordo com
Albert Camus, em O Mito de Sisyphus, esta é
filosófica.” 
O livreto PREVENÇÃO DO SUICÍDIO: Ma
e Educadores, produzida e publicada por [4],

Como um sério problema de saúde públ
atenção, mas sua prevenção e controle, in
tarefa fácil. As melhores pesquisas indic
suicídio, enquanto factível, envolve u
atividades, abrangendo desde a provisão 
possíveis para congregar nossas crianças 
tratamento efetivo dos distúrbios mentais a
dos fatores de risco. Elementos essenc
prevenção do suicídio são o aumento da pe
de informação apropriada. 

Para consolidar o interesse da construçã
aprendizagem para fins educacionais, foi rea
quantitativa/qualitativa por uma integrante 
como professora de Matemática em uma turm
Fundamental em uma escola pública. 
respondentes, o questionário apresentado ao
perguntas que buscavam investigar o grau de
tema a ser abordado na referida disciplina. 
demonstram o grande interesse dos estudantes

Figura 01 – Questionário sobre o tem

Figura 02 – Questionário sobre o tem
 

o de alertar e prevenir a 
o, é pertinente tratar desse 
o a discussão para a sala de 

uziu uma série de recursos 
onais específicos que são 
o do suicídio, o SUPRE, o 
ômeno complexo que tem 
os, médicos, sociólogos e 

o com um filósofo francês 
 esta é a única séria questão 

O: Manual para Professores 
r [4], trata o suicídio: 
 pública, este demanda nossa 

ole, infelizmente, não são uma 
 indicam que a prevenção do 
lve uma série completa de 
visão das melhores condições 
anças e jovens através de um 
ntais até um controle ambiental 
essenciais para os programas 
 da percepção e a disseminação 

nstrução desse objeto de 
foi realizada uma pesquisa 
rante do projeto, que atua 
a turma de 9° ano do Ensino 
blica. Contabilizando 29 
do aos estudantes conteve 
rau de interesse destes pelo 
plina. As figuras de 1 a 4 
dantes pelo tema: 

 
 o tema depressão 

 
 o tema depressão 

Figura 03 – Questionário

Figura 04 – Questio
Os gráficos apresentados demons
acerca da relevância do tema e o d
sobre esse tema, em uma propos
sala de aula e relacionadas às dem
 
 
3.3 Etapas de desenvolvimento d
 
O artigo "Uma experiência pa
metodologia de desenvolviment
aprendizagem", serviu como 
desenvolvimento do OA, em fun
proposta de estruturação indicada
pesquisa do referido artigo: [8], [
Tabela 01: 

Tabela 01 – Fase das metodologias 
educativas propostas p

 [8] [9] 
Etapa 
1 

Definição 
da ideia 

Definição 

Etapa 
2 

Planificação Desenvolvimento 

Etapa 
3 

Produção Avaliação/ 
Manutenção 

Etapa 
4 

Avaliação  

Etapa 
5 

Distribuição  Ex

Etapa 
6 

  

Etapa 
7 

  

Etapa 
8 

  

Fonte: Adap
Diante das propostas constru
referenciados, destaca-se o trabalh

 
onário sobre o tema Depressão 

 

 
uestionário sobre o tema depressão 

emonstram a percepção dos estudantes 
a e o desejo destes de conhecerem mais 
proposta articulada com as práticas de 
s demandas curriculares previstas. 

ento do Storyboard Despressão 

ia para definição de storyboard em 
vimento colaborativo de objetos de 
omo elemento norteador para o 
m função das ideias apresentadas e a 
dicada pelos autores referenciados na 
 [8], [9], [10], [11] e [12], conforme a 

logias de desenvolvimento das aplicações 
ostas por diferentes autores 

[10] [11] [12] 

Concepção Escolha 
do Conteúdo 

Levantamento 
de requisitos 

Realização Análise Análise 

Testes e 
Validação 

Mapa 
Conceitual 

Projeto/ 
Prototipação 

Difusão 
Arquitetura 

Navegacional 
Testes/ 

Validação 

Exploração Storyboard  

 Implementação  

 Documentação 
de uso 

 

 
Utilização, 
avaliação e 
manutenção 

 

: Adaptado de [3]. 
onstruídas pelos diferentes autores 
rabalho de [3], quando pontuam que  
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pode-se entender o termo Objetos de Aprendizagem como uma 
aplicação educacional com principal característica e possibilidade 
de reutilização de seus recursos em diferentes contextos, 
construídos para servir como uma ferramenta de apoio para os 
professores em ambientes divergentes. [3] 

Deste modo, considerando os aportes trazidos pela literatura, o 
modelo que melhor se adequaria a nossa proposta seria o modelo 
ADDIE. Em inglês a sigla sig-nifica Analy-sis - Análise, Design - 
Desenho, Devel-op-ment - Desen-volvi-mento, Imple-men-ta-tion - 
Imple-men-tação e Eval-u-a-tion - Avali-ação [1].  
Cada uma dessas fases fornece sub-sí-dios para exe-cução da fase 
seguinte do processo Para o desenvolvimento do OA Despressão 
foram contempladas as etapas de Análise, Desenho e 
Desenvolvimento, conforme descrição a seguir: 
- Análise: Nesta etapa foi desenvolvido o Relatório de Análise, 
documento inicial com a proposta do OA, as informações 
relacionadas à plataforma que seria utilizada, que abordagens 
pedagógicas seriam contempladas no OA 
(interacionista/socioconstrutivista), a justificativa para a escolha do 
tema e os recursos iniciais que seriam contemplados na plataforma;  
- Desenho: optou-se pela escolha de conteúdos apresentados em 
mídias diversas, para ampliar as possibilidades de trabalho dos 
docentes que desejarem fazer uso do portal. A primeira mídia 
pensada foi uma animação, com a proposta de representar uma 
situação de aprendizagem relacionada ao tema depressão e, para 
isso, elaborou-se um storyboard com as falas, cenários e ações do 
personagem no decorrer da animação; as demais mídias foram 
selecionadas de forma que ampliassem os conhecimentos já 
trazidos na animação; 
- Desenvolvimento: A partir da animação, foram pensadas as 
entrevistas e depoimentos, com profissionais da área ou pessoas 
que  estão ou estiveram em tratamento contra a depressão, para 
serem aportadas em um blog onde os usuários do site pudessem 
fazer comentários sobre as postagens lidas;  foram criadas também 
seções específicas para professores e alunos, onde foram alocados 
planos de aulas, dicas de sites, jogos e outros recursos que podem 
ser utilizados em sala de aula por estes; todas as mídias foram 
pensadas considerando os recursos que a plataforma wix pudesse 
contemplar e os softwares de edição/criação que a equipe de Design 
utilizassem para a criação dos artefatos pensados pela equipe; 
As etapas de Implementação e Avaliação ainda serão analisadas 
pela equipe, uma vez que não houve tempo hábil para o 
delineamento dessas etapas no decorrer dos 30 dias em que o  OA 
foi desenvolvido, contudo intenciona-se descrever a continuidade 
da proposta em publicações futuras. Demonstra-se a seguir algumas 
das telas do OA Despressão: 

 
Figura 05 - Imagem inicial do OA animação, reproduzindo um 
ambiente de sala de aula. 

 
Figura 06 - Imagem do avatar, explicando a membros de sua família o 
que aprendeu na sala de aula sobre o tema depressão. 

 
Figura 07 - Imagem da tela inicial da seção “educação” subdividida em 

“professor” e “aluno”. 

 
Figura 08- Imagem da tela inicial do site, mostrando um infográfico 

com dicas para se viver melhor. 
4. CONSIDERAÇÕES 
 
O projeto Despressão foi desenvolvido durante o mês de Setembro 
de 2017, no decorrer da disciplina Desenvolvimento de Objetos de 
Aprendizagem. Considerando que esta ocorre apenas em um dia, a 
cada final de semana, houve uma expressiva limitação para a equipe 
no que tange ao tempo de desenvolvimento da proposta, haja vista a 
sistematização das ideias ser uma etapa fundamental para o 
desenvolvimento dos OAs. Com isso, ocorreram poucas 
oportunidades de discutirmos junto à equipe de forma presencial.  
Para minimizar esses efeitos, o grupo adotou ferramentas síncronas 
(Whatsapp e Google Docs) e assíncronas (Trello) para discutir as 
propostas e realizar as atividades sugeridas, o que foi um exercício 
positivo para trabalhar essas ferramentas colaborativas e definir as 
atividades de cada equipe. 
Concluídas as etapas de desenvolvimento e implementação do OA 
Despressão, as quais foram consolidadas como uma experiência 
rica e permeada por múltiplos aprendizados. Considera-se assim, 
que não faria sentido descontinuar a proposta ao final da disciplina 
dada a sua relevância social e o engajamento que o tema trouxe ao 
grupo de trabalho.  
Convém enfatizar que o OA Despressão foi apresentado em um 
evento acadêmico, organizado pelos estudantes do Mestrado 
Profissional, onde oportunizou-se à comunidade acadêmica e ao 
público em geral a avaliação de sua usabilidade e proposta 
pedagógica.  
O OA foi muito bem recebido pelo público, desse modo optou-se 
por manter o site no ar, mesmo após o término da disciplina, 
fazendo inserções regulares, e produzir textos acadêmicos para 
ajudar na divulgação, favorecendo a criação de espaços para que os 
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docentes possam utilizar os recursos disponibilizados no site em 
suas aulas e os estudantes e a comunidade em geral possam usufruir 
desses mesmos recursos, trazendo também suas contribuições para 
a atualização do site. 
Considerando que o projeto está em fase de desenvolvimento, ainda 
não se pode mensurar os seus efeitos frente ao público-alvo. 
Contudo, há uma perspectiva de que a proposta do projeto 
"Despressão" alcance resultados positivos, uma vez que as 
pesquisas preliminares demonstram o interesse por parte dos jovens 
da faixa etária do projeto de terem acesso a informações sobre o 
tema de uma forma dinâmica, lúdica e interativa. 
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ABSTRACT 
Offer learners means the allow facilitators to develop logical 
reasoning and teach it in the multidisciplinary universe in an 
integrative way, in which it can be developing compensations and 
acquiring knowledge, seeking a better vocational training, better 
conditions of competitiveness and socialization is by primacy the 
major challenge of educational robotics. This work aims to 
analyze educational robotics in its aspects of insertion as an 
object of learning. Methodologically it is an exploratory study 
developed through a literature review with which it was possible 
to categorize and characterize it, thus specifying the primary 
objective of the work developed. It is expected that the results 
presented and discussed could serve as a basis in the 
implementation of projects of decision robotics education. 

RESUMO 
Oferecer aos aprendentes meios facilitadores que os possibilitem 
desenvolver o raciocínio lógico e inseri-lo no universo 
multidisciplinar de forma integradora, no qual ele possa 
desenvolver competências e adquirindo conhecimento, visando 
uma melhor formação profissional, melhores condições de 
competitividade e socialização é por primazia o maior desafio da 
robótica educacional. Este trabalho tem por objetivo analisar 
frente à produção científica a robótica educativa em seus aspectos 
de inserção como objeto de aprendizagem. Metodologicamente 
trata-se de um estudo exploratório desenvolvido por meio de uma 
revisão de literatura com a qual foi possível categorizá-lo e 
caracteriza-lo, concretizando assim o objetivo primordial do 
trabalho desenvolvido. Espera-se que os resultados apresentados e 
discutidos possam servir de embasamento na decisão da 
implantação de projetos de ensino de Robótica. 

Keywords 
Robotics, pedagogical robotics, learning objects, teaching / 
learning theories. 

1. INTRODUÇÃO 
Oferecer aos aprendentes meios facilitadores que os possibilitem 
desenvolver o raciocínio lógico e inseri-lo no universo 
multidisciplinar de forma integradora, no qual ele possa 
desenvolver competências e adquirindo conhecimento, visando 
uma melhor formação profissional, melhores condições de 
competitividade e socialização é por primazia o maior desafio da 
robótica educacional.  
Este trabalho é um artigo direcionado a subsidiar, a implantação 
de projetos de ensino de Robótica, com os conceitos relacionados 
à Robótica e a Robótica Pedagógica, sua utilização enquanto 

objeto de aprendizagem e as teorias ensino-aprendizagem que 
devem orientar o ensino e a aprendizagem da robótica pedagógica. 
Diante das considerações surgiu o interesse e a motivação de 
pesquisa na literatura científica sobre os conceitos prévios e 
considerações necessários à decisão de implantação da robótica 
educativa como ferramenta de ensino aprendizagem. Assim, esse 
estudo tem como objetivo analisar frente à produção científica a 
robótica educativa, bem como, os conceitos relacionados à sua 
utilização enquanto objeto de aprendizagem e as teorias ensino-
aprendizagem que devem orientar o ensino e a aprendizagem da 
robótica pedagógica.  

Para isso, o presente estudo encontra-se estruturado da seguinte 
forma: primeiramente é apresentada a metodologia. Na sequência 
é exibida a fundamentação teórica. A etapa seguinte trata os 
resultados encontrados na pesquisa, discutindo-os, e por fim a 
conclusão e referências. 

2. METODOLOGIA 
O trabalho desenvolvido seguiu as normas de estudo 
exploratórias, por meio de uma revisão de literatura. Na sequência 
foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão, uso de 
dados e seleção de estudos. Seguiu-se ainda com a extração de 
informações, organização, análise e discussão, também foi 
realizada a síntese do conhecimento ou apresentação da revisão. 
Quando ao levantamento de dados foram sondadas várias 
literaturas relativas ao assunto em estudo, artigos publicados na 
internet, através do mecanismo de busca padrão no Google 
acadêmico, o que possibilitou que este trabalho tomasse forma 
para sua fundamentação. A temática robótica educativa serviu 
como critério de inclusão bibliográfica sendo excluídas as que não 
a contemplaram. Utilizar-se-ão como critérios de inclusão os: 
artigos encontrados, quando da busca no Google acadêmico, que 
tenha como tema a robótica pedagógica; artigos nacionais; e 
artigos nacionais publicados no período entre 2006 e 2016. Os 
critérios de exclusão foram os seguintes: artigos não vinculados 
ao tema abordado; artigos que não contenham texto completo; 
artigos internacionais; os que não estavam contemplados no 
período de inclusão.  

Para a amostra do estudo foram selecionados trinta e um artigos 
publicados e nacionais. Cruzando-se, no mecanismo de busca, 
robótica AND robótica pedagógica AND objetos de aprendizagem 
AND Teorias ensino-aprendizagem. Logo após a leitura dos 
títulos e usando os critérios de inclusão foram selecionados treze 
artigos para a composição da amostra. A fase da avaliação dos 
dados foi elaborada de forma resumida com as informações 
necessárias para o desenvolvimento deste estudo, com o intuito de 
verificar contradições e se havia coerência entre os artigos 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 588 - 593. Santiago de Chile.
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científicos selecionados para compor a amostra em curso com o 
objetivo de proceder a discussão dos estudos selecionados.  

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

3.1 Robótica 
A robótica é um meio de possibilitar o desenvolvimento de 
projetos tecnológicos e educacionais, envolvendo técnicas de 
construção e manipulação de robôs e possibilitando o avanço do 
processo criativo, raciocínio lógico, a interdisciplinaridade em 
diferentes áreas. Exemplos de atividades são o projeto e criação 
de robôs, a programação de softwares, trabalhos em eletrônica e 
redes de computadores [9]. A Robótica é definida como a ligação 
inteligente entre a percepção e a ação. Trabalhar em Robótica 
significa estudar, projetar e implementar sistemas ou dispositivos 
que, com a utilização de percepção e de certo grau de 
“inteligência”, sejam úteis na realização de uma determinada 
tarefa, pré-definida ou não, que envolva interação física entre o 
sistema (ou dispositivo) e o meio onde a tarefa está sendo 
realizada [7]. 

Conceitos de engenharia, eletrônica, informática, lógica são 
explorados constantemente [10]. O estudo de robótica envolve o 
desenvolvimento de protótipos mecânicos e eletrônicos, 
dispositivos estes controlados por circuitos integrados e 
algoritmos lógicos computacionais, tendo um software como 
gestor de atividades específicas [9]. A robótica apresenta diversas 
aplicações para o homem contemporâneo, especialmente na área 
educacional [2]. A robótica torna-se uma oportunidade de atingir 
o aprendizado em função do desenvolvimento criativo e 
motivacional dos estudantes [9]. No contexto educacional, a 
utilização da robótica pode ampliar significativamente a gama de 
atividades que pode ser desenvolvidas e promover a integração 
entre diferentes áreas do conhecimento [7]. Assim como as outras 
tecnologias a robótica vem sendo utilizada na educação como 
elemento facilitador no processo educativo [8]. 

Destacamos, todavia, como limitações da robótica, alguns fatores 
como a falta de qualificação profissional (robótica pedagógica) 
para este fim, no Brasil; a falta de diversidade de kits de robótica e 
os elevados preços de aquisição/qualificação de pessoal; o perigo 
da superlotação de uma sala de robótica e, por consequência, a 
ineficácia da aula como ferramenta inovadora do processo de 
ensino-aprendizagem; a falta de políticas públicas eficazes de 
incentivo ao uso de novas tecnologias aplicadas à educação, assim 
como o problema do viés mercadológico que a robótica 
pedagógica pode ter, causando uma tecnologização da educação 
[10]. 

3.2 Robótica Pedagógica 
A robótica pedagógica ou robótica educacional (RE) consiste 
basicamente na aprendizagem por meio da montagem de sistemas 
constituídos por robôs [10]. A robótica educacional caracteriza-se 
por um ambiente de trabalho, no qual os alunos têm a 
oportunidade de montar e programar seu próprio sistema 
robotizado, controlando-os através de um computador com 
softwares especializados [6]. 

A RE é um recurso tecnológico que pode ser utilizado como 
mediação pedagógica, visando promover a obtenção de diversas 
competências, o que contribui com a socialização entre os 
estudantes e na aquisição do conhecimento [5]. Tecnologias 

informatizadas representam inúmeros processos e atividades 
sociais. O desenvolvimento de ações para trazer a tecnologia para 
a escola caracteriza uma forma de avanço no sentido de preparar 
jovens alunos para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
[9].  

Com o uso da robótica pedagógica, o aprendiz pode desenvolver a 
sua capacidade de solucionar problemas, utilizar a lógica de forma 
eficaz e aprender conceitos ligados à matemática e física. Desta 
forma se coloca em prática conceitos abordados em sala de aula 
apenas de maneira teórica e sem conectividade com o mundo real. 
A RE proporciona um ambiente caracterizado pela tecnologia e 
criatividade, estimulando o aprendizado de conceitos intuitivos, a 
exemplo da cinemática em física. Este tipo de ambiente favorece o 
aprendizado construcionista [12]. 

A RE exige do aluno a organização de tarefas e pensamentos, 
desde o planejamento, até a montagem mecânica e a programação 
da lógica do robô. Com isto, a cada passo do projeto é necessário 
agregar conhecimentos múltiplos para solucionar problemas, 
elevando gradualmente complexidade de pensamento e, 
concomitantemente, o grau de atração dos alunos na resolução do 
problema [4]. 

Na robótica aplicada à educação, o importante é o processo, o 
desenrolar dos trabalhos e não o resultado por si só. É 
imprescindível explorar todas as possibilidades, buscando o 
aprendizado por meio da reflexão individual e da interação em 
grupo (aluno-aluno, aluno-professor, aluno-robô, professor-robô) 
e em seguida propondo alternativas para a solução de situações 
problemas por meio do aprimoramento de montagens, ideias e 
abordagens [10]. A atividade com a RE é desafiadora e lúdica, no 
qual o esforço do educando é utilizado na criação de soluções, 
sejam essas compostas por hardware e/ou software, visando à 
resolução de um problema proposto – podendo o mesmo ser real 
[1]. 

Depreendemos dos estudos realizados, que a Robótica Pedagógica 
tem proporcionado uma maneira diferenciada de trabalhar o 
aprendizado de conceitos, a partir da montagem e controle de 
dispositivos robóticos, via computador [10]. Como já mencionado 
anteriormente, entende-se a RE como a construção de um 
micromundo de possibilidades investigativas [3]. Dessa forma, os 
estudos da tecnologia associados à teoria, projeto e aplicação de 
robôs se constituíram na Ciência denominada Robótica e, cujo 
mercado hoje está em franco desenvolvimento [13]. 

3.3 Objetos de Aprendizagem 
Com a revolução tecnológica os Objetos de Aprendizagem 
(OA’s), principalmente os computacionais, tornaram-se uma 
importante estratégia pedagógica para atrair a atenção dos alunos 
[4]. A Robótica como disciplina técnica tem aparecido de forma 
muito frequente nos currículos escolares. Seus defensores 
afirmam que a utilização desta disciplina na escola desenvolve 
nos alunos habilidades e características eficientes para a solução 
de problemas em equipe e o interesse pela Ciência [7]. 

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-
aprendizagem. Dentre as tecnologias utilizadas na educação, à 
robótica tem se tornado frequente nas escolas públicas e privadas 
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[8]. 

A internet, por exemplo, é uma alternativa por meio da qual o 
estudante pode ampliar os saberes pela busca através de links 
diretos na pesquisa de vídeos, imagens e textos que proporcionem 
uma compreensão mais precisa de determinado conhecimento [5].  

Pode-se afirmar então que, a utilização dos OA’s estimula a 
criatividade e a imaginação. Além disso, os OA’s favorecem o 
dinamismo das aulas e a assimilação dos conhecimentos por parte 
dos alunos de forma lúdica e muitas vezes imperceptível, assim 
como ocorre durante o brincar [4]. Atualmente existem vários 
recursos tecnológicos que podemos utilizar com a finalidade 
educativa. Por isso, os educadores precisam observar as 
alternativas pertinentes no que concerne ao seu uso na sala de 
aula. Dentre as tecnologias existentes, podemos citar a RE como 
um instrumento que facilita a prática dos docentes, quando utiliza 
esse recurso como mediação pedagógica no processo de ensino e 
aprendizagem [5].  

3.4 Teorias ensino-aprendizagem  
O processo de ensino ou aprendizagem apresenta diferentes 
enfoques que podem incorporar características, de um ou mais, 
dos paradigmas a seguir: instrucionismo, construtivismo e 
construcionismo [12]. 

Instrucionismo - O paradigma instrucionista, em sua forma mais 
ortodoxa (behaviorismo), baseia-se na teoria psicológica de 
Skinner. Segundo Skinner, um conhecimento pronto, 
hierarquizado e compartimentalizado é transferido do professor ao 
aprendiz, que funciona como um repositório de informações [12]. 

Construtivismo - No ensino, o construtivismo é usualmente visto 
como uma forma de buscar um maior interesse dos alunos pelo 
assunto tratado. Pode-se concluir que o construtivismo suscita no 
aluno o espírito de pesquisa [12]. O construtivismo opõe-se ao 
paradigma instrucionista. Segundo a teoria construtivista de 
Piaget, a criança possui um mecanismo de aprendizagem próprio, 
ou seja, uma estrutura cognitiva individual, antes de ir para a 
escola. Para Piaget, a criança desenvolve sua capacidade 
intelectual interagindo com objetos do ambiente, sem ensino 
explícito, baseada na exploração ativa, onde constrói o 
conhecimento a partir de um conjunto de problemas motivadores 
e realistas [12]. 

Construcionismo - O construcionismo proposto por Seymour 
Papert (Papert 1986) é ao mesmo tempo uma teoria de 
aprendizagem baseada nos princípios de Jean Piaget 
(conhecimento é adquirido à medida que se pensa e age sobre o 
objeto maturação, experiência, transmissão social e equilibração) 
e uma estratégia de trabalho onde cada um se torna responsável 
por sua aprendizagem à medida que experimenta e constrói algo 
[12]. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No presente estudo analisou-se (13) treze artigos que atenderam 
aos critérios de inclusão previamente estabelecidos de modo que 
os mesmos trazem em seu conteúdo a temática robótica educativa. 
Abaixo se apresenta a caracterização geral dos artigos assim como 
as categorias estabelecidas de acordo com o objetivo geral do 
estudo. 

4.1  Caracterização 
No presente estudo analisou-se (13) treze artigos que atenderam 
aos critérios de inclusão previamente estabelecidos de modo que 
os mesmos trazem em seu conteúdo a temática robótica educativa. 
Abaixo se apresenta a caracterização geral dos artigos assim como 
as categorias estabelecidas de acordo com o objetivo geral do 
estudo. No quadro 1 tem-se apresentado a distribuição 
considerando a titulação, autor, ano de publicação, periódico, 
origem, tipo de estudo e contexto, visto que o mesmo corresponde 
a amostra do estudo após busca na base de dados e avaliação de 
acordo com os critérios de exclusão e inclusão, seguindo com as 
especificações detalhadas. 

QUADRO 1 – Características dos estudos incluídos na amostra da 
revisão de literatura, Google acadêmico entre 2006 e 2016. 

TÍTULO TIPO DE 
ESTUDO 

CONTEXTO 

Uso do Hardware Livre 
Arduino em Ambientes de 

Ensino-aprendizagem. 

Minicurso Jornada de atualização 

Minicurso: Introdução a 
Robótica Educacional. 

Minicurso Reunião anual da SBPC 

Rede de aprendizagem em 
robótica: uma perspectiva 
educativa de trabalho com 

jovens.  

Observacional; 
Registro de 

dados e 
informações. 

Escola pública estadual 
na cidade de 
Uberlândia/MG. 

O uso da robótica educacional 
para o ensino de algoritmos. 

Observacional 
e documental. 

Curso Técnico em 
Informática do IFBA na 
cidade de Valença/Ba.   

Robótica Educacional na Sala 
de Aula: Relato de uma 

realidade. 

Observacional Escola pública 
municipal na cidade de 
João Pessoa/Pb 

Utilização da teoria de vygotsky 
em robótica educativa. 

Observacional Escola pública 
municipal na cidade de 
Natal/RN. 

A robótica móvel como 
instrumento de apoio à 

aprendizagem de computação 

Caso de estudo IFES 

Utilização da robótica na 
educação: uma realidade no 
município de solânea - PB 

Exploratório e 
descritivo 

Escola pública estadual 
na cidade de 
Solânea/Pb.  

Robótica: uma ferramenta 
pedagógica no campo da 

computação. 

Exploratório e 
descritivo 

Curso Técnico em 
Informática (IPES) na 
cidade de Telêmaco 
Borba/PR. 

Robótica na escola: ferramenta 
pedagógica inovadora. 

Estudo de caso 
observacional 

Segunda fase do ensino 
fundamental de uma 
escola particular na 

cidade de Goiânia/GO. 
Robótica pedagógica no 

incentivo de crianças e jovens. 
Observacional Escola pública estadual  

na cidade de 
Uberlândia/MG. 

Avaliando diferentes 
possibilidades de uso da 
robótica na educação. 

Caso de estudo Universidade Pública 
Estadual no Estado de 

São Paulo. 
Robótica móvel: um ambiente 

pedagógico no processo de 
ensino-aprendizagem nos 

cursos de engenharia. 

Estudo de caso Cursos de Engenharia 
da Região Noroeste 
do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

FONTE: Dados empíricos da pesquisa, 2017. João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

4.2 Categorização 
Nesta revisão podemos levantar como categoria principal a 
utilização dos termos educacional, educativa e pedagógica, 
quando os autores descrevem a robótica. 
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4.2.1 Categoria principal – Robótica educacional, educativa 
ou pedagógica? 
Assim levantamos três subcategorias, nas quais os autores 
enquadram seus trabalhos: 

4.2.1.1 Robótica Educacional: AZEVEDO, Samuel; AGLAÉ, 
Akynara; PITTA, Renata (2010); CAMBRUZZI, Eduardo; DE 
SOUZA, Rosemberg Mendes (2014); DA SILVA, Jéssica Ferreira 
Souza; MOITA, Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro 
(2015);  

4.2.1.2 Robótica Educativa: DE SILVA, A. F; et al.; 
BARBOSA, Fernando da Costa;  Others (2016) 

4.2.1.3 Robótica Pedagógica: KLOC, A. E.; KOSCIANSKI, A.; 
PILATTI, L. A. (2009); MIRANDA, J. R.; SUANNO, M. V. R. 
(2009); MORAIS, A. S. et al. (2014) 

Este estudo obteve, além da categoria principal, três subcategorias 
distribuídas e analisadas de acordo com os autores envolvidos no 
estudo.  

4.2.2 Subcategoria 1 – Robótica educativa como objeto de 
ensino e aprendizagem. 

QUADRO 2 – Robótica educativa como objeto de ensino e 
aprendizagem. 
ANO AUTOR Robótica educativa como objeto de ensino 

e aprendizagem. 

2013 ALVES, Rafael 
Machado; DA 

SILVA, Armando 
Luiz Costa; 

PINTO, Marcos 
de Castro; 

SAMPAIO, Fábio 
Ferrentini; ELIA, 

Marcos da 
Fonseca. 

“A atividade com robótica educacional é 
desafiadora e lúdica, onde o esforço do 
educando é utilizado na criação de soluções, 
sejam essas compostas por hardware e/ou 
software, visando à resolução de um 
problema proposto – podendo o mesmo ser 
real”.  

2010 AZEVEDO, 
Samuel.; AGLAÉ, 
Akynara.; PITTA, 

Renata.  

“Apresentamos a robótica educacional como 
mais uma possibilidade tecnológica para ser 
utilizada em sala de aula de forma a auxiliar o 
professor em sua prática pedagógica”. 

2016 BARBOSA, 
Fernando da 

Costa;  Others. 

“Pensando em uma ótica complementar, 
podemos dizer então que a Educacional é 
mais ampla no sentido de poder incorporar 
aspectos pedagógicos no processo de ensino 
aprendizagem, mas uma ação também pode 
ocorrer em qualquer espaço envolvendo 
múltiplos agentes e criar condições ao 
desenvolvimento humano e sua formação”. 

2014 CAMBRUZZI, 
Eduardo; DE 

SOUZA, 
Rosemberg 

Mendes. 

“Pode-se afirmar então que, a utilização dos 
objetos de aprendizagem estimula a 
criatividade e a imaginação. Além disso, os 
OA’s favorecem o dinamismo das aulas e a 
assimilação dos conhecimentos por parte dos 
alunos de forma lúdica e muitas vezes 
imperceptível, assim como ocorre durante o 
brincar.” 

2009 KLOC, A. E.; 
KOSCIANSKI, 
A.; PILATTI, L. 

A. 

“A robótica é um meio de possibilitar o 
desenvolvimento de projetos tecnológicos e 
educacionais, envolvendo técnicas de 
construção e manipulação de robôs e 
possibilitando o avanço do processo criativo, 

raciocínio lógico, a interdisciplinaridade em 
diferentes áreas. Exemplos de atividades são 
o projeto e criação de robôs, a programação 
de softwares, trabalhos em eletrônica e redes 
de computadores”. 

2009 MIRANDA, J. R.; 
SUANNO, M. V. 

R. 

“Após a observação, análise do grupo focal 
com os alunos e a entrevista com o professor 
de robótica, constatamos que a robótica 
pedagógica pode ser uma ferramenta 
inovadora e dinamizadora do processo de 
ensino-aprendizagem em uma instituição de 
ensino”. 

“As políticas públicas de implementação de 
laboratórios de robótica e capacitação de 
professores ainda dão seus primeiros passos 
no Brasil. O que se vê ainda são iniciativas 
isoladas de municípios, estados e instituições 
de ensino particular”. 

2014 MORAIS, A. S. et 
al. 

“O emprego da robótica pedagógica em 
projetos que envolvem crianças e jovens vem 
demonstrando grande sucesso, pois ela se 
tornou uma ferramenta de desenvolvimento 
de atividades que envolvem planejamento, 
criação e solução de problemas que 
interagem diversas áreas de conhecimento”.  

Objetivando a consolidação integral da 
educação, são cada vez mais comuns 
pesquisas que apontam a robótica pedagógica 
como sendo a solução para o problema da 
inclusão digital e multidisciplinaridade, 
porém isto não faz parte do cotidiano da 
maioria das escolas brasileiras, explicada pela 
dificuldade na aquisição de equipamentos. 

FONTE: Dados empíricos da pesquisa, 2017. João Pessoa, Paraíba, Brasil. 
 
4.2.3 Subcategoria 2 – Principais teorias de ensino-
aprendizagem adotadas no ensino de robótica. 
QUADRO 3 - Principais teorias de ensino-aprendizagem adotadas no 
ensino de robótica. 
ANO AUTOR Principais teorias de ensino-

aprendizagem adotadas no ensino de 
robótica. 

2013 ALVES, Rafael 
Machado; DA 
SILVA, Armando 
Luiz Costa; PINTO, 
Marcos de Castro; 
SAMPAIO, Fábio 
Ferrentini; ELIA, 
Marcos da Fonseca. 

“No entendimento do Grupo GINAPE, o 
uso da Robótica em ambientes de ensino-
aprendizagem compõe uma tecnologia 
educacional potencializora, sob o ponto 
de vista dos referenciais teóricos 
construtivistas de Piaget, Vygotsky e 
Papert”.  

2010 AZEVEDO, 
Samuel.; AGLAÉ, 
Akynara.; PITTA, 
Renata.  

“Contudo, nas décadas seguintes, com o 
aparecimento e expansão de novas 
possibilidades de uso da informática e 
internet, o termo passa a abarcar uma 
ideia com tom construcionista, em que o 
letramento além de inserir a visão 
instrucionista, ou seja, o aprendizado da 
técnica, traduzidas na apreensão de 
operações básicas, agrega o valor 
construtivo, no sentido de utilizar o 
computador e as demais mídias para 
tomar consciência da realidade 
contemporânea e transformá-la, no 
sentido da melhoria da qualidade de vida 
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humana”. 

2015 DA SILVA, Jéssica 
Ferreira Souza; 
MOITA, Filomena 
Maria Gonçalves da 
Silva Cordeiro. 

“A efetivação dessa prática contribui 
para uma aprendizagem com abordagem 
construcionista, na qual o aluno é 
motivado a buscar o conhecimento com 
autonomia, através da investigação dos 
saberes que direcionam os resultados 
esperados das ações pedagógicas 
solicitadas pelos professores...” 

2009 KLOC, A. E.; 
KOSCIANSKI, A.; 

PILATTI, L. A. 

“A aplicação de robótica na escola 
possui raízes em duas teorias de ensino-
aprendizagem: o construtivismo, cujo 
principal proponente é Jean Piaget; e o 
construcionismo, sugerido por Papert no 
esteio do trabalho de Piaget”. 

2010 MORELATO, L. DE 
A. et al.  

“A meta é avaliar se, quando os alunos 
têm a possibilidade de construir 
dispositivos que possam ser usados em 
aplicações propostas e desenvolvidas por 
eles próprios, o construtivismo é 
realmente eficaz na promoção do 
aprendizado”. 

“A Robótica educacional proporciona 
um ambiente caracterizado pela 
tecnologia e criatividade, estimulando o 
aprendizado de conceitos intuitivos, a 
exemplo da cinemática em física. 
Este tipo de ambiente favorece o 
aprendizado construcionista”. 

“O ambiente Logo, composto 
originalmente por uma linguagem de 
programação, foi desenvolvido como um 
ambiente onde o aprendiz controla os 
movimentos de um objeto no chão ou um 
ícone na tela (a tartaruga). A construção 
deste ambiente foi profundamente 
influenciada por conceitos e 
metodologias de IA (Inteligência 
Artificial) e pelo construtivismo de 
Piaget”. 

FONTE: Dados empíricos da pesquisa, 2017. João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

4.2.4 Subcategoria 3 – Vantagens e desvantagens da utilização 
da robótica educativa. 
São claras as vantagens da utilização robótica educativa. A seguir 
apresentamos, segundo os autores analisados, o que se apresenta 
como vantagem da utilização da robótica educativa:  

QUADRO 4 - Vantagens e desvantagens da utilização da robótica 
educativa. 

VANTAGEM AUTOR 

Oferece estimulo ao pensamento 
investigativo e ao raciocínio-lógico 
do aluno. 

  AZEVEDO, Samuel.; AGLAÉ, 
Akynara.; PITTA, Renata, 2010. 

Facilitadora na implantação de 
ações pedagógicas. 

DA SILVA, Jéssica Ferreira Souza; 
MOITA, Filomena Maria Gonçalves 

da Silva Cordeiro, 2015 

Age como instrumento que 
promove socialização e autonomia 
no aprendizado. 

CAMBRUZZI, Eduardo; DE 
SOUZA, Rosemberg Mendes, 2014. 

Facilitadora na implantação de 
ações pedagógicas. 

DA SILVA, Jéssica Ferreira Souza; 
MOITA, Filomena Maria Gonçalves 

da Silva Cordeiro, 2015. 

Apresenta-se como ferramenta 
interdisciplinar, favorecer o inter-
relacionamento entre disciplinas 
como a matemática, artes, física, 
ciências, dentre outras. 

DE SILVA, Alzira Ferreira; AGAÉ, 
Akynara; GONÇALVES, Liuz 

Marcos G.; GUERREIRO, Ana Maria 
G.; PITTA, Renata; ARANIBAR, 

Dennis Barrios, 2008 

Por meio de sua implantação é 
possível identificar melhoria na 
aprendizagem de alunos. 

FABRÍCIO, Plabo Ramon de A. 
Monteiro; NETO, Oswaldo Evaristo 
da Costa; DE SOUSA, Ernando Luiz, 

2014 

Avanço ao introduzi-la no ambiente 
escolar. 

KLOC, Antonio Eduardo; 
KOSCIANSKI, André; PILATTI, 

Luiz Alberto, 2009. 

Agente inovador da prática de 
trabalho em grupo.  

MIRANDA, Juliano Rodrigues; 
SUANNO, Marilza Vanessa Rosa, 

2009. 

Estimulam o pensamento crítico e a 
habilidade de resolver problemas 

MORAIS, A. S. et al., 2014. 

Instrumento facilitador no processo 
de aprendizagem do aluno.  

MORELATO, L. DE A. et al., 2010. 

Agregam valor aos indicadores de 
desempenho e qualidade de ensino, 
diante da tendência em que aulas 
práticas são priorizadas. 

SAUSEN, A. et al., 2014. 

FONTE: Dados empíricos da pesquisa, 2017. João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

A análise dos estudos, no que se refere ao levantamento das 
desvantagens da utilização da robótica educativa, é mostrada no 
quadro 5, e tangem ao caráter tecnicista, demanda de tempo e 
custo.  

QUADRO 5 - Vantagens e desvantagens da utilização da robótica 
educativa. 

ANO AUTOR  Desvantagens 

2009 MIRANDA, 
Juliano 

Rodrigues; 
SUANNO, 

Marilza 
Vanessa Rosa. 

“Consideramos oportuno salientar que, 
mesmo sendo um instrumento dinâmico, a 
robótica pedagógica, assim como qualquer 
outra tecnologia aplicada à educação, deve 
ser utilizada com critério e planejamento 
para que não ocorra um ensino tecnicista 
desprovido de elementos facilitadores da 
autonomia e da aprendizagem 
significativa”. 

“Salientamos também que as aulas de 
robótica demandam mais tempo para serem 
realizadas. Os horários de aula adotados 
nas escolas convencionais não estão 
adaptados para encontros de robótica que 
podem chegar a duas horas”. 

2010 MORELATO, 
L. DE A. et al.  

Os kits de robótica da Lego são muito 
conhecidos e amplamente divulgados. São 
um excelente material de suporte ao 
aprendizado, mas tem um custo elevado. 

FONTE: Dados empíricos da pesquisa, 2017. João Pessoa, Paraíba, Brasil. 
 

CONCLUSÃO 
O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou um estudo 
pormenorizado, frente a produção científica, da robótica 
educativa, bem como, dos conceitos relacionados a sua utilização 
enquanto objeto de aprendizagem e as teorias 
ensino/aprendizagem que devem orientar o ensino e a 
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aprendizagem da robótica pedagógica. Além disso, permitiu uma 
pesquisa de cunho exploratório dessa literatura, que visa subsidiar 
a decisão de implantação da robótica educativa como ferramenta 
de ensino aprendizagem.  

De um modo geral, os artigos analisados, quando caracterizados 
apresentaram como contexto, quanto ao ambiente no qual foram 
desenvolvidos, a sala de aula. O tipo de estudo predominante são 
o observacional e o estudo de caso. Quando categorizados os 
artigos possibilitaram a concretização de uma categoria principal 
relacionada a utilização dos termos educacional, educativa e 
pedagógica no momento em que os autores descrevem a robótica. 
Além da categoria principal foram levantadas outras três 
subcategorias, analisadas de acordo com os autores envolvidos no 
estudo. Na primeira foram extraídos aspectos importantes da 
utilização da robótica como objeto de ensino e aprendizagem, tais 
como: ludicidade, possibilidade da utilização da tecnologia em 
sala de aula como ferramenta inovadora, facilitadora no processo 
de criação de condições ao desenvolvimento humano e sua 
formação, estimula a criatividade, propicia a inclusão digital, 
possibilita a multidisciplinaridade. Na subcategoria seguinte 
analisou-se as principais teorias de enseino/aprendizagem 
adotadas no ensino da robótica, ficando evidente que a robótica 
possibilita práticas instrucionista, construtivistas e 
construcionistas.  Por fim, na terceira subcategoria foram 
analisadas as vantagens e desvantagens da utilização da robótica. 
São vantagens da utilização da robótica educativa o estimulo ao 
pensamento investigativo e ao raciocínio lógico, seu potencial 
interdisciplinar, seu potencial inovador, aspectos de promotores 
de socialização, possibilidade de agregar valor ao ambiente 
educacional na forma de desempenho e qualidade. Finalizando, 
constatou-se que suas desvantagens tangem, de forma geral, ao 
caráter tecniscista, demanda de tempo e custo. 

Dada à importância do assunto, torna-se necessário o 
desenvolvimento de pesquisas que possam analisar e avaliar a 
implantação de forma padronização da utilização dos termos 
educacional, educativa e pedagógica no momento em que os 
autores descrevem a robótica como objeto de aprendizagem. 
Outro aspecto importante, o qual denota um ponto de 
vulnerabilidade quando da decisão de implantação da robótica 
como ferramenta de ensino aprendizagem, trata-se dos custos dos 
kits. Como forma de sanar tal dificuldade sugerimos a adoção de 
estudos que possibilitem o reforço do processo de construção de 
uma robótica educacional alternativa. 
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ABSTRACT 
In this paper we report the main trends of collaborative work to 
achieve learning in areas related to Communication and 
Information skills, as defined by the OECD. According to new 
trends and experimentation with social networks, the use of 
Twitter has been explored as a means of expanding educational 
experiences towards an informal context, giving rise to 
recommendations about its use. This revision of the state of the art 
Collaborative Work and Twitter is framed from a Socio-
constructivist perspective and particularly in the Theory of 
Activity raising the questioning about the possibilities of 
appropriation that the subjects have in front of the new 
technologies. 

RESUMEN 
En el presente trabajo se informan las principales tendencias de 
trabajo colaborativo para el logro de aprendizajes en áreas 
relacionadas con las habilidades de Comunicación e Información, 
de acuerdo a lo definido por la OCDE.  De acuerdo a las nuevas 
tendencias y experimentación con redes sociales, se ha explorado 
el uso de Twitter como un medio de expansión de las experiencias 
educativas hacia un contexto informal, dando pie a 
recomendaciones acerca de su uso.  Esta revisión del estado del 
arte del Trabajo Colaborativo y Twitter, se enmarca desde una 
perspectiva Socio-constructivista y particularmente en la Teoría 
de la Actividad, planteando el cuestionamiento acerca de las 
posibilidades de apropiación que poseen los sujetos frente a las 
nuevas tecnologías.  

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

General Terms 
Documentation, Human Factors, Theory 

Keywords 
Trabajo Colaborativo, Twiter, Habilidades del Siglo XXI 

1. INTRODUCCIÓN 
Coherentemente con el auge de nuevas tecnologías, los 

docentes e investigadores han considerado que la aplicación de las 
TICs en educación puede estar estrechamente asociadas al uso de 
dispositivos móviles [59,60].  De acuerdo a las investigaciones 
realizadas en relación a los procesos de comunicación junto con el 
acceso a la información, se estima que estas tecnologías facilitan 
la adquisición de conocimientos en cualquier lugar y contexto, así 

como ofrecen la capacidad de: buscar, seleccionar, organizar, 
generar nueva información y  conocimiento, compartir, reutilizar, 
transmitir, colaborar e interactuar [14, 60, 71] con el contenido 
mientras que los mismos estudiantes están en movimiento.   

Dentro de las herramientas que se han utilizado para 
desarrollar habilidades y competencias, las MCSCL han reportado  
resultados favorables en la utilización de dispositivos móviles 
para estos efectos [62,72], destacándose cómo la información a la 
que se puede acceder por medio de estos dispositivos se 
transforma en evidencia  para apoyar ideas y entendimientos [55].  
Asimismo, la retroalimentación favorece el procesamiento social y 
con esto el cuestionamiento de argumentos, acuerdos y 
desacuerdos [54]  junto con fortalecer el desarrollo de habilidades 
de negociación, discusión y comunicación [72].  Debido a esto, se 
ha despertado el interés en los investigadores sobre la 
incorporación de plataformas como twitter en educación con la 
finalidad de potenciar el aprendizaje de las habilidades antes 
mencionadas. Un ejemplo de esto es el estudio de Vásquez Cano 
(2012) que informa cómo la utilización de esta plataforma puede 
promover la lecto-escritura, otros autores destacan el aumento de 
habilidades para sostener discusiones sobre los propios procesos 
de aprendizaje [31]  e incluso podrían favorecer el apoyo mutuo a 
través de las comunicaciones [10].  Esta plataforma sería una 
herramienta que extiende y promueve la interacción social entre 
los estudiantes en contextos educativos, dentro y fuera del aula 
[60, 61, 25].  De acuerdo a experiencias como estas, se alzan 
diversos cuestionamientos sobre los paradigmas que se sostienen 
en educación y la relevancia de incorporar miradas 
constructivistas que faciliten el desarrollo de habilidades por 
sobre la transferencia de conocimiento.  La OCDE (2009) 
presentó el informe: “Habilidades y competencias del siglo XXI 
para los aprendices del nuevo milenio”, en cuyo listado se 
incluyen dimensiones de Información y Comunicación, 
habilidades que poseen una clara coherencia y pertinencia de uso 
con el desarrollo de las nuevas tecnologías móviles y el uso 
masivo de las redes sociales.  La sociedad del nuevo milenio nos 
plantea un desafío en el desarrollo de aprendizajes, evidenciando 
la urgencia de que los estudiantes desarrollen funciones de orden 
superior que les permitan apropiarse [43] de las nuevas 
tecnologías.  Por medio de este Estado del Arte se buscarán 
algunas orientaciones a partir de la experiencia en la 
incorporación de tecnologías móviles y el uso de Twitter en 
educación, como una red social que facilita habilidades de 
Comunicación e Información. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 594 - 599. Santiago de Chile.
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2. CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 
2.1  Funciones Psíquicas Superiores 
Según lo que plantea Vigotsky, para desarrollar las funciones 
psíquicas superiores es necesario introducir signos o instrumentos 
culturales que permitan mediar la realización de cualquier tarea.  
Estos van a mediar las funciones psicológicas del ser humano con 
sus objetos, cambiando de raíz las propiedades de dicha función.  
Es por esto que se plantea que la cultura modifica la actividad de 
las funciones psíquicas elementales (memoria, percepción, 
pensamiento, etc.) en funciones psíquicas superiores (pensamiento 
abstracto, lenguaje significativo, atención voluntaria) [43].  En 
relación a esto Leontiev [36]  explica que para dominar los 
instrumentos, así también  sus significados, es necesario dominar 
el proceso, es decir las operaciones de la actividad., desarrollando 
las capacidades de niños y adultos para emplear funcionalmente 
los signos culturales. 
Según Montealegre [43]  las características de la Funciones 
Psíquicas Superiores corresponden a los siguientes atributos:  
a) Poseen una naturaleza social. 
b) Autorregulación. 
c) Realización consciente (intelectualización y dominio).  
d) Se desarrollan como resultado de la mediatización de los 
individuos con los objetos. 
De acuerdo a la Teoría de la Actividad Humana, se entiende el 
proceso de apropiación cultural como inherente a las interacciones 
sociales de los sujetos entre sí y en un entorno material el cual 
está constituido por sistemas de relaciones y artefactos, donde 
según Cubero [16]  “el proceso final resultante no es el reflejo de 
una hipotética realidad externa, sino una construcción en la que 
han tomado parte tanto elementos del entorno como los esquemas 
cognitivos del sujeto, sus motivaciones, sus preferencias 
personales, su perspectiva del mundo”. 

2.2  Actividad 
Para comprender esta idea, es relevante volver al significado de la 
actividad.  Según Montealegre [43] la actividad consiste en dar 
sentido tanto a las acciones prácticas, como  a las acciones 
mentales (representaciones mentales) y en extraer su significado.  
Este “sentido” se desarrolla dentro del proceso de apropiación 
cultural, donde cabe destacar la característica de objetal de la 
actividad.  Este objeto de la actividad puede estar constituido por   
signos o artefactos, los que se presentan en dos sentidos: en 
primer lugar como subordinado, independiente y transformando la 
actividad del sujeto.  Y en segundo lugar, como imagen del 
objeto, el cual se produce como resultado de la actividad del 
sujeto [43].  La Actividad se manifiesta en dos aspectos:  
• Posee orientaciones, es decir la actividad responde a alguna 
necesidad, motivos o tareas, los que pueden ser mentales o 
materiales. Siendo el objeto de la actividad lo que la estimula y la 
dirige, representando además  la capacidad de satisfacer sus 
necesidades. 
• Ejecución: este aspecto está constituido por acciones y 
operaciones.  Por una parte las acciones poseen una finalidad que 
se relaciona con los medios o condiciones materiales que posee el 
sujeto para realizar la acción (como por ejemplo: la actividad 
intelectual reside en los actos intelectuales, la actividad de 
comunicación, reside en los actos de comunicación) las cuales 
ocupan un posicionamiento central en todas las interrelaciones de 

los componentes de la actividad del sujeto [43]. Y las operaciones 
que determinan las condiciones, es decir de qué modo puede ser 
logrado, lo que debe ser logrado. 

2.3  Apropiación Cultural 
Uno de los conceptos fundamentales de la Teoría de la Actividad 
tiene relación con un cambio paradigmático en relación a los 
procesos de aprendizaje.  En primer lugar Vigotsky y luego 
Leontiev desarrollan el concepto de Apropiación como un 
resultado de la reconstrucción por parte de los individuos, de sus 
facultades y modos de comportamiento, los cuales son 
desarrollados históricamente.  Como lo explica Cubero [16] este 
es un proceso activo de interacción entre individuos y objetos, así 
como de reconstrucción personal.  Ahora bien, en este contexto el 
individuo asimila o toma ciertas decisiones al desarrollar el 
proceso de reconstrucción, lo cual tiene relación con el contexto 
cultural de éste.  Según Leontiev [16], Vygotski interpretaba esta 
adquisición “como el resultado de la apropiación por parte del 
hombre de los productos de la cultura humana en el curso de sus 
contactos con sus semejantes”.  En este sentido el concepto de 
apropiación acentúa el hecho de que este “hacer suyos” supone 
una reconstrucción y una transformación de los conocimientos y 
los instrumentos que son objeto de la apropiación [36]. 

3.  CONCEPTOS CLAVES  EN EL 
TRABAJO COLABORATIVO 
3.1 Criterios para organizar grupos de 
trabajo 
El trabajo colaborativo se presenta como uno de los escenarios 
claves para el desarrollo de habilidades de Comunicación e 
Información, es por esto que la conformación de  grupos de 
trabajo ha sido un elemento fundamental para la definición de las 
estrategias o didácticas  y responde a una amplia diversidad de 
criterios.  De acuerdo a las experiencias empíricas una de las 
estrategias más viables para lograr aprendizajes exitosos son las 
alternativas que consideran las características personales [2, 56] 
motivaciones [17,56] conocimiento previo [2, 17] características 
cognitivas e información general y social, como por ejemplo: 
género, ubicación geográfica, preferencias personales, así como 
historial de interacciones del alumno con los sistemas 
tecnológicos utilizados [68].  Otros elementos utilizados como 
criterios de agrupación son los comportamientos de aprendizaje, 
es decir automotivación, interacción, comunicación y satisfacción 
con el aprendizaje [19], además de los estilos de aprendizaje [2] 
para considerar distintos patrones utilizados por los estudiantes 
para enfrentarse a un proceso de enseñanza-aprendizaje [3].  
Aunque los críticos de los test de estilos de aprendizaje sostienen 
que éstos poseen una baja validez predictiva, los profesores 
pueden poseer una noción acerca de los estudiantes y de cómo 
utilizar un vocabulario centrado en el aprendizaje de ellos [15]. 
Se busca trabajar con grupos que tiendan a ser flexibles para 
permitir el cumplimiento de algunas reglas para el trabajo 
colaborativo, para lo cual las herramientas de agrupación deben 
permitir conformaciones homogéneas y heterogéneas [39].  Según 
Amara et al [3]  las conformaciones globales y útiles frente a 
diferentes situaciones se relacionan con grupos de aprendizaje 
homogéneos y heterogéneos [56,68] reportan que generalmente 
los grupos homogéneos pueden ser más motivadores para los 
estudiantes, pero los de características heterogéneas pueden 
proporcionar mejores oportunidades de aprendizaje, siendo un 
mecanismo eficaz para mantener esta característica reasignar en 
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variadas ocasiones durante las actividades [39] teniendo en cuenta 
los resultados de éstas para sostener el criterio de heterogeneidad 
en relación al rendimiento. 
Por otro lado, en relación al tamaño de los grupos para establecer 
dinámicas de trabajo colaborativo, autores como [56] prefieren 
grupos de pequeños tamaños que pueden ser variables en cuanto a 
la cantidad, generalmente oscilan entre los 2-3 hasta cinco 
integrantes.  Pujolàs P. & Lago J. [48]  optan por un equipo de 4 
miembros porque explican que habrá más interacción simultánea 
que en un equipo de cinco o de tres. Si el número de componentes 
de un equipo es impar (tres o cinco) es mucho más probable que 
haya alguno que, en un momento dado, no interaccione con otro y 
quede al margen de la actividad.  

3.2  Monitoreo en tiempo real 
Uno de los principales aportes de estas tecnologías es el apoyo 
constante que puede ejercer el profesor al trabajo que realizan sus 
alumnos gracias al monitoreo constante de los aprendices.  Por 
ejemplo, en el trabajo de Alvarez, C., Salavati, S., Nussbaum, M., 
&Milrad, M. [4] el profesor revisa las respuestas de los 
estudiantes  (papel o pantalla de computadora) y selecciona una 
alternativa que involucra diferentes estrategias, niveles de logro, 
etc., con el fin de iniciar una discusión que involucre al maestro y 
estudiantes en el trabajo colaborativo.  De este modo la tecnología 
actúa como un catalizador, produciendo cambios en el clima de la 
clase, la pedagogía y el aprendizaje resultante [22].  En 
coherencia con perspectivas constructivistas, el aprendizaje se 
nutre del feedback inmediato que proviene de los pares, 
Woodford K. y Bancroft P. [68] refieren que “el verdadero 
corazón del aprendizaje ocurre cuando los estudiantes conversan 
con otros sobre la base de las disonancias reveladas por las 
pantallas”.  Este es un espacio en el cual, según Miao et al. [42]  
se constituye una zona compartida donde se producen las 
disonancias y reconciliaciones, necesarias para los procesos de 
reformulación de las ideas. 

3.3 Distintas Perspectivas del Trabajo 
Colaborativo 
Por otro lado, existen experiencias en las se plantea la integración 
de actividades colaborativas con tareas, donde el alumno además 
deba realizar un trabajo de forma individual, como por ejemplo en 
[4]  se reporta que los estudiantes logran justificar y argumentar 
adecuadamente sus opciones, quienes previamente han resuelto 
los problemas planteados por el docente, como respuesta a la 
exigencia de discutir sus resultados.  Parson et al. [47]  plantea 
que una de las características más prometedoras de los contextos 
de aprendizaje móvil es poder realizar actividades que impliquen 
acciones colaborativas, siendo uno de los principales argumentos 
para potenciar procesos de aprendizaje de habilidades de 
comunicación y argumentación de ideas propias.  Autores como 
Kester L. &Paas F. [32]  plantean la importancia de la presencia 
social para la cohesión del grupo debido a que ésta enriquece las 
interacciones cara a cara, para efectos de negociación.  Estos 
espacios son relevantes para la organización y representación de 
la información, logrando de este modo una coordinación entre los 
diferentes estados de las actividades [7]. 

3.4 Experiencias de Trabajo Colaborativo 
Soportada en Dispositivos Móviles 
La literatura existente acerca del aprendizaje por medio de trabajo 
colaborativo reporta resultados favorables en la utilización de 

dispositivos móviles para estos efectos [62,72] destacándose 
cómo la información a la que se puede acceder por medio de estos 
dispositivos se transforma en una evidencia para apoyar ideas y 
entendimientos [55].  Asimismo, la retroalimentación favorece el 
procesamiento social y con esto el cuestionamiento de 
argumentos, acuerdos y desacuerdos [54]  junto con fortalecer el 
desarrollo de habilidades de negociación, discusión y 
comunicación [72].  Por otro lado, cabe destacar advertencias 
como las señaladas por  Song, Y. [62]  quienes identifican  
dificultades para medir los aprendizajes desarrollados en estos 
medios, debido a la complejidad de capturar este proceso en un 
contexto cambiante, ahora bien, esta característica también es 
considerada como un elemento que fomenta la motivación por el 
trabajo colaborativo, generando un compromiso sobre el propio 
proceso de aprendizaje en los estudiantes. 
Según Roschelle et al. [54]  dos de los principios fundamentales 
para diseñar actividades de trabajo colaborativo son: la 
responsabilidad individual y la interdependencia positiva, es decir 
que haya un complemento entre el trabajo y la opinión personal 
del estudiante con el logro de acuerdos dentro del grupo.  Para 
beneficiarse mutuamente, los estudiantes se concentran en el logro 
de una mayor eficacia [30] teniendo conciencia de que trabajan 
por un resultado común [34]. 

4. TWITTER EN EDUCACIÓN 
Esta herramienta permite enviar mensajes breves, con una 
longitud máxima de 140 caracteres.  Twitter ha generado un alto 
impacto desde su creación el año 2006, permitiendo la interacción 
a través de mensajes cortos, a los que es posible incluir 
hipervínculos.  A partir de su popularidad, de las amplias redes de 
comunicación y la facilidad para compartir información, se han 
realizado investigaciones para experimentar en entornos 
educativos. 
Tang, Y., & Hew, K. F. [63]  realizaron una revisión sistemática 
donde exploran qué se ha hecho durante los últimos 10 años, 
siendo un ámbito de interés indagar en las posibilidades de la 
herramienta en el desarrollo de habilidades y aprendizajes.  En 
este estudio [63]  se informa que twitter es una herramienta que 
promueve la lecto-escritura, reportándose una mayor eficacia en 
las siguientes habilidades: 
1.- Identificación de ideas principales. 
2.-Aumento de opiniones personales acerca del contenido del 
texto. 
3.- Identificación de la información relevante. 
4.-Utilización de un léxico más rico en cantidad y variedad. 
5.- Uso apropiado del lenguaje.  
Como red social, el establecimiento de interacciones ha permitido 
utilizar twitter como un soporte para el trabajo colaborativo, 
donde los tweets pueden ser construidos para expresar una idea, 
parafrasear o criticar un concepto, proporcionando así un nivel de 
discurso en un espacio virtual que apoya el diálogo que ocurre 
cara a cara [49].  Es este espacio virtual el que proporciona la 
ampliación del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula 
[24], destacando la posibilidad de generar un aprendizaje informal 
[23]  en la medida que extienden las posibilidades de desarrollar 
un trabajo colaborativo a través de esta red. 
Estudios de [12, 27, 40, 64] informan que el uso de Twitter 
aumenta las interacciones y el nivel de compromiso de los 
estudiantes sobre su proceso de aprendizaje, ya que además de 
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tener la posibilidad, tanto profesores como alumnos, de 
colaborarse compartiendo ideas y recursos, haciendo preguntas, o 
enviando respuestas a los mensajes [9,19], los estudiantes pueden 
desarrollar una discusión en relación a sus propios aprendizajes 
[31]. 
La posibilidad de mantener el anonimato y el constituirse como 
una red de interacciones donde ocurren procesos de aprendizaje, 
permite a los alumnos hablar entre sí sin restricciones y les otorga 
la oportunidad de ser parte del proceso de alguien más leyendo 
[31].  Esto fomenta el apoyo a través de la comunicación, incluso 
animándose mutuamente [10], además de favorecer a quienes 
poseen estilos introvertidos en contextos sociales [67] expresando 
sus ideas con mayor comodidad. 
Esta plataforma también ha sido utilizada para realizar 
evaluaciones formativas, debido a la posibilidad que tiene el 
instructor de acceder al nivel de comprensión de los estudiantes 
en tiempo real [33], respondiendo preguntas después de una 
conferencia o haciendo un seguimiento en tiempo real de la 
discusión a través de los tweets [31].  Se han propuesto 
actividades que tienen como objetivo recordar los conceptos del 
curso [63], sobre las cuales se informa ser una herramienta eficaz 
en la retención de la memoria [6]. 
Las principales preocupaciones de los profesores sobre la 
integración de twitter en actividades orientadas hacia el 
aprendizaje tienen relación con las distracciones que trae esta 
herramienta al aula [51]  junto con la longitud del mensaje, 
debido a que restringiría el desarrollo del pensamiento en 
profundidad [31, 49].  Ante lo cual autores como Tang, Y., & 
Hew, K. F. [63]  y Priem & Costello [50]  responden con la 
posibilidad de superar esta limitación incluyendo hipervínculos.   
Pero en términos generales, los estudiantes que se sometieron a la 
realización de actividades pedagógicas con esta herramienta 
creyeron que sí incrementó la efectividad del curso [70]. 

5. CONCLUSIONES 
Para comprender las alternativas en el desarrollo de nuevos 
contextos de aprendizaje es importante identificar las limitaciones 
que poseen las nuevas tecnologías.  En particular plataformas 
como Twitter, dan lugar a nuevas interacciones dentro y fuera del 
aula, generándose mayores oportunidades para establecer 
intercambios de información e ideas, pero como lo identifica la 
experiencia, también limita el desarrollo extendido de 
argumentos, siendo estas barreras poco exploradas en cuanto al 
impacto final en el desarrollo de las habilidades de Comunicación.  
En su generalidad, la tendencia en el uso de esta red social se 
circunscribe en experiencias relacionadas con el desarrollo de 
debates en niveles de educación superior, destacando la 
pertinencia de su uso en la amplificación de estas actividades 
hacia contextos informales.  Lo que a su vez posibilita el 
desarrollo de ciertas destrezas en un ámbito real, teniendo los 
sujetos la posibilidad de incorporar elementos de la vida cotidiana 
al diálogo que sostiene con sus compañeros de clase o profesor.  
De acuerdo al concepto de apropiación, la clave para la 
incorporación de nuevas tecnologías o productos culturales hace 
mención al traspaso hacia la vida cotidiana de estas herramientas 
transparentemente [57].  El trabajo colaborativo, desde su 
conceptualización en Informática Educativa, facilitaría el 
aprendizaje por medio de la autorregulación, en la medida que 
fortalece el compromiso de los estudiantes, además de fortalecer 
el desarrollo de habilidades por medio del apoyo entre pares 
frente a la necesidad de lograr acuerdos, exponer argumentos y al 

generar experiencias reales de investigación y por ende búsqueda 
de información junto con su respectiva exposición de resultados y 
conclusiones.  Por otro lado, esta revisión bibliográfica da cuenta 
de diversas estrategias que han sido implementadas y han 
generado resultados positivos en aspectos específicos del proceso 
de aprendizaje, pero que siguen siendo parciales frente al desafío 
de desarrollar habilidades complejas como las de Comunicación e 
Información. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze the digital present of 
physical education teachers, their training possibilities and the 
competences that must be developed in relation to Information 
and Communication Technologies (TIC). The main objective of 
this study was to show the professionals of the physical activity a 
series of alternatives and options that teachers have to apply TIC. 
This study confirms deficiencies in teacher training, which creates 
a professional disadvantage compared to others. This is the main 
argument for little scientific production. Also, it is known that 
there are multiple possibilities of applying TIC in physical 
education which determines that teacher training must respond to 
these demands and needs. 
 
RESUMEN 
La finalidad de este estudio ha sido analizar el presente 
digital de los docentes de educación física, sus 
posibilidades de formación y las competencias que debe 
desarrollar en relación a las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TICs). El objetivo principal de este 
estudio ha sido mostrar a los profesionales de la actividad 
física una serie de alternativas y opciones que tienen los 
profesores de poder aplicar las TICs. Este estudio confirma 
las deficiencias a nivel de formación docente, que genera 
una desventaja profesional frente a otros, siendo esto el 
principal argumento para la poca producción científica. 
Asimismo, se sabe que existen múltiples posibilidades de 
aplicar TICs en la educación física lo cual determina que la 
formación docente debe responder a estas demandas y 
necesidades. 
 
Categories and Subject Descriptors 
2. Human-computer interaction 
 

General Terms 
Documentación y factores humanos 
 
Keywords 
Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC), 
Educación física, Formación docente. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En la búsqueda de información sobre TIC aplicada a la educación 
física, nos encontramos con dos realidades. Por un lado, la 
producción de artículos científicos es bastante reducida, claro 
indicador de que en educación física se han realizado pocos 
estudios de investigación en relación al uso de las TICs y/o a 
Entornos Virtuales de Aprendizaje. Hasta 2010, poco se había 
investigado en temas particulares como las tecnologías de 
información y comunicación, las cuales se han incorporado 
rápidamente a nuestras actividades cotidianas en sus diversas 
dimensiones y en especial en las instituciones educativas [1], en 
las que se pretende la apropiación de las TICs desde las instancias 
gubernamentales y sus políticas educativas. 
  
Por otro lado, los pocos trabajos que revisamos nos ofrecen 
alternativas realmente alentadoras para el desarrollo de las TICs 
en el ámbito de la educación física, de los deportes y la actividad 
física en general. En los últimos años, aun cuando la investigación 
en el campo educacional no es algo nuevo, es un imperativo 
empezar hacer investigación acerca de la influencia e impacto de 
las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente 
desde la mirada de la educación física que ha sido muy poco 
explorada.  
 
El presente estudio, analiza la realidad peruana de la educación 
física en relación a la formación en las TICs, plataformas de 
aprendizaje, Entornos Virtuales de Aprendizaje, Aplicativos 
(APPs) y dispositivos tecnológicos utilizados en el campo 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 600 - 605. Santiago de Chile.
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educativo o en la actividad física en general; analiza las razones 
de la baja producción científica en el área de educación física; 
finalmente propone contenidos curriculares que sean parte de la 
formación del docente de educación física. 
 
ESTADO DEL ARTE 
[6], en su estudio Tecnologías de la información y comunicación 
y educación física: currículo, investigación y propuesta 
pedagógica, realiza un análisis de la inserción de las TICs en los 
currículos de las licenciaturas de Educación Física, según el cual 
algunas instituciones superiores brasileras ya la consideran una 
necesidad, aun cuando se puede difundir con mayor amplitud a 
nivel curricular y de investigación de las TICs en el área. 
Respecto a las líneas de investigación de las instituciones 
superiores, estas están poco relacionadas a la Educación física y 
su práctica pedagógica, más allá de que las TICs tiene gran 
influencia en la vida de los estudiantes y esta insertada en todos 
los espacios, incluida la clase de educación física. 
 
[6], respecto de los cambios curriculares señala: “es preciso 
recordar que las tecnologías evolucionan y se modifican con 
mucha velocidad e intereses diversos, sin embargo las 
alteraciones curriculares se producen a partir de procesos más 
lentos e institucionalizados” No obstante, hoy en día la necesidad 
de formar profesores de educación física capaces de explorar las 
potencialidades de las TICs tiene relación con el avance 
vertiginoso de esta y por su puesto con la implementación de un 
currículo pertinente. Finalmente, el estudio hace una propuesta y 
perspectivas de inserción de las TICs en la clase de educación 
física, que a continuación mencionamos: Educación física en el 
aula informática (aula de innovación) que busca obtener 
información y la construcción de blogs; otra opción son los 
Objetos de Aprendizaje (OA): como por ejemplo los juegos 
pedagógicos digitales los cuales son de mucha importancia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, cabe mencionar en este caso 
que son los docentes quienes pueden elaborar los OA, la 
dificultad pasa por la falta de capacitación para dicha tarea; 
educar para los multimedios los cuales permitirá al estudiante 
manejar las tecnologías; la aplicación de los dispositivos móviles 
en las clases de educación física es una realidad con un alto 
potencial de uso. 
 
Asimismo, [10], considera que la formación docente continua es 
de vital importancia especialmente para aquellos con larga 
experiencia. En tanto, la inserción de las TICs en la educación 
física estima necesario discutir sobre la práctica docente en el uso 
de las TICs, especialmente en la planificación de actividades de 
aprendizaje y sus contenidos estructurantes con el agregado de los 
recursos tecnológicos. También indica que la realidad actual 
obliga a las instituciones de enseñanza superior una 
reorganización del currículo que posibilita construir nuevos 
saberes del área y la suma de valores a las TICs que signifique la 
calificación profesional. 
 
METODOLOGÍA 
La búsqueda de información ha tenido como fuente principal el 
internet, procurando revisar la mayor cantidad de artículos 
científicos y comunicaciones que se encuentra en la web, la 
mayoría en castellano y portugués. Asimismo, la obtención de 
información de las entidades educativas superiores, se realizó 
visitando sus portales web.  
Formación docente en las TICs  

En 2005, la UNESCO señalaba que, “Un docente que no maneje 
las tecnologías de información y comunicación está en clara 
desventaja con relación a los alumnos. La tecnología avanza en la 
vida cotidiana más rápido que en las escuelas, inclusive en zonas 
alejadas y pobres con servicios básicos deficitarios”  
 
Asimismo [12] agrega, “la transformación de la sociedad de la 
información y del conocimiento, la necesidad de una educación 
de calidad y la necesidad de hacer un uso reflexivo de las TIC a 
favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje plantean 
desafíos y reestructuraciones a la educación, debido al impacto y 
demandas que dichas transformaciones generan en la manera 
como la sociedad se organiza, trabaja, se relaciona y aprende” 
 
Por otro lado, el Marco de Buen Desempeño que el estado viene 
implementando, cuyo fin es tener maestros bien preparados para 
ejercer su profesión, en la Cuarta Competencia Docente establece 
que el profesorado deben conducir el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y 
recursos pertinentes, para que los estudiantes aprendan a 
solucionar problemas relacionados con sus experiencias, intereses 
y contextos culturales [11].  
 
Esta situación, sugiere un replanteo de las funciones de la 
enseñanza y de los profesionales que la aplican [12]. Entonces la 
formación docente debería orientarse al desarrollo de 
competencias técnicas para el uso de herramientas tecnológicas, 
competencias reflexivas para seleccionar e interpretar mensajes 
TICs, además competencias de producción y direccionamiento de 
contenidos a las TICs y sus lenguajes, de manera que los 
profesores tengan las capacidades para integrar las TICs a la 
enseñanza, el desarrollo de proyectos y actividades de aprendizaje 
[5] cuyo fin es lograr que los estudiantes se desenvuelvan en los 
entornos virtuales de aprendizaje generados por las TIC. 
 
Actualidad curricular de las TICs en la 
formación de profesores de educación física 
En el ámbito escolar, el área de Educación Física a diferencia de 
las demás áreas curriculares tiene características 
predominantemente prácticas con contenidos procedimentales los 
cuales se desarrollan a campo abierto, cuyo objetivo principal es 
la actividad física del estudiante, a través de la cual se puede 
generar aprendizajes de tipo motriz, cognitivo, formativo-
valorativo, incluso social-afectivo; es decir se encarga del 
desarrollo integral del individuo. Mientras que las demás áreas, en 
su mayoría son de tipo cognitivo cuyo objetivo es la construcción 
de aprendizajes en base a la experiencia, la investigación y la 
búsqueda de información. 
 
Lo anterior tal vez es la respuesta al hecho de que todas las 
plataformas, sistemas de gestión de aprendizaje, entornos 
virtuales de aprendizaje, herramientas online o  plataformas de 
gestión del comportamiento (Educaplay, edmodo, chamilo, 
claroline, ClassDojo, Edpuzzle, Modle, etc.) no han sido 
diseñadas pensando en la educación física, más allá de que 
muchas de estas herramientas pueden servir para gestionar 
aprendizajes cognitivos en el área, de lo cual ya hay estudios 
realizados. Asimismo, aunque parezca anecdótico, ninguna de las 
plataformas que dan cursos MOOC ofrece alguno en relación a la 
educación física o la actividad física. 
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La situación expuesta, muestra a los profesionales de la actividad 
física en desventaja frente a los profesores de las demás áreas, por 
lo que es necesario empezar a utilizar las plataformas de 
aprendizaje, diseñando cursos, objetos de aprendizaje y demás 
aplicaciones que los estudiantes puedan aprender. Asimismo, 
también es importante que se diseñen software educativos, 
plataformas de aprendizaje o herramientas online más orientados 
a los aprendizajes motrices, que mejore la gestión de la práctica 
de la actividad física. No obstante, en algunos deportes 
especialmente en el alto nivel, ya se utilizan dispositivos 
tecnológicos de última generación, software, aplicativos o 

plataformas que ayudan a gestionar aprendizajes y/o el 
mejoramiento de las competencias físicas, deportivas y 
desempeño motriz [5]. 
 
Un análisis de las entidades de formación profesional que tienen 
la especialidad de Educación Física (TABLA Nº 1) muestra que 
de doce (12) instituciones revisadas solo cinco (5) ofrecen en su 
currículo un curso sobre TICs aplicado a la educación física. 
Cuando hemos revisado sus contenidos, estos no se diferencian de 
las demás especialidades, en buena cuenta se dan de forma 
general para todos.  

 
 

 
 

TABLA Nº 1, Formación docente de TICs aplicada a la educación física en universidades e institutos superiores 
 
Nº Institución Carrera o Especialidad Nombre del Curso o Área Semestre 

1 Instituto Superior Pedagógico de 
Arequipa Educación Física Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones Noveno 

2 Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos Educación Física Informática aplicada a la cultura 

física Decimo 

3 Universidad José Carlos Mariátegui Educación Física Tecnología de la información y 
comunicaciones  (EEE) Tercero 

4 Universidad Privada Cesar Vallejo Ciencias del Deporte EC Electivo 
TIC Octavo 

5 Universidad de Chiclayo Educación Física Informática educativa Tercero 
6 Universidad Alas Peruanas Ciencias del deporte No existe  

7 Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Educación Física No existe  

8 Universidad Nacional del Altiplano Educación Física Pagina No muestra plan de 
estudios 

 

9 Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga Educación Física Pagina No muestra plan de 

estudios 
 

10 Universidad Peruana Unión Educación Física Pagina No muestra plan de 
estudios 

 

11 Universidad Nacional Enrique Guzmán 
y Valle Educación Física Pagina No muestra plan de 

estudios 
 

12 Universidad Nacional Hermilio 
Valdizan Educación Física Pagina No muestra plan de 

estudios 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 
Esta realidad confirma que la mayoría de profesionales de la 
actividad física no han desarrollado competencias digitales, lo 
cual lo pone en desventaja ante los profesionales de las demás 
áreas. Es importante que estas brechas amplias se reduzcan, para 
ello es importante mostrar la viabilidad de la aplicación de las 
TICs en la labor diaria del profesor de educación física, que es 
también el objeto de este estudio. Asimismo, procurar que su 
formación este más relacionada a las funciones y actividades que 
el docente realiza como parte del trabajo que realiza. 
 
 
Demandas y necesidades de la educación física 
en relación a las TICs. 
En nuestro país, no cabe duda que uno de los más grandes 
desafíos en el contexto actual es buscar que insertar las TICs en 
los procesos pedagógicos con la finalidad de optimizar el uso de 
las tecnologías, ser eficiente en la búsqueda de la información y 
tener pertinencia en las comunicaciones, lo que obliga a repensar 
la práctica pedagógica del docente [12], pues estamos frente a 
nuevas formas de entender el mundo, nuevos intereses y 

necesidades, nuevas formas de comunicación, nuevas demandas 
de aprendizaje que tienen los estudiantes de hoy. 
 
El uso de los neo recursos tecnológicos puede tener un beneficio 
enorme tanto para docentes y estudiantes, ya sea en el marco de la 
educación formal como en la no formal en donde el aprendizaje 
invisible adquiere un mayor protagonismo pues fuera de la 
escuela la tecnología promueve la generación de una “nueva 
ecología del aprendizaje y de oportunidades sociales” [3]. 
 
Las demandas y necesidades de la educación física en relación a 
las TICs tienen que ver con la actividad y/o función que el 
docente desempeña en todo proceso de enseñanza-aprendizaje y 
su gestión, lo que finalmente podrá constituirse en los contenidos 
curriculares para la formación del profesorado. Por ello, hemos 
distinguido actividades o funciones que desempeña un profesor 
que permitirá entender cuáles son las demandas y necesidades de 
formación del docente de educación física en relación a las TICs. 
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- Planificación curricular e informes del docente 
Es una actividad básica permanente que el docente realiza 
continuamente por la que debe realizar planificación curricular 
anual, de unidades, de sesiones de aprendizaje y/o en el diseño de 
proyectos de aprendizaje con sus respectivos informes técnico 
pedagógico. Para esta actividad el docente hace uso básicamente 
de las Herramientas de Microsoft Office (Word, Excel) 
procesadores de texto que cada PC contiene, según el sistema 
operativo que tenga. 
 
IMPORTANCIA: Indudablemente tener toda la documentación 
digitalizada, permite organizarla adecuadamente y la agilidad en 
su manipulación. 
 
- Evaluación de aprendizajes, desempeños y 
rendimientos 
En esta actividad el docente de educación física con relación a 
otras áreas curriculares, puede valerse de variados recursos que 
van desde dispositivos tecnológicos hasta el uso de software 
especializados que ofrecen las TICs.  
 
Inicialmente para la elaboración de registros de calificación e 
instrumentos de evaluación (fichas, lista de cotejos, rubricas, 
escalas, etc.) se hace uso de los procesadores de texto, 
especialmente Excel para las tareas contables de los datos que se 
obtengan del proceso de evaluación. 
 
La educación física tiene una serie de evaluaciones cuantitativas 
para lo cual el docente puede utilizar variados dispositivos 
tecnológicos con su respectivo software. Por ejemplo balanza 
electrónica, sensores de frecuencia cardiaca, relojes digitales, 
podómetros, cintas rodantes [14] (NASPE, 2009); aparatos 
mucho más avanzados se utilizan a nivel de deporte de alta 
competencia bascula de bio impedancia, plataformas de salto, 
analizador de gases, analizadores de lactato y glucosa, sensores 
láser, cámaras digitales de alta velocidad, etc. [14], [7], más aun 
en cada deporte se ha desarrollado una tecnología especializada 
[9]. En este tipo de evaluación también podemos encontrar 
aplicativos como Endomondo, Fitbit, Runtastic, Moves, Strava, 
etc. que facilitan el monitoreo del evaluado. 
 
Desde una evaluación cualitativa, hoy en día se disponen 
aplicativos (APPs) Recursos Educativos Abiertos (REA) y 
Plataformas de aprendizaje: Classdojo y Kahoot que permite 
administrar el desempeño y comportamiento del estudiantado de 
manera individual o por grupos, valorando el trabajo 
colaborativo. Plikers, Edmodo y Moodle son plataformas a través 
de las cuales el docente puede administrar instrumentos de 
evaluación para valorar conocimientos además de actitudes 
dependiendo del tipo de instrumento que el docente puede 
generar. 
 
IMPORTANCIA: Normalmente los procesos de evaluación 
resultan largos y pesados, especialmente si se evalúan a treinta 
(30) estudiantes por aula. El uso de la tecnología permite una 
evaluación rápida, fluida y pertinente. Pues ayuda a obtener por 
ejemplo respuestas de todos los estudiantes simultáneamente, y 
sistematizar los datos en tiempo real.  
 
- Búsqueda de información  
En la sociedad del conocimiento, indudablemente las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones tiene su mayor potencial en 

la gigantesca oferta de información que se dan a través de los 
medios audio visuales, pero sobre todo a través de internet y sus 
poderosos motores de búsqueda yahoo, google, altavista, 
picsearch, youtube, google videos, teachertube; que brinda todo 
tipo de información incluso la no confiable, a las cuales 
cualquiera puede tener acceso [11]. Dada la naturaleza 
procedimental de la educación física, la búsqueda de información 
es una tarea condicional a la estrategia del docente.  
 
IMPORTANCIA: Tener la información en tiempo real, variada  y 
de calidad siempre será importante. 
 
- Gestión de los aprendizajes  
En educación física se pueden distinguir para el caso dos tipos de 
aprendizaje, el cognitivo y procedimental: 
 
Los aprendizajes cognitivos que se pueden realizar a través de 
plataformas y objetos de aprendizaje. En este aspecto los 
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) han cobrado crucial  
importancia. Según [16] los EVA es “un espacio educativo 
alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas 
informáticas que posibilitan la interacción didáctica” Podemos 
distinguir cuatro tipos de EVA: Las plataformas de e-lerning o 
Learning Managente System (LMS), aquí se pueden incluir a las 
plataformas que ofrecen cursos gratuitos (MOOC), del mismo 
modo: plataformas gratuitas como Moodle, Dokeo, Claroline, 
Sakai, Chamilo, Edmodo; los blogs, wiki y redes sociales a través 
de las cuales se puede obtener y compartir información.  
 
La naturaleza propia de una sesión de educación física tiene 
características procedimentales (activas) y las TIC también se han 
orientado a explorar en el uso de diversas estrategias o de 
tecnología portátil que promueva la actividad física en los 
estudiantes. Hoy en día las grandes transnacionales de video 
juegos como Play Station, Nintendo han lanzado al mercado 
videojuegos que no solo entretienen también promueven el 
movimiento y la actividad física [8] denominados Exergames. 
Estos son videojuegos educativos que permite ser jugado con el 
movimiento corporal, utilizando plataformas con sensores y otro 
tipo de sensores portátiles conectados a las consolas de 
videojuegos  estas estrategias surgen para combatir Exergames, 
Juegos interactivos, videos de sesiones o actividades físicas. 
 
IMPORTANCIA: Uno de los problemas que trajo consigo la 
tecnología es que promueve la inactividad, generando el binomio 
sedentarismo-obesidad, dado que, lo que más juegan niños y 
jóvenes son los videojuegos sentados frente a una pantalla con un 
mando [8], [4]. A través de estos juegos y otros que generen 
actividad física ayudara al logro de los objetivos de la educación 
física 
 
- Uso de dispositivos móviles en las clases y APPs  
Para la educación física el uso de móviles es una necesidad, 
porque su característica es la generación de los aprendizajes en 
movimiento los cuales suceden en el campo, el patio o loza 
deportiva, de esta manera tenemos la posibilidad de utilizar las 
TICs en la parte activa de una sesión de aprendizaje y no solo de 
la parte previa o final. 
Para esto se disponen de un variado arsenal de posibilidades, de 
dispositivos como: los conocidos podómetros, acelerómetros, 
monitores de ritmo cardíaco con GPS (GeonauteoPolar), 
ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas iPad, 
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cámaras digitales de vídeo, a ello se suma otro hardware móvil de 
uso específico: consolas de video juegos activos (Play Statation, 
Xbox), video-cámaras de acción, tipo GoPro, proyectores sin 
cables (LGPH450UG, LED) o simuladores de realidad virtual. 
Por otra parte, la tecnología usable (Wearable Technology) y sus 
complementos: robots deportivos, Smartcard, Smart watch, 
drones o accesorios informáticos instalados en ropa y zapatillas, 
están llamados a evolucionar las aulas y los escenarios deportivos 
[05]. 
 
Desde la aparición de los APPs, en la educación física se han 
desarrollado bastantes aplicaciones informáticas diseñadas para su 

aplicación en la labor docente como los cuadernos para gestionar 
la actividad del docente (Por ejemplo: Additio, Idoceo, 
EFescolarizados, Ludomotricidad, EF 3.0 etc.) las cuales se 
pueden cargar en cualquier smartfone. 
 
IMPORTANCIA: En una época en donde la educación se está 
convirtiendo en un fenómeno colaborativo y más participativo, el 
uso de dispositivos móviles resulta sumamente importante, puesto 
que estos con el tiempo terminarán reemplazando a la PC 
tradicional por estar al alcance de cualquier estudiante reduciendo 
así la brecha digital, por su alto grado de conectividad, su 
portabilidad y manejo. 

 
Tabla Nº 2, Tecnologías de la Información y Comunicaciones relacionadas a la actividad del docente 

 
Actividad Contenidos TICs Importancia 

Planificación e informes del 
docente 

Redacción de textos 
Diseño de cuadros 
Importación de imágenes y 
objetos, etc. 
Diseño de presentaciones PPt. 
Procesamientos estadísticos 

Procesador de texto: Word, Excel,  
Power Point,  

Tener toda la documentación 
digitalizada, permite 
organizarla adecuadamente y 
la agilidad en su 
manipulación. 

Evaluación de aprendizajes, 
desempeños y rendimientos 

Aplicaciones para la gestión del 
comportamiento 
Gestión de instrumentos de 
evaluación 
Elaboración de exámenes y 
encuestas en línea. 
Gestión de objetos de aprendizaje 

Procesador de texto: Word, Excel,  
Power Point 
Aplicativos: Kahoot, Plickers, 
Edmodo, Moodle, Classdojo, 
Endomondo, Fitbit, Runtastic, 
Moves, Strava, etc. 
 

El uso de la tecnología 
permite homogenizar los 
aprendizajes y sistematizar 
datos.  

Búsqueda de información  
 

Gestión de motores de búsqueda 
de información, videos, etc. 

Yahoo, google, bing, duk duk go, 
msn search, ask, youtube, google 
videos, teachertube 

Información en tiempo real, 
variada  y de calidad siempre 
será importante  

Gestión de los Aprendizajes  Gestión de plataformas de e-
lerning o Learning Managente 
System (LMS) 

Moodle, Dokeo, Claroline, Sakai, 
Chamilo, Edmodo; los blogs, wiki y 
redes sociales 

A través de estos juegos y 
otros que generen actividad 
física ayudara al logro de los 
objetivos de la educación 
física 

Gestión de consolas de juego e 
implementación de juegos 

Play Station, Nintendo 

Aplicación de dispositivos 
móviles en las clases y APPs 

Gestión y aplicación de protocolos 
de dispositivos tecnológicos 
portátiles 

GPS (GeonauteoPolar), 
ordenadores portátiles, teléfonos 
inteligentes, tabletas, eiPadso, 
cámaras digitales de vídeo, 
Consolas de videojuegos 
APPs. Endomondo, Fitbit, 
Runtastic, Moves, Strava, Additio, 
Idoceo, EFescolarizados, 
Ludomotricidad, EF 3.0 

Con el tiempo terminarán 
reemplazando a la PC 
tradicional por estar al 
alcance de cualquier 
estudiante reduciendo así la 
brecha digital, por su alto 
grado de conectividad, su 
portabilidad y manejo. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
 
 
Producción científica en relación a las TICs y 
educación física 
Durante la búsqueda de información respecto de la educación 
física en relación a las TICs, se ha encontrado pocos artículos. 
Esto se debe a que el docente a la falta de confianza con la 
temática, dado que diversos autores señalan que desde siempre se 
ha pensado que la naturaleza de la educación física es de carácter 
procedimental que se desarrolla en el campo deportivo, por su 
parte se sabe que el uso de las TICs está limitado a un aula 
tecnológica, conocida en nuestro medio como “aula de 
innovación” por lo que su aplicación estaría parametrado a lo 
cognitivo [7]. Sin embargo, el rápido avance de la tecnología ha 

permitido que se difunda la aplicación de las TICs en la 
educación física. Con el tiempo esto seguramente permitirá 
aumentar la producción de investigaciones en relación a las TICs 
y su aplicación en la educación física.  
Otra de las condicionantes para la baja producción científica, es 
que la formación profesional en lo que se refiere a las TICs en la 
mayoría de las instituciones superiores que forma docentes de 
Educación Física no tiene un plan de estudios y las instituciones 
que si lo tienen (Ver, Tabla Nº 1), los contenidos de estos 
programas no son especializados. 
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CONCLUSIONES 
 
Luego de revisada la bibliografía respecto a las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en Educación Física, hemos 
podido obtener ideas que deseamos compartir:  
 
Los docentes de educación física, se encuentran en desventaja 
dado que no han sido formados en el manejo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, por lo que se hace 
imperativos implementar programas de formación y capacitación 
docente que propicie la aplicación de las TICs en el trabajo del 
Profesor.  
 
Hoy en día se han desarrollado una serie de aplicativos, 
plataformas de aprendizaje, objetos y recursos de aprendizaje, 
dispositivos portátiles que han facilitado el trabajo de los 
docentes de educación física y que es el punto de partida para 
desarrollar competencias digitales específicas para el área, 
susceptibles de ser implementados en los currículos de la 
entidades superiores para la formación docente. 
 
La escasa producción científica se explica en la falta de una 
formación especializada en el uso de las TICs para el desarrollo 
de competencias digitales de los profesionales de la educación 
física. 
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ABSTRACT 
 

One of the main challenges of education today is the inclusion of 
the console that brings with it important challenges in terms of 
classroom strategies and how to evaluate that it is in line with the 
diversity of learning styles and rhythms found in a classroom 
today. Similarly, another primary challenge in our educational 
practices is work through ICT, which is why, for an adequate 
inclusion of students with special educational needs and activate 
learning devices we want to articulate the teaching of basic 
contents curricular to the design of such contents in scratch games 
in a manner accessible to students with attention problems and 
difficulties in acquiring the reading-writing code thus applying the 
descriptions reasonable adaptation of the teaching model to the 
needs of students to obtain effective results , internalization and 
application of concepts in their daily lives, once you enjoy access 
to education in a motivating way with meaningful learning. 
Keywords: Inclusion, Scratching, Basic devices, Learning, 
Strategies, Flexibilization, Articulation, ICT 
 
Categories: Human-Computer Interaction 
 
RESUMEN 
Uno de los principales retos de la educación en la actualidad es la 
inclusión que conlleva consigo retos importantes en cuanto a las 
estrategias en el aula y la forma de evaluar que debe adaptarse a 
la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje que encontramos 
en un aula hoy. De igual manera, otro reto primordial en nuestras 
prácticas educativas es el trabajo a través de las TIC, es por esto, 
que para una adecuada inclusión de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales y activar los dispositivos de 
aprendizaje queremos articular la enseñanza de los contenidos 
básicos curriculares al diseño de dichos contenidos en objetos de 
aprendizaje, en este caso juegos elaborados en herramienta 
Scratch, de manera accesible a los estudiantes con problemas de 
atención y dificultades de adquisición del código lecto-escrito 
aplicando así los ajustes razonables, adaptando el modelo de 
enseñanza a las necesidades de los estudiantes para obtener 
resultados efectivos, interiorización y aplicación de los conceptos 
en su vida cotidiana, a la vez que disfruten del acceso a la 
educación de manera motivante con aprendizajes significativos. 
 
Palabras claves: Inclusión, Scratch, Dispositivos básicos, 
Aprendizaje, Estrategias, Flexibilización, Articulación, TIC 
Categorías: Interacción Hombre-Computador 
 
 

CONTEXTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
Es necesario que nuestra concepción y metodologías de enseñanza 
cambien al ritmo del mundo de hoy en el que cada vez son más 
presentes conceptos como inclusión y tecnología. Ambos 
conceptos, son el objeto de nuestra propuesta, que busca un 
acceso a la educación de los estudiantes con diagnóstico de 
discapacidad basados en principios de equidad, respetando los 
ritmos y estilos de aprendizaje propios de esta población y que 
requiere de nuestra parte como docentes, traer estrategias al aula 
desde los principio del DUA, cuyos principios piden que sea la 
institución quien se adapte a las necesidades del estudiante y no el 
estudiante a la institución. 
 
Uno de los elementos básicos que permiten el proceso de 
aprendizaje de los seres humanos son los dispositivos básicos de 
aprendizaje (memoria, atención, percepción, habituación y 
motivación), elementos estos en los que presentan  mayor 
dificultad los estudiantes objeto de nuestro proyecto. 
 
Para estimular dichos procesos hemos creado juegos en Scratch 
con los contenidos curriculares básicos y en los que pueden 
participar y ser evaluados de manera flexible y con los ajustes 
necesarios a su estilo y ritmo de aprendizaje 
 
Los objetos de aprendizaje son recursos digitales  autocontenible y 
reutilizable, apoyado por tecnología, es decir que incluye todo lo 
que se necesita para lograr un aprendizaje  y está planteado dentro 
del mismo objeto, buscando facilitar procesos flexibles y 

Figura 1.  Contextualización de la  experiencia. 
Construcción propia. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 606 - 611. Santiago de Chile.



607

personalizados de acuerdo a las necesidades, inquietudes y estilos 
de aprendizaje. 

2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 
Implementar estrategias de aula con objetos de aprendizaje 
mediados por TIC,  como  flexibilidad curricular para niños con 
necesidades especiales 
 
2.2  Objetivos Específicos 

• Potenciar en los niños con necesidades educativas 
especiales los dispositivos básicos de aprendizaje por 
medio de juegos de Scratch con un lenguaje adaptado a 
sus necesidades brindando alternativas de evaluación 
flexible para determinar si existe interiorización de los 
conceptos trabajados en clase. 

• Brindar herramientas y alternativas a los docentes para 
evaluar y trabajar con los estudiantes de necesidades 
educativas especiales y que se basen en principios de 
equidad desde la inclusión educativa. 
 

 

3. MARCO TEÓRICO 
3.1.  Estrategias de Aula: es el conjunto de estrategias 
educativas, métodos, quehaceres, etc., que utiliza el maestro 
diariamente en el aula para explicar, hacer comprender, motivar, 
estimular, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
3.2.    Flexibilidad Curricular: Un currículo flexible 
es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos 
los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a 
ellos: es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, 
cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a 
todos la oportunidad de aprender. 
 
3.3.  Necesidades Educativas Especiales 
(N.E.E.): Como afirman Marchesi y E. Martín este término se 
aplica a los alumnos/as que presentan algún problema de 
aprendizaje a lo largo de su escolarización, problema que 
demanda una atención más específica y más recursos educativos 
que los que necesitan los compañeros de su edad.  
 
3.4  Los dispositivos básicos de aprendizaje: 
Son las capacidades que ponen en juego, la integridad de un 
sistema de organización de la información perceptual, la 
rememoración del    aprendizaje anterior: 
 
 Memoria: es un proceso que les permite registrar, codificar, 

consolidar y almacenar la información recibida 
 Atención:  proceso cognitivo que permite la concentración 

para la realización de actividades e interiorización de 
explicaciones 

 Percepción: es la forma en que el cerebro interpreta los 
estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos 

 Habituación: proceso por el cual dejamos de prestar atención a 
ciertos estímulos a los que nos vamos acostumbrando y 
realizamos de manera mecánica 

 Motivación: es un proceso que anima a una persona a actuar o 
realizar algo. Dicha motivación puede ser intrínseca y 
extrínseca. 

 3.5  Modelo de agrupamiento  
 
Dicho modelo parte de la necesidad de una flexibilización 
curricular para el trabajo con estudiantes con discapacidad, en la 
que el docente interviene desde las habilidades grupales para 
nivelar las falencias que presenta el estudiante desde su 
diagnóstico, y el cual por principios de  educación inclusiva no 
debe ser acompañado todo el tiempo o tener actividades 
diferenciadoras, así que la mejor manera para brindar un apoyo en 
ayudarse de sus pares como co-educadores o tutores que sirvan a 
su vez como complemento del proceso educativo de los 
estudiantes con algún tipo de diagnóstico, a la par que generamos 
en el grupo la cultura de respeto por la diversidad e implicados 
directos en dicho proceso. Un ejemplo de dicho modelo es el 
siguiente: 
  
 Grupos afines, Para realizar ciertas tareas, se puede dividir la 

clase en grupos afines en función de su Nivel de 
conocimientos previos, intereses o capacidades, de tal forma 
que se pueda Asignar a cada grupo tareas en las que todos 
puedan aportar y aprender. Cada grupo Tendrá que desarrollar 
tareas y llegar a un resultado diferente en función de lo que ya 
Saben y lo que pueden aprender. Deberían tener un reto 
adecuado a sus necesidades y posibilidades. 

 Grupo de interés, El  aprendizaje  es  más  fácil  y  la  atención  
se  mantiene  por  más  tiempo cuando los estudiantes están 
interesados en lo que están aprendiendo. Otra opción a poner  
en  práctica  supondría  permitir  trabajar  en  grupos  de  
interés  común.  Varios estudiantes pueden tener interés en 
una temática o en un aspecto de un tema, por lo que  permitir  
esta  forma  de  agrupamiento  puede  responder  mejor  a  sus  
intereses,  y determinaría  que  el  estudiante  se  implicara  
más  en  el aprendizaje.  . 

 Heterogéneos,  Otra  forma  de  agrupamiento  consiste  en  
crear  equipos  en  los  que haya  estudiantes  con  diferentes  
capacidades,  desde  aprendices  a  expertos  en  un tema  o  
con  diferentes  niveles  de  habilidad.  Estos  equipos  pueden  
realizar  tareas  en común,  de  tal  manera  que  aprenden  a  
organizarse,  compartir  conocimientos  y capacidades y llegar 
a un buen resultado común. Según las actividades a realizar, 
es importante comprobar o garantizar que dentro del trabajo  
del  grupo,  se  asignan  diferentes  tareas  o  preguntas  que  
supongan  un  reto  o estímulo adecuado a los distintos niveles 
de capacidad que hay dentro del grupo, para que todos tengan 
la oportunidad de contribuir con su respuesta o trabajo 

 Mentores,  Una  variante  es  la  tutoría  o  apoyo  por  parte  
de  estudiantes  de  edad  o  clases superiores, a  los que  se  
les asigna  la  responsabilidad de apoyar, en  alguna  temática 
que les es familiar o en la que tienen buenas capacidades, a 
estudiantes de clases en cursos  inferiores,  de  manera  que  
los  mayores  tengan  la  oportunidad  de  ayudar  o compartir 
sus conocimientos con los más pequeños. La  situación  de  
aprendizaje  se  ve  enriquecida  por  la  interacción  social en 
pares  o  en grupos de diferentes edades, y de la aportación de 
perspectivas diferentes  

 Grupos, La clase se divide en pequeños grupos, de diferente 
tamaño o naturaleza en  función  del  objetivo  que  se  
pretenda  lograr  con  él.  En  cuanto  al  número  de 
componentes,  es  preferible  que  cada  grupo  lo  formen  
entre  2  y  6  miembros,  para asegurar  que  todos  tengan  la  
oportunidad  de  participar  activamente.  Cuando  los 
integrantes  no  tienen  experiencia  en  trabajo  cooperativo,  
el  tiempo  es  corto  o  los materiales escasos, se recomienda 
que el grupo lo compongan 3 o 4 personas. Dado que  la  
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forma  de  agrupamiento  se  puede  variar  al  cambiar  de  
actividad,  los  equipos pueden  mantenerse  estables,  pero  
también  es  recomendable  rotarlos  cada  2  ó 3 semanas.  O  
hacer  que  los  grupos  estables  se  mezclen  para  realizar  
otras  tareas, logrando  así  que  haya  una  mayor  interacción  
entre  todos,  que  se  generen  nuevas relaciones y se 
identifiquen nuevos amigos o personas afines en la clase. 

 Tutoría entre pares, Los estudiantes pueden ayudarse unos a 
otros en tareas específicas. De esta manera el  que  autoriza  
aprende  y  asume una  responsabilidad  para  con  el otro. 
Esto  le  exige organizar su conocimiento y ponerlo al servicio 
de la otra persona para transmitírselo, lo que supone un 
proceso mental de tipo superior para organizar la información. 
El alumno autorizado también se beneficia de una enseñanza 
individualizada por parte de un compañero, entre iguales, con 
lenguajes y referentes comunes, más próximos a veces que los 
que utiliza el docente en sus explicaciones 

 
Mastropieri y Scruggs (1993, citado en Jarrett, 1999, 8) señalan 
que el aprendizaje por pares tiene un efecto positivo en los 
estudiantes con discapacidad en el aula inclusiva, por  la  cercanía  
del  tutor  quien,  a  su  vez,  se  beneficia  al  reorganizar  el  
conocimiento para explicárselo a su compañero, y de la 
satisfacción de ejercer una responsabilidad como tutor, al poder 
enseñar a otro. 
  
 
3.6   Objeto de aprendizaje: es el conjunto de 
estrategias educativas, métodos, quehaceres, etc., que utiliza el 
maestro diariamente en el aula para explicar, hacer comprender, 
motivar, estimular, mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
 

3.7  Juego: es el conjunto de estrategias educativas, métodos, 
quehaceres, etc., que utiliza el maestro diariamente en el aula para 
explicar, hacer comprender, motivar, estimular, mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje.  

3.8  Scratch: es un avance en la comprensión de la 
efectividad y el diseño innovador de las TIC para mejorar el 
aprendizaje en los centros escolares y otras modalidades de 
educación informal, y amplió las oportunidades de los jóvenes en 
general que gracias a Scratch pudieron entrar en el mundo del 
diseño y desarrollo de aplicaciones gracias a las nuevas 
tecnologías. Scratch permite a los estudiantes desarrollar 
proyectos con carácter educativo y a la vez con interés personal 
para ellos, lo que les proporciona una herramienta práctica para 
auto expresarse después de aprender a usarlo. 
 
Se parte de este programa ya que tiene un lenguaje de 
programación fundamentado en las ideas de aprendizaje 
constructivista de LOGO, siendo muy visual para los usuarios y 
similar al ensamble que se hacen con los bloques de diferentes 
colores. 
 

4. METODOLOGÍA 
Desde la perspectiva  de la psicología genética según Piaget, 
debemos partir  de: 
 La Etiología: son los problemas de aprendizaje detectados en 

los niños, es decir cuando se detecta que no logran construir 

los conocimientos por las condiciones en que se presenta la 
relación sujeto cognoscente (que tiene conocimiento) <  --- > 
objeto comprensible. 

 El Diagnóstico: se realiza una evaluación pedagógica -
caracterización inicial- para detectar el grado de 
conocimientos y el tipo de dificultades que cada niño presenta. 

 El Tratamiento: a partir de la caracterización inicial que sirve 
como marco de referencia, el maestro programa las 
actividades de aprendizaje que requiere el alumno. 

  
Según Cynthia Duk (2001), afirma que “ya no tiene sentido hablar 
de diferentes categorías o tipología de estudiantes, sino de una 
diversidad de estudiantes que presentan una serie de necesidades 
educativas, muchas de las cuales son compartidas, otras 
individuales y algunas especiales”. 
  
De acuerdo a esta apreciación y antes de dar inicio al diseño de las 
estrategias de aula es importante conocer  cómo se debe intervenir 
en  la inclusión de los estudiantes: por un gran grupo, grupos 
afines, grupos de interés, grupos heterogéneos, rol de tutor, por 
simples grupos o por tutoría entre pares. (Ver ampliación en el 
marco conceptual las formas de agrupamiento). 
 
Dicho modelo enmarcado desde la perspectiva de los ajustes 
razonables, esos que se aplican desde la diversidad del grupo y 
que marcan la pauta de intervención y trabajo desde la diversidad 
tomando en cuenta el aprendizaje basado en fortalezas partiendo 
de un diagnóstico elaborado desde la observación  de las 
habilidades de cada estudiante. 
  
Luego se seleccionan los recursos y temas que se desean abordar, 
para iniciar  a crear los objetos de aprendizaje como estrategia de 
aula. 
  
Se  aborda el tema de: dispositivos básicos de aprendizaje, donde 
se trabaja: La memoria. Atención, percepción. Habituación y 
motivación. 
 
Elementos estos en los que presentan mayor dificultad los 
estudiantes, objeto de nuestro proyecto, y sobre los que se hace 
necesario trabajar aplicando flexibilizaciones curricular que nos 
permitan evaluar sus habilidades según la individualidad y estilo 
de aprendizaje procurando que a la vez que se trabajan los 
dispositivos básicos de aprendizaje se disminuya la frustración a 
la que están sometidos estos estudiantes en su proceso escolar. 
  
La idea de este trabajo es permitir que los estudiantes ayudados 
por sus pares a través del modelo de agrupamiento interioricen de 
manera más efectiva las actividades y temas trabajados evaluando 
desde el estilo y ritmo de aprendizaje de cada individuo. 
  
Se hace selección del aplicativo de Scratch, lenguaje de 
programación visual desarrollado por el MIT Media Lab, que 
facilita la creación de objetos de aprendizaje, fáciles de usar, 
versátiles y divertidos. Se diseñaran juegos en la herramienta 
Scratch,  como objeto de aprendizaje, donde se abordan temáticas, 
que trabajen conceptos como seriación, clasificación, memoria, 
seguimiento de instrucciones, para activar procesos atencionales y 
contenidos curriculares orientados a estudiantes. 
 
Este objeto de aprendizaje  debe expresar de forma explícita lo 
que el estudiante debe aprender. Utilizar  múltiples recursos y 
actividades de aprendizaje, que puedan ser reutilizados para otros 
objetos.  Como la verificación en el aprendizaje logrado, de 
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acuerdo a los objetivos propuestos y el tipo de contenido 
presentado 
  
 4.1  Diseño Metodológico 
 
4.1.1.     Tipo de estudio: es de tipo cualitativo, con un corte 
transversal, ya que se hace  inicialmente un estudio descriptivo 
con metodología hipotético – deductivo, es decir consiste en hacer 
observaciones manipulativas y análisis, a partir de las cuales se 
formulan hipótesis que serán comprobadas mediante experimentos 
controlados. 
 4.1.2.     Población: estudiantes diagnosticados y con necesidades 
concretas, entre 10 a 15 años. 
4.1.3.     Instrumentos y recolección de información: En relación a 
cómo debemos flexibilizar los criterios respecto a los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, Se realiza la 
evaluación de acuerdo a las necesidades, se hace de forma 
individualizada,  se observan los procesos, la participación en los 
juegos y actividades de aprendizaje y se hacen diálogos.  Los 
instrumentos a utilizar son: 
 Registro de observaciones: Se enfoca en hechos de la 

realidad para darles sentido y establecer enlaces entre 
situaciones y acciones. La técnica para la observación y 
detección de alumnos con necesidades educativas especiales 
es directa, sistemática y continúa. Por tanto, la observación 
debe ser:  
• Confiable. El instructor se asegurará de que el hecho 

observado no es resultado de algo fortuito, sino que es 
constante y verdadero. Es un aspecto de la conducta del 
alumno y también puede ser detectado por otra 
persona. 

• Válida. La observación adquiere validez porque se 
aplica a una situación en la que se aprecia con claridad 
la conducta del alumno. 

• Precisa. Enfoca exclusivamente el hecho que se desea 
destacar y lo separa de todas las acciones que lo 
rodean. 

• Objetiva. Se registra y describe la conducta observada, 
sin calificarla de buena o mala. 

 Hojas de seguimiento.  (Ver anexo) 
 Evaluaciones orales, escritas, de ejecución y cada una de ellas 

puede construirse adaptada a la necesidad generada por el 
déficit del educando. 

 Pruebas de respuesta abierta o de opción múltiple, son de 
mayor accesibilidad para los educandos con necesidades 
especiales. 

 
5.  EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

CON NEE 
5.1  Criterios 
Inicia mediante la comparación  de los saberes previos  con 
respecto a los objetivos del aprendizaje y a su situación antes de 
comenzar el curso. 
Saberes previos: Saber que tanto ha avanzado cada alumno siendo 
el punto importante para orientar las actividades didácticas. 
Objetivos del aprendizaje: Es lo que se desea alcanzar dentro de 
los propósitos generales de cada programa o asignatura 
 
5.2  Funcionalidad 
La finalidad formativa de la evaluación, está orientada a valorar 
procesos, lo cual supone la recolección de información útil o 

significativa a lo largo de los mismos, su objetivo es mejorar o 
perfeccionar el proceso que se evalúa. 
 
En el momento que se detecte las dificultades o al detectar que 
situaciones favorecen los aprendizajes, se está en mejores 
condiciones de tener actuaciones más ajustadas a lo que el alumno 
requiere para lograr los objetivos educativos. Esto es 
particularmente importante en referencia a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 
Supone una regulación entre enseñar y aprender. Aquí se plantea 
un ajuste de la acción educativa a las características del alumnado. 
 
En resumen, los procesos de aprendizaje (como se aprende) y los 
rendimientos (que se aprende) están estrechamente vinculados. 
 
5.3  Evaluación procesual 
Permite la adaptación de la enseñanza, elemento clave para 
promover los aprendizajes de los estudiantes con NEE. Esta 
evaluación determina el grado de dominio de los aprendizajes de 
los alumnos al finalizar un proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
Constituye un momento de reflexión acerca de lo que se ha 
alcanzado a lo largo de un período de actividades educativa. 
 
5.5  Objeto de la evaluación 
Es fundamental centrar la evaluación en dos grandes aspectos: el 
alumno y el contexto de aprendizaje. 
 
El alumno, los posibles elementos de evaluación son: el 
rendimiento,  las estrategias de aprendizaje, nivel de ayuda que 
requiere y su motivación para la realización del trabajo escolar. 
 
El contexto de aprendizaje,  se considera los espacios en los 
cuales se desarrolla el estudiante y estos son: 

• Escolar 
• Familiar 
• Social 

Las formas de relación de interacción, de comunicación y de 
valores que se promueven en ellos. 
 
5.6  Metodología de la evaluación 
El proceso de evaluación centrado en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje nos ofrece una vía adecuada para la evaluación de los 
alumnos(as) en general, así como de aquellos con NEE. 

• Nuestro referente inicial serán los planes y programas 
de estudio. 

• La evaluación inicial acerca de los conocimientos de los 
alumnos, con respecto a los contenidos, nos permite 
conocer las características del grupo general y saber si 
hay educandos que presentan necesidades educativas 
diferentes a las del grupo. 

• De ahí se tomarán decisiones y aportes a la 
programación a nivel de objetivos, contenidos, 
metodología, actividades y/o evaluación. 

• Si el desarrollo de la programación, a pesar de las 
tentativas de solución, algunos alumnos no avancen, 
surge la necesidad de realizar una evaluación más a 
fondo. 

• Grupo de estudiantes con diagnóstico 
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• Esa evaluación a fondo va a poder precisar lo que estos 
alumnos pueden hacer y la ayuda que van a requerir. 

• Luego de identificado que factores pueden relacionarse 
con las dificultades de aprendizaje se pueden ajustar las 
intervenciones, pero si a pesar de ello no hay progreso 
se va a requerir la intervención de otros profesionales. 

5.7  Instrumento de Evaluación 
Los  objetos de aprendizaje, elaborados en el programa Scratch, se 
llevan a cabo mediante la siguiente secuencia y con los elementos   
que se ilustran a continuación. 
       
Dicho programa cuenta con escenarios donde se recrean los 
diferentes juegos que se desean implementar. El proceso de las 
múltiples situaciones a desarrollar con los diferentes objetos, 
sonidos y programación. 
Se dispone de muchos objetos y estos objetos se definen como 
todos los elementos que van a estar en el escenario, ya sean 
actores u objetos que interactúan entre sí.  Cada objeto puede 
tener múltiples disfraces y sonidos dependiendo de la situación 
que se quiera representar, estos pueden ser mostrados por medio 
de la programación que realicemos. 
Ejemplo de algunos instrumentos u objetos de aprendizaje para 
evaluar: 
 

• Juegos para trabajar la Memoria 
  

 
 

 
5.8  Pasos para obtener la información 

• Recogida de datos con rigor. 
• Análisis de la información obtenida. 
• Formulación de conclusiones. 
• Establecimiento de un juicio de valor. 
• Adopción de medidas para continuar la actuación. 
 

5.9  Evaluación del alumno 
Los principios de evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
con necesidades educativas especiales deben ajustarse a los que, 
con carácter general, se llevan a cabo con el resto de la población 
escolar. (Se hace mención de ellos en la parte superior) 
Se adjunta anexos Hoja de seguimiento.   

6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La experiencia de este trabajo generó un enriquecimiento de  los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que los estudiantes se 
beneficiaron de una nueva alternativa y herramienta de trabajo 
motivante y dinámica y los docentes ampliaron sus estrategias 
pedagógicas e intervención en el aula con todos sus estudiantes, 
beneficiando a toda la población educativa.    

Desde la mirada de la pedagógica y tomando como punto de 
partida estudios sobre cómo debe ser las acciones de aula  y las 

estrategias de enseñanza que debemos aplicar en niños con NEE, 
para hacer del aprendizaje, una tarea significativa y flexible.  Nos  
ha llevado a recordar el valor de nuestra labor docente, 
comprender que existe una sociedad diversa, con diferentes 
formas  de pensar, aprender y actuar, y el sistema educativo debe 
saber incluir esta diversidad, valorar y ofrecer respuestas en cada 
situación, mediante el aporte de las TIC. 

7. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
Las actividades desarrolladas con la herramienta Scratch se 
trabajaron bajo el marco del trabajo cooperativo, en la que los 
estudiantes se apoyaban de sus compañeros para realizar la 
actividad aprovechando la metodología del modelo de 
agrupamiento con la tutoría entre pares, pero verificando que el 
estudiante con necesidades educativas especiales realizarán el 
paso a paso de la programación sencilla del juego. De esta manera 
se evaluaba el seguimiento de instrucciones, la interiorización de 
conceptos trabajados y las secuencias lógicas. 

8. RESULTADOS 
A través de esta alternativa de enseñanza y aprendizaje se busca 
brindar espacios para los jóvenes con necesidades educativas 
especiales incluidos en la institución  a través de las TIC, como 
una oportunidad para que se dé un aprendizaje significativo, 
metodologías de evaluación y enseñanza desde los principios de 
equidad, brindando lo que necesitan de acuerdo a sus estilos y 
ritmos de aprendizaje, respetando sus procesos y con herramientas 
reales de parte de los maestros para atender dichas necesidades de 
sus estudiantes de manera práctica y real  
 
Se identifican fortalezas, se evidencia más motivación, el 
aprendizaje activo y significativo en los estudiantes con NEE, 
como también gran satisfacción para nosotros como docentes.  

 
 

9. IMPACTO           
La experiencia de este trabajo realizado con los estudiantes con 
necesidades educativas especiales ha generado un impacto muy 
positivo, tanto en ellos como en sus familias, ya que ha generado 
en los estudiantes mejoría en su proceso académico y de 
confianza, ya que la frustración disminuye y de esa manera se 
vuelven más efectivos en las ejecuciones de sus tareas. 

Por otro lado, los 
docentes también 
disminuyen el 
sentimiento de fracaso 
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a la hora de evaluar y proponer alternativas de intervención con 
sus estudiantes, ya que disponen de otra herramienta de trabajo 
que a la vez que potencia los dispositivos básicos de aprendizaje 
en ellos mejora las habilidades en los demás estudiantes que 
desarrollan dicha actividad. 

Las TIC  

Ayudan a superar sus procesos de aprendizaje.    

Favorecen la comunicación de limitaciones que se derivan de 
discapacidades con el resto de sus compañeros.   

Se adquieren habilidades y capacidades en los estudiantes. 

Favorecen la disminución del sentido de fracaso académico y 
personal. 
  

10.  CONCLUSIONES 
Cuando se habla de inclusión educativa no solo hablamos de 
recibir a los estudiantes con necesidades educativas especiales en 
el aula solamente, hablamos de establecer una serie de 
transformaciones de las instituciones educativas que van desde los 
cambios de concepción de estos niños (verlos desde la diversidad 
no desde la diferencia) hasta cambios en las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje, y que mejor que aprovechar los avances 
de la tecnología y los lenguajes de programación para presentar 
alternativas flexibles de trabajo que procuren beneficiarlos con 
oportunidades reales y acordes a sus necesidades, que a su vez, los 
motiven  y dejen de ver la educación como una tortura y no como 
una oportunidad de saberse en realidad incluidos en un sistema 
educativo que los ha incluido pero que muchas veces no los tiene 
en cuenta. 

Los objetos de aprendizaje mediados por TIC, siempre van a ser 
facilitadores en el aprendizaje de los niños con necesidades 
educativas especiales.   

Cada una de las actividades realizadas en la herramienta Scratch 
como objeto de aprendizaje, han surgido como retos propuestos de 
experiencias vividas en el aula. Buscando promover ideas en otros 
niveles educativos mediados por TIC. 

Aprovechar un lenguaje de programación como Scratch,  nos lleva 
desde otro enfoque proponer actividades diferentes  a su uso 
cotidiano, como es crear objetos de aprendizaje que sirvan para 
apoyar procesos en estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
 

 

11. PROYECCIÓN 
En construcción la Sistematización de un sitio Web donde se 
publicarán cada uno de los objetos de aprendizaje, con sus 
instrucciones como aporte a los estudiantes con NEEE. 

https://flexibilidadcurriculareniegamar.blogspot.com.co/ 

Uno de los principales retos de la educación en la actualidad es la 
inclusión que conlleva consigo retos importantes en cuanto a las 
estrategias en el aula y la forma de evaluar que debe adaptarse a la 

diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje que encontramos en 
un aula hoy. De igual manera, otro reto primordial en nuestras 
prácticas educativas es el trabajo a través de las TIC, es por esto, 
que para una adecuada inclusión de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales y activar los dispositivos de 
aprendizaje queremos articular la enseñanza de los contenidos 
básicos curriculares al diseño de dichos contenidos en juegos de 
Scratch de manera accesible a los estudiantes con problemas de 
atención y dificultades de adquisición del código lecto-escrito 
aplicando así los ajustes razonables adaptando el modelo de 
enseñanza a las necesidades de los estudiantes para obtener 
resultados efectivos, interiorización y aplicación de los conceptos 
en su vida cotidiana, a la vez que disfruten del acceso a la 
educación de manera motivante con aprendizajes significativos. 
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ABSTRACT 
This paper aims to analyze the virtual context of a University 
Library System - the Portal and the research interface - that serves 
a wide community of users. Based on a bibliographical review, a 
qualitative research of the type of case study where the Corporate 
Portal of a system of University Libraries is studied, as well as the 
online catalog interface is followed. It demonstrates the paradigms 
that guided its construction, the categories, technological options 
and issues related to design, accessibility and usability. It 
emphasizes the importance of these interfaces in the academic 
context as a way of guaranteeing the user's autonomy and 
conducting to the information literacy. 
 
RESUMO 
Este trabalho tem como propósito analisar o contexto virtual de 
um Sistema de Bibliotecas Universitárias - o Portal e a interface 
de pesquisa - que atenda a uma ampla comunidade de usuários. A 
partir de uma revisão bibliográfica, segue-se pesquisa qualitativa 
do tipo estudo de caso onde se estuda o Portal Corporativo de um 
sistema de Bibliotecas Universitárias, bem como a interface do 
catálogo online. Demonstra os paradigmas que nortearam sua 
concepção, construção, categorização e questões relacionadas ao 
design, acessibilidade e usabilidade. Destaca a importância destas 
interfaces no contexto acadêmico como forma de garantir a 
autonomia do usuário e condução ao letramento informacional. 

Categories and Subject Descriptors 
H.3.5 [Online Information Services]: Web-based services 
H.5.3 [Group and Organization Interfaces]: Web-based 
interaction 
General Terms 
Usability, Accessibility, University Libraries, Information 
Literacy, User-centered Design 

Palavras-Chave 
Usabilidade; Acessibilidade; Bibliotecas Universitárias; Acesso à 
informação; Letramento Informacional.  

1. INTRODUÇÃO 
No contexto da Sociedade do Conhecimento1, o surgimento dos 

                                                                 
1 Castells[6] define a Sociedade do Conhecimento como a 

primeira sociedade humana onde o crescimento é 
potencialmente ilimitado. O conhecimento difere de todos os 
outros meios de produção, uma vez que não pode ser herdado 

mais diversos aparatos tecnológicos vem transformando hábitos, 
formas e atitudes em praticamente todos os aspectos sociais, 
econômicos e culturais. É percebível que o final do século XX e 
início do século XXI são delineados pela explosão da produção 
científico-tecnológica a qual abre inúmeras possibilidades para 
criação, modificação e produção do conhecimento. Essa explosão 
é catalisada pela interconexão mundial, formando uma rica e 
complexa “teia” de inter-relações em que são quebradas as 
barreiras de comunicação, tornando as distâncias irrelevantes[6] 

As tecnologias da informação e comunicação, ou simplesmente 
TIC, oferecem uma infraestrutura que permite a interação em rede 
de seus integrantes. A tecnologia passa a permear toda a atividade 
humana, aplicando sua lógica de redes em qualquer sistema ou 
conjunto de relações.  

Andrade e Santos [2] afirmam que a revolução tecnológica 
conduziu o desenvolvimento da área de comunicação e 
gerenciamento de dados e informações gerando um volume de 
conhecimento sem precedentes na história. Em nenhuma outra 
época, segundo os autores, a produção e registo do conhecimento 
foram tão intensas como nos dias de hoje, como também em 
nenhuma outra época a sua aplicação assumiu papel tão 
preponderante. Demonstram ainda que utilização maciça de TI 
tem ainda outros papéis importantes. Por meio dela pode-se 
consolidar uma parceria com a sociedade no controle social das 
ações das organizações públicas; divulgar mais facilmente 
informações sobre as organizações; produtos e serviços 
oferecidos, dados estatísticos, campanhas de interesse coletivo, 
aplicação de recursos públicos, entre outros. 

Castells [6] destaca a necessidade de uma crescente interação e 
diálogo entre a universidade e a sociedade, de forma a possibilitar 
que as pesquisas e os saberes produzidos na academia possam, se 
concretizar em projetos e tecnologias que sejam relevantes para a 
coletividade. Parte do pressuposto de que as TIC têm tido 
importante participação nos arranjos do mundo contemporâneo e, 
consequentemente, na constituição de um novo cenário que se 
apresenta.  

Nesse sentido, as universidades, enquanto instituições apoiadas 
nos pilares “pesquisa, ensino e extensão” deverão ir ao encontro 
da constante modernização. Tão útil quanto a tecnologia possa 
parecer, as Instituições de Ensino Superior devem perceber que 
seu primordial papel é o de proporcionar aos alunos o básico de 
que precisam: o acesso às comunidades, onde a informação é 
compartilhada e dos recursos.   

                                                                                                           
ou concedido. Ele necessariamente precisa ser adquirido e 
assimilado por cada indivíduo. 

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  

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 612 - 617. Santiago de Chile.
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Viver na sociedade atual significa conviver com abundância e 
diversidade de informações, e a tecnologia é o instrumento que 
facilita o acesso a esse universo informacional amplo e complexo, 
bem como a seu uso para o acesso ao local e a distância dessas 
comunidades. E, a biblioteca universitária enquanto instância que 
possibilita à universidade atender às necessidades informacionais 
da comunidade acadêmica e da sociedade em geral, através do 
exercício de função educativa, ao orientar os usuários na 
utilização da informação, pode desempenhar papel preponderante 
no acesso amplo ao conhecimento que seja realmente útil em cada 
um dos contextos que se fizer necessário. 

Evidentemente que as Bibliotecas Universitárias cuja 
característica enquanto unidade de negócio é a prestação de 
serviços (cada vez mais personalizados e disponibilizados de 
forma virtual), precisa dispor de interfaces que garantam a 
qualidade e eficácia no acesso à informação.  

Sob a perspectiva da qualidade que estas interfaces devam 
apresentar aos usuários (ou clientes) no contexto universitário, a 
presente pesquisa tem por objetivo estudar e analisar o contexto 
virtual de um Sistema de Bibliotecas Universitárias que atenda a 
uma ampla comunidade de usuários, considerando os seguintes 
aspectos: Qualidade, Design, Acessibilidade e Usabilidade. 

2. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 
O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa 
com objetivos exploratórios e descritivos, pois se tem a pretensão 
de investigar, analisar, refletir e interpretar a realidade à medida 
que se procure entendê-la [13].  

Por se tratar de um trabalho cujo objetivo será investigar e 
documentar uma situação concreta, além da revisão de literatura, 
optou-se pelo Estudo de Caso, pois este se caracteriza como uma 
abordagem metodológica de investigação especialmente adequada 
quando procuramos compreender, explorar ou descrever 
acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão 
simultaneamente envolvidos diversos fatores. E, enquanto método 
qualitativo consiste geralmente em uma forma de aprofundar uma 
unidade individual. É adequado para responder questionamentos 
que o pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno 
estudado. YIN[21] 

Possibilita a compreensão da generalidade dos objetos ou, pelo 
menos, o estabelecimento de bases para uma investigação 
posterior, mais sistemática e precisa. O princípio da generalização 
dos resultados deste estudo será garantido em função da aplicação 
de critérios de categorização e análise amplamente descritos na 
literatura, como por exemplo, o Método de Avaliação Heurística 
proposto por Nielsen [15].  

A pesquisa terá como campo empírico o Portal do Sistema de 
Bibliotecas e Arquivos da Universidade Federal Fluminense, em 
especial a interface do catálogo eletrônico de busca e recuperação 
de informações e de serviços online, o Pergamum UFF, 
implantado em novembro de 2013 e desde então em 
funcionamento. 

2.1 O universo da pesquisa 
Criada pela Lei nº 3.848, de 18 de dezembro de 1960, a 
Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma instituição pública, 
mantida com recursos da sociedade e tem como missão “promover 
a formação de um cidadão imbuído de valores éticos que, com 

competência técnica, contribua para o desenvolvimento econômico 
auto-sustentado do Brasil”. [19] 

A sede da UFF encontra-se na cidade de Niterói – no Estado do 
Rio de Janeiro – onde está a maioria dos campi da universidade e 
das unidades isoladas: Faculdade de Direito, Faculdade de 
Economia, Faculdade de Veterinária, Faculdade de Farmácia, os 
Campi do Gragoatá, Praia Vermelha e Valonguinho, Instituto de 
Arte e Comunicação Social e Escola de Enfermagem. Também 
estão em Niterói a Reitoria e o Hospital Universitário Antônio 
Pedro, no qual se localizam a Faculdade de Medicina e o Instituto 
de Saúde da Comunidade. Está presente, também, em sete 
municípios do interior do Estado: Angra dos Reis, Campos dos 
Goytacazes, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Macaé, Petrópolis, 
Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda.  

Para atender aos 325 cursos de graduação e pós-graduação 
oferecidos atualmente na cidade de Niterói e nos municípios do 
interior, a UFF tem um Sistema com 29 bibliotecas que são 
coordenadas técnica e administrativamente pela SDC, órgão 
suplementar subordinado ao Gabinete do Reitor (GAR), que tem 
como missão organizar, preservar e dar acesso à informação, 
fornecendo produtos e serviços que apoiem as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Universidade. 

Além das bibliotecas, fazem parte do organograma da SDC: 
Coordenação de Bibliotecas (CBI); Coordenação de Arquivos 
(CAR); Grupos Assessores Técnicos (GATs); Conselho 
Deliberativo (CDL); Laboratório de Reprografia (LARE); 
Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos 
(LACORD); Setor de Apoio Administrativo (SAA).  

 
Figura 1 – Sistema SDC/UFF – Visão geral 

Destaca-se que a Coordenação de Bibliotecas é responsável pela 
gestão das ações que visem à organização e disseminação da 
informação no âmbito das bibliotecas da Universidade; 
normalização da representação descritiva e temática de 
documentos visando à padronização da base de dados que compõe 
o catálogo eletrônico da SDC; gestão do software de automação 
do acervo e dos serviços prestados pelas bibliotecas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E 
ESTUDOS RELACIONADOS 
Trabalhos sobre usabilidade dos portais corporativos de 
Bibliotecas Universitárias e interfaces de catálogos virtuais de 
acesso à serviços e informações não são muito comuns. Estudos 
como os de Grossi [11]; Dutra; Ohira [10] e Krzyzanowski; 
Imperatriz; Rosetto [12] apontam no sentido de analisar sistemas 
e softwares destinados ao gerenciamento de bibliotecas 
universitárias não tendo como foco questões ligadas à usabilidade, 
critérios e análises de interfaces. Demonstrando que poucos são os 
estudos científicos relacionados aos contextos de avaliação sobre 
a usabilidade destes portais e serviços virtuais ofertados por um 
Sistema de Bibliotecas Universitárias com foco na autonomia do 
usuário, bem como a falta de divulgação de trabalhos relacionados 
e experiências institucionais sobre este tipo de análise, dentre 
outras ponderações. 

Em relação às Bibliotecas Universitárias, percebe-se que uma das 
mais profundas e indispensáveis mudanças no que tange ao papel 
destas instituições é a transferência do foco nos acervos para o 
foco no usuário e em seu comportamento que conduzam à 
autonomia em direção ao letramento informacional.  

Nesse sentido, Coelho; Andrade [7] relatam que letramento 
informacional pode ser entendido como uma capacidade 
essencial, necessária aos cidadãos para se adaptar à cultura digital 
e à sociedade do conhecimento. Implicaria fundamentalmente que 
as pessoas se apropriem da capacidade de entender suas 
necessidades de informação e de localizar, selecionar e interpretá-
las de acordo com seus contextos de aprendizagem. 

Considerados como uma das ferramentas que podem contribuir na 
autonomia dos usuários no contexto acadêmico, os portais 
corporativos se constituem como instrumento de trabalho onde 
informações variadas serão acessadas por pessoas com diversos 
perfis e com amplo controle, tendo como premissa “entregar a 
informação certa a pessoa certa no momento certo”. Em relação 
ao Portal Corporativo do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da 
UFF, é possível, por exemplo, a partir das transações de 
circulação do acervo e dos padrões de buscas criar um sistema que 
aponte aos usuários recomendações de leitura, disponibilidade de 
itens ou ainda informações que agreguem valor e se estabeleça 
uma relação de utilidade, confiança e relevância por parte destes 
usuários.  

Apesar de os Portais Corporativos serem soluções flexíveis, há 
algumas funcionalidades básicas que necessariamente devam ser 
contempladas. Silva Junior [18] destacam como funcionalidades 
mais relevantes: a gestão de documentos, a colaboração, a 
personalização. Na mesma linha, Dias [9] enfatiza como 
funcionalidades básicas a segurança, a fácil administração e o 
acesso dinâmico aos recursos informacionais, dentre outros, como 
listado no quadro 1 a seguir: 

 

QUADRO 1- Funcionalidades e requisitos elementares dos 
Portais Corporativos 

Funcionalidade 
Requisito Características 

Gestão de 
documentos 

Envolve a organização sistematizada e 
automatizada, interna e externa, de 
documentos ao longo do tempo, através 
de algum tipo de banco de dados. 

Colaboração 

Correspondem a aplicações que 
possibilitam interações entre seres 
humanos utilizando sistemas de 
software. A colaboração é obtida através 
de ferramentas de colaboração e 
comunicação. 

Personalização 

Permite a um usuário escolher o tipo de 
informação ou aplicação que deseja que 
apareça em sua página pessoal. É 
considerada como o grande diferencial 
dos Portais Corporativos, quando 
comparados a sistemas de gestão de 
conteúdo ou de colaboração, porque são 
mais flexíveis e proporcionam uma 
interface mais atrativa, intuitiva e fácil 
de usar. 

Segurança 

Obtida através de técnica de 
autenticação (através de login e senha, 
por exemplo) que permite ao usuário 
autenticar-se apenas uma vez e ganhar 
acesso a múltiplas aplicações web.. 

Fácil 
administração 

O portal deve prover meios de gerenciar 
e monitorar o funcionamento do portal 
de forma dinâmica e centralizada 

Acesso dinâmico 
aos recursos 

informacionais 

Permitir o acesso dinâmico às 
informações disponibilizadas fazendo 
com que os usuários sempre tenham à 
mão informações atualizadas. 

Fonte: Adaptado de Silva Junior [18] e Dias [9] 

E, em relação à usabilidade, a Norma ISO 9241-112/2017 
delimita como a capacidade que um sistema baseado na interação 
oferece ao seu usuário um contexto de operação que permita a 
realização de tarefas a que se propões de maneira agradável e 
eficiente. Detalha como identificar a informação necessária a ser 
considerada na especificação ou avaliação de usabilidade de um 
dispositivo de interação visual em termos de medidas de 
desempenho e satisfação do usuário atendendo os seguintes 
critérios: 

• Contexto de uso – usuários/clientes, rotinas, 
infraestrutura e ambiência na qual o produto será 
utilizado; 

• Eficácia – precisão com que os usuários atingem seus 
objetivos e atendam a sua demanda por informação 
garantindo os resultados esperados.  

• Eficiência – precisão com que os usuários atingem seus 
objetivos, em relação ao esforço e ao tempo dispendido 
no processo; e,  

• Satisfação – conforto visual e aceitação do produto 

A garantia da Acessibilidade e a Usabilidade nos portais deve se 
fundamentar na interação Homem X Computador. Nesse sentido, 
procura-se compreender porque as pessoas fazem uso (ou não) os 
computadores, qual o grau de dificuldade do acesso que possuem 
ou sua facilidade para tal, projetar produtos com base na 
linguagem do usuário, trabalhar com processos mentais humanos – 
processos cognitivos e preocupação em desenvolver produtos com 
tecnologias compatíveis e acessíveis com quem vai utilizá-los [4] 
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4. O  PERGAMUM/UFF 
As primeiras iniciativas de informatização no Sistema de 
Bibliotecas da UFF remontam à década de 1990, quando a 
informatização do acervo era vista como uma grande necessidade 
e, com esse objetivo, buscou-se a capacitação dos bibliotecários 
para utilização do software Micro CDS/ISIS2, desenvolvido pela 
UNESCO para formação e controle de bases bibliográficas. 

O processo de automação das bibliotecas foi consolidado no ano 
de 2001, com a aquisição e implantação do software Biblioteca 
Argonauta®. Este processo propiciou a implantação de um 
catálogo único com acesso remoto ao acervo de todas as unidades 
via Internet, a formação de um cadastro de usuários unificado, o 
controle global dos empréstimos realizados e a sistematização do 
processamento técnico. 

Considerando a teoria do ciclo de vida dos sistemas 
informatizados proposto por Rowley [17] e a situação do software 
Biblioteca Argonauta®, na época com várias dificuldades 
operacionais, a CBI concluiu que o software estava em fase de 
deterioração. Além disso, mudanças ocorridas no ambiente 
apontavam para a necessidade de substituição do software, entre 
elas a necessidade de melhoria na prestação de serviços 
adequados às novas exigências do usuário final, presencial ou 
virtualmente; e a integração do software de gestão das bibliotecas 
a outros sistemas institucionais. 

A gestão de software em bibliotecas é fator crítico de sucesso que 
afeta a qualidade dos serviços prestados à comunidade. São 
necessárias ações que garantam a utilização plena dos recursos do 
software, assim como a capacitação dos profissionais responsáveis 
pela operação do sistema.  

O Pergamum é um sistema informatizado de gerenciamento de 
dados que contempla as principais funções de uma biblioteca. O 
sistema funciona de forma integrada e tem como objetivo facilitar 
a gestão em diversos tipos centros de informação: arquivos, 
museus e bibliotecas, melhorando a rotina diária dos seus usuários 
e tendo como premissa o provimento de acesso à informação para a 
comunidade acadêmica.  

 

                                                                 
2 O Micro CDS / ISIS foi um software avançado de 

armazenamento e recuperação de informações não-numéricas 
desenvolvido pela UNESCO de 1985 a 2005, para atender as 
necessidades diversas instituições para poder se agilizar suas 
atividades de processamento de informações usando recursos de 
microinformática. (UNESCO. Disponível em: 
http://en.unesco.org/node/264269) 

Figura 2- Interface do Catálogo Pergamum/UFF 

Importante destacar que a implantação do Pergamum, em 
novembro de 2013, foi a segunda fase do Projeto de 
Modernização, que além da atualização tecnológica do software, 
teve como objetivos: o aperfeiçoamento dos processos internos das 
bibliotecas do sistema e a ampliação dos serviços prestados à 
comunidade acadêmica. 

5. CATEGORIAS ANALISADAS 
As categorias analisadas neste trabalho foram as seguintes: 
Design, Acessibilidade, adaptando-se critérios estabelecidos na 
NBR ISO/IEC 9126; Usabilidade, a partir do modelo proposto 
por Hansen, e, os Princípios de Acessibilidade da W3C e 
Usabilidade adaptado de Nielsen[14; 15]  

5.1 Design, Acessibilidade e Usabilidade: os 
parâmetros de qualidade 
Em relação aos parâmetros de qualidade que podem ser podem ser 
adaptados para avaliação do design e acessibilidade dos portais e 
suas interfaces, destacam-se conjunto de normas NBR ISO/IEC 
9126 e ISO/IEC 14598 que definem padrões de avaliação de 
software – não especificamente análise com este propósito. No 
ano de 2011, esse conjunto de normas foi revisado e ampliado e 
passaram a integrar conjunto de normas da família ISO 25000 – 
Engenharia de software - Requisitos e Avaliação da Qualidade 
de Produto de Software – Requisitos de qualidade.  

Para fins de exemplo e contextualização, o grupo de normas NBR 
ISO/IEC 9126 definiu seis características elementares que  servem 
de parâmetros de qualidade no desenvolvimento de um sistema 
que são: Funcionalidade, Usabilidade, Confiabilidade, 
Eficiência, Manutenibilidade e Portabilidade [3]. Da concepção 
à implementação do Portal da SDC essas características foram 
consideradas. 

5.2 Acessibilidade e Usabilidade 
Em relação à acessibilidade, Andrade; Vianna [4] demonstram 
que uma determinada página para ser considerada com boa 
acessibilidade, esta deva ser eficiente no carregamento tornando a 
taxa de abandono menor. Para tanto é recomendável a adoção do 
padrão CSS (Cascading Style Sheets) ou folhas de estilos. Desta 
maneira o carregamento das páginas fica mais ágil, eficiente e 
independente do modo de conexão do usuário.  

Com a adoção das folhas de estilos, há possibilidade de 
transformar um site comum em site responsivo, ou seja: multi-
plataforma. Para isso utiliza-se a técnica de “Style Switcher” que 
combina CSS e JavaScript para “trocar” a aparência da página 
conforme dispositivo utilizado pelo usuário tornando-o mais 
atrativo, de fácil utilização e interação. Importante que medir a 
usabilidade de uma interface envolve questões sobre a facilidade 
de seu uso como instrumento de trabalho, tendo como um dos 
principais indicadores a redução do tempo necessário para 
aprendermos a utilizar o sistema [8]. 
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Figura 3 – Portal da SDC – visão geral 

Ainda há que se considerar a perspectiva a partir da Experiência 
de Usuário (UX) para que possamos compreender o processo de 
construção de um Portal que atenda às expectativas do cliente de 
maneira plena. Nesse sentido, primeiro requisito para uma 
experiência padrão do usuário é entender as necessidades exatas 
do mesmo, sem desorganização, desconforto ou a sensação de 
perda de tempo. Seguidamente vem a clareza e o requinte que 
podem induzir um bem-estar na facilidade de uso. Importante 
ressaltar que a experiência do usuário vai além de fornecer aos 
clientes o que eles informam como necessidades. Para atingir essa 
experiência de qualidade nas recomendações de um serviço como 
o Portal e a interface do Catálogo, deve-se buscar parceria com 
profissionais de várias áreas do conhecimento, incluindo o design 
gráfico e design de interface. 

Em relação aos critérios e conceitos descritos acima, nota-se então 
que o Portal do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF garante 
os princípios da acessibilidade, pois nele são identificadas as 
ferramentas necessárias para os perfis de usuários, deficientes 
visuais e auditivos, atendendo inclusive aos requisitos elementares 
de acessibilidade estipulados pelo World Wide Web Consortium 
(W3C) [20]. 

5.3 O método de Avaliação Heurística para 
portais acessíveis 
Para melhor compreensão da usabilidade do sistema, submeteu-se 
o ambiente Pergamum à avaliação heurística de Nielsen. A 
avaliação heurística é um termo criado por Jakob Nielsen e Rolf 
Molich em 1990, como método de inspeção para encontrar 
determinados tipos de problemas em uma interface do usuário.  
Deste modo apresenta-se abaixo essa análise efetuada no ambiente 
de uso, logado no sistema como cliente final (aluno). 

Trata-se de uma inspeção guiada por heurísticas – princípios 
gerais de bom design de interface, voltado para maximizar a 
usabilidade do sistema. Tradicionalmente, utilizam-se 10 
Heurísticas. Elas têm sido alteradas e expandidas desde a sua 
proposta original, para cobrir novos avanços tecnológicos e 
ambientes computacionais[14;15]. Na condução deste estudo, o 
contexto do Portal do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF 
e, especial, a interface do Catálogo Pergamum, segue as principais 
diretrizes de usabilidade listadas a seguir:  

Quadro 2 – AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DE NIELSEN – 
PERGAMUM/UFF 

Heurística Avaliação 
Diálogos simples 

e naturais 
Todas as imagens do Portal utilizam a 
ferramenta title que permite ao usuário a 

utilização de leitores de tela e “fale” do 
que se trata determinada imagem 

Falar a 
linguagem do 

usuário 

Apresenta compatibilidade com o mundo 
real, deixando os usuários mais 
ambientados no quesito facilidade de 
navegação. 

Minimizar a 
sobrecarga de 
memória do 

usuário 

O sistema mostra os elementos de diálogo 
e permitem que o usuário faça suas 
escolhas, sem a necessidade de lembrar um 
comando específico. 

Consistência e 
Flexibilidade 

Possui padronização visual em relação aos 
demais Portais da Universidade garantindo 
fácil compreensão e navegação. 
Flexibilidade de uso: garante o acesso e 
navegação a todos os perfis de usuários. 
São possibilitadas áreas específicas para 
Funcionários, Docentes ou alunos, por 
exemplo. 

Feedback 

O ambiente informa continuamente ao 
usuário sobre o que ele está fazendo. 
Estabeleceu-se o gap de10 segundos como 
o limite para manter a atenção do usuário 
focalizada no diálogo. 

Saídas 
claramente 
demarcadas 

O usuário controla o sistema. A qualquer 
momento é facultado abortar uma tarefa, 
solicitação ou desfazer uma operação e 
retornar ao estado anterior. 

Atalhos 

Adotou-se abreviações, teclas de função, 
duplo clique do mouse. Os atalhos são 
utilizados para recuperar informações que 
estão numa profundidade na árvore 
navegacional a partir da interface principal. 

Boas mensagens 
de erro 

Linguagem clara e sem códigos. Ajudam o 
usuário a entender e resolver o problema. 
Não devem culpar ou intimidar o usuário. 

Prevenir erros 

Projetado para que o usuário não cometa 
erro de navegação e abandone o Portal da 
SDC, bem como o catálogo online, por não 
conseguir interagir e localizar e utilizar os 
serviços oferecidos. 

Ajuda e 
documentação 

O sistema de ajuda ao usuário e 
documentação é disponibilizado para 
facilitar, informar e assegurar o acesso aos 
serviços e produtos agregados ao Portal. 

Adaptado de: Nielsen [15] e Nogueira[16] 
 

Ainda no que se refere à adoção das Heurísticas de Nielsen como 
parâmetro, estas preconizam que o design seja minimalista. A 
intenção do Portal da SDC é garantir a relevância da busca de 
informações e conteúdo para o usuário. Importante ressaltar que o 
método de Avaliação Heurística, mesmo sendo um dos mais 
adotados, não aprecia todos os critérios de avaliação de 
usabilidade. 

Nessa representação, constata-se que o ambiente é compatível 
com as necessidades dos nossos usuários, fornecendo ferramentas 
básicas e avançadas para uma experiência eficiente e segura. 
Estabelece neste caso que a taxa de usabilidade e acessibilidade 
da ferramenta tem em seu feedback positivo um valor aproximado 
de 90%.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A implantação do Portal da SDC e o Pergamum/UFF, que além da 
atualização tecnológica do software, teve como objetivos: o 
aperfeiçoamento dos processos internos das unidades do Sistema 
e a ampliação dos serviços prestados à comunidade acadêmica.  

Através dos estudos e análises que foram consolidadas neste 
trabalho, garante-se a melhor compreensão dos usuários sobre as 
informações divulgadas, a oferta de produtos e serviços virtuais, 
optando-se pela clareza, objetividade e coerência com os 
propósitos da Instituição. 

Para trabalhos futuros, deverão ser testados e avaliados sob o 
ponto de vista do usuário, a versão Mobile (que se encontra em 
processo de atualização), bem como o desenvolvimento dos 
estudos de usabilidade e acessibilidade sob a perspectiva dos 
profissionais de informação de utilização o Portal e o Pergamum 
enquanto ferramenta de trabalho. 

Pretendeu-se demonstrar a necessidade de que o Portal do Sistema 
de Bibliotecas e Arquivos da Universidade Federal Fluminense 
seja totalmente acessível para que não haja exclusão da 
informação aos usuários que necessitem interagir, atuar e 
colaborar ambiente virtual, visando um produto final atraente, 
utilizável e plenamente funcional.  
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ABSTRACT 
This paper presents a methodological approach for the design and 
development of a Learning Object (OA) called Deciphering 
Enigmas with Integers in order to overcome the possible 
epistemological obstacles that may arise during the teaching 
process of addition and subtraction operations with the integers. In 
view of this, OA was designed to serve seventh-year primary 
school students; in addition, it presents itself in the form of 
gamification of teaching and learning situations, addressing 
problem situations in a process of contextualization with the real 
world, thus mobilizing different meanings and representations of 
algebraic addition in the set of whole numbers. 

RESUMO 
Este trabalho apresenta o percurso metodológico de concepção e 
desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagem (OA) 
denominado OA “Decifrando enigmas com os Inteiros" com o 
intuito de superar os possíveis obstáculos epistemológicos que 
possam surgir durante o processo de ensinagem das operações de 
adição e subtração com os números inteiros. À vista disso, o OA 
foi projetado para atender alunos do sétimo ano do Ensino 
Fundamental, além do mais, possibilita a aplicação da 
gamificação das situações de ensino e aprendizagem, abordando 
situações-problema num processo de contextualização com o 
mundo real, mobilizando assim, diferentes significados e 
representações da adição algébrica no conjunto dos números 
inteiros.  

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: collaborative learning. 
 

Termos Gerais 
Experimentation. Theory. 

Palavras chaves 
Objeto de Aprendizagem. Situações-problema. Obstáculos 
epistemológicos. Números Inteiros. Gamificação. 

1. INTRODUÇÃO 
Este trabalho apresenta um desenvolvimento teórico de uma 
pesquisa realizada na disciplina de Objeto de Aprendizagem do 
curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática (PGECM) ministrado no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Dessa 
forma, foi elaborado um percurso metodológico para a concepção 
e posterior aplicação de um Objeto de Aprendizagem (OA), 
propenso à gamificação, denominado de “Decifrando enigmas 
com Inteiros”. 

É senso comum entre os professores de Matemática o relato das 
dificuldades que a maioria dos alunos possui quanto ao processo 
de assimilação dos conceitos e propriedades inerentes ao conjunto 
dos números inteiros, especificamente, das regras de sinais nas 
operações de adição e subtração. Apesar de que, no cotidiano das 
pessoas, os números inteiros são evidenciados em diversas 
situações como: a ordem bancária com crédito ou débito, as 
notícias de baixas temperaturas em determinadas regiões, no saldo 
de gols dos times de futebol em um campeonato, para situar fusos 
horários de países, dentre outras situações.  

Dessa forma, conforme [17], essas dificuldades surgem e se 
acentuam quando professores não trabalham, nas aulas de 
Matemática, a contextualização dos números inteiros, 
relacionando-os ao cotidiano do aluno. Nesse sentido, recomenda-
se que o professor elabore e proponha aos alunos a resolução de 
situações-problema que abordem elementos do contexto 
vivenciado pelos educandos, assim considerando os 
conhecimentos prévios. 

Todavia, [18] explica que o mundo está em crescente avanço 
tecnológico e a sociedade está cada vez mais envolvida com a 
tecnologia, de modo que, a linguagem escrita passa por 
transformações oriundas das redes sociais, assim, a educação atua 
como uma atividade de desenvolvimento social. Isso permite 
compreender que as tecnologias podem contribuir 
significativamente para a efetivação do processo de ensino e 
aprendizagem. Além do mais, os aprendizes da 
contemporaneidade são sujeitos que vivem conectados, inclusive 
são denominados por Prensky [11] de nativos digitais. Essa 
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conectividade prende a atenção dos usuários, conduzindo-os a um 
processo constante de busca pela aquisição de informações.  

A partir da problemática apresentada, são definidas as seguintes 
questões norteadoras: então, se os números são tão presentes no 
dia a dia das pessoas, por que muitos estudantes têm dificuldade 
de aprender a operar com eles? Por que o processo de assimilação 
deste conceito é tão complicado? Como a tecnologia digital pode 
contribuir na aprendizagem da operação com inteiros? Com isso, 
pensou-se na concepção e aplicação de um OA que faça uso de 
elementos de games nas situações de ensino e aprendizagem. 

Assim, neste trabalho, serão apresentadas as possíveis etapas de 
concepção de um OA e sua utilização nas aulas de Matemática na 
abordagem das operações do conjunto dos números inteiros. 
Destarte, o OA pretendido busca possibilitar ao aluno, do sétimo 
ano do Ensino Fundamental, o desenvolvimento da compreensão 
matemática de situações-problema do mundo real, mobilizando 
assim, um raciocínio lógico, que envolva as operações de adição e 
subtração entre números inteiros. O aporte teórico para a 
construção e aplicação desse OA será discutido a seguir. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Nesta seção, serão discutidos: a noção de obstáculos 
epistemológicos e sua presença em situações de ensino de 
Matemática, a definição de situações-problema e, OA e o conceito 
de gamificação, a fim de compreender como tais fatores estão 
articulados no percurso metodológico da concepção e aplicação 
do OA “Decifrando enigmas com Inteiros". 

2.1 Obstáculos epistemológicos e situações-
problema 
As pesquisas sobre o ensino de Matemática têm como foco, 
compreender como os conceitos matemáticos estão sendo 
abordados em sala de aula, ou seja, discutir sobre os entraves que 
são apontados na construção epistemológica dos conceitos 
matemáticos e didáticos, quando considerados no contexto 
pedagógico [9]. Assim, de acordo com [1], essas pesquisas 
apresentam uma perspectiva histórico-epistemológica que permite 
“identificar um conjunto de fatores e de concepções que deram 
origem a obstáculos epistemológicos, sendo a maioria desses 
fatores e concepções, ainda hoje, observados em nossos alunos”. 

Especificamente, sobre o conjunto dos números inteiros, durante o 
seu processo de construção histórico-evolutivo, no que diz 
respeito à assimilação por parte dos alunos, em [7] são descritos 
os seguintes obstáculos: 

1.Inaptidão para manipular quantidades isoladas.  
2.Dificuldades em dar um sentido a quantidades negativas 
isoladas.  
3.Dificuldade em unificar a reta numérica. Isto se manifesta, por 
exemplo, quando se insiste nas diferenças qualitativas entre as 
quantidades negativas e os números positivos; ou quando se 
descreve a reta como justaposição de duas semi-retas opostas com 
sinais heterogêneos [...]. 
4.Ambiguidade dos dois zeros.  
5.Estagnação no estágio das operações concretas (em confronto 
com o estágio das operações formais).  
6.[...] um modelo unificador. É a intenção de fazer funcionar um 
“bom” modelo aditivo, igualmente válido para ilustrar o campo 
multiplicativo, em que esse modelo é inoperante [...]. 

Dessa forma, compreende-se que o processo de aprendizado está 
vinculado ao desenvolvimento epistemológico de conceitos 
matemáticos, o qual permite apontar historicamente a existência 
de obstáculos desde a gênese da construção do conjunto dos 

inteiros. No entanto, na época dessas dificuldades, os matemáticos 
não dispunham da tecnologia que hoje a sociedade possui. 
Embora, a tecnologia seja considerada uma ferramenta 
facilitadora do processo de aprendizagem, superar determinadas 
barreiras epistemológicas não é uma tarefa simples. Por isso é 
relevante relacionar os conhecimentos prévios dos alunos, 
adquiridos fora da escola, com o conteúdo que se pretende 
ensinar. Nesse sentido, em [17] relata-se que é: 

[...] preciso trabalhar com o contexto dos estudantes. Citar 
temperaturas negativas em uma região onde é muito quente, por 
exemplo, pois os estudantes que vivem numa região quente não 
vivenciaram situações de frio intenso, logo, o conceito de 
sensação térmica em baixas temperaturas não é significativo para 
eles. Além disso, é importante informar ao estudante que os 
números inteiros negativos são opostos aos números positivos e 
que a adição entre eles resulta em zero. 

Com isso, entende-se como obstáculo epistemológico nos alunos 
do sétimo ano do Ensino Fundamental como sendo uma 
dificuldade inerente “ao saber e podem ser identificados nas 
dificuldades que os matemáticos encontraram, na história, para a 
compreensão e utilização desses conceitos” [1]. Ou seja, é um 
conhecimento limitado no momento de assimilar e acomodar 
novos conceitos ou conjecturas. Do ponto de vista de [10], a 
presença desses obstáculos não significa a ausência de 
conhecimento, mas sim, a existência de conhecimentos antigos 
que, cristalizados pelo tempo, resistem à instalação de novas 
concepções, ameaçando a estabilidade intelectual de quem detém 
esse conhecimento.  

Nesse contexto, é relevante inserir a situação-problema, que deve 
ter a conotação de um problema matemático, o qual segundo [5], 
“é qualquer situação que exija maneira matemática de pensar e 
conhecimentos matemáticos para solucioná-la”. Assim, as 
situações-problema são utilizadas como metodologia de ensino 
com o propósito de fazer o aluno refletir, estruturar conjecturas, 
testá-las e validá-las em busca da solução da questão proposta. 
Assim, a resolução de problemas é o ponto de partida para a 
construção do conhecimento do próprio educando. Portanto, “o 
problema é olhado como elemento que pode disparar um processo 
de construção do conhecimento” [9]. 

Enfim, o aluno deve conhecer a aplicação dos inteiros no interior 
da sociedade em que ele faz parte. Desse modo, partindo do fato 
de que as tecnologias digitais se fazem presente na vida dos 
alunos e na expectativa de superar as dificuldades evidenciadas no 
processo de ensino e aprendizagem dos números inteiros, 
estruturou-se uma trajetória para a construção do OA “Decifrando 
enigmas com Inteiros", para uma posterior aplicação a fim de 
ajudar o aluno a internalizar o conteúdo da operação de adição e 
subtração entre os inteiros e, assim, evitar os obstáculos 
epistemológicos que podem surgir. A seguir, será discutida a 
abordagem tecnológica nas situações de ensino. 

3. Concepção do OA “Decifrando 
Enigmas com Inteiros” numa abordagem 
gamificada 
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e 
mídias, tais como: internet, softwares educacionais, vídeo, áudios, 
são usadas como suporte tanto para o ensino presencial como a 
distância. Além disso, [18] afirma que os OAs são recursos 
educacionais que possuem bases teóricas, pelas quais o professor 
tenta conciliar sua formação acadêmica à sua experiência em sala 
de aula para realizar sua prática docente. Dessa forma, o professor 
pode usar as tecnologias digitais, como o computador, para 
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reduzir ou superar esses obstáculos. Para isso, de acordo com [4], 
é relevante categorizar o uso desses recursos, considerando os 
seguintes aspectos: 

1. Elemento de motivação para aumentar o interesse dos alunos 
pelas aulas. [...] a motivação, apesar de haver somente indícios, 
pode ser passageira e, então, as aulas com as tecnologias se 
tornariam tão monótonas quanto ás com giz e quadro negro. 
2. A modernização das escolas com a introdução das tecnologias 
como um modismo não é argumento suficiente para que isso 
ocorra, apesar de ser uma verdade incontestável o fato de que o 
computador já faz parte do cotidiano das pessoas. 
3. Elemento de facilitação para realizar tarefas que podem ser 
feitas manualmente, como cálculos e construção de gráficos. [...] 
o computador pode economizar muito tempo do professor na 
realização de suas tarefas rotineiras, como preparação de provas 
e, no processo de ensino e aprendizagem.  
4. Elemento de mudança para criar novas dinâmicas educativas 
[...]. Assim o objetivo principal é promover novas formas de 
ensinar e aprender, podendo criar situações que seriam 
impossíveis de realizar sem essa máquina. 

Ademais, o computador pode ser usado como elemento de 
motivação e para introdução de determinados conteúdos, desse 
modo, o professor pode convidar os alunos a assistirem a um 
vídeo sobre as operações de adição e subtração entre os inteiros de 
curta duração, portanto não cansará a mente do aluno e irá 
contribuir para ativar sua estrutura cognitiva, deixando-o atento, o 
que é difícil instigar nas explicações orais tradicionais em sala de 
aula.  

Tabela 1. Orientação de sites e temas de pesquisa / fonte: 
elaborado pelos autores. 

ENDEREÇO DO SITE TEMA QUESTÃO DE 
PESQUISA 

www.sidra.ibge.gov.br/bda/ta
bela/listabl.asp 

Pessoas 
analfabet

as 

Saldo negativo ou 
positivo entre as regiões 

sul e nordeste. 

http://pt.fifa.com/worldcup/m
atches/round+2559/ 

Copa de 
2014 

Diferença de altura do 
jogador mais baixo e o 

mais alto. 
www.climatempo.com.br/pre

visao-do-
tempo/cidade/60/fortaleza-ce 

Chuva no 
Nordeste 

Quantidade de chuva 
acumulada no Nordeste 

14jul2017. 

Outra situação em que o computador pode ser usado é na 
pesquisa, o professor indica alguns sites que tenham gráficos e 
solicita aos alunos aprofundamento em um tema com uma 
correspondente questão norteadora de pesquisa (Tabela 1). 

Uma terceira situação é descrita quando o professor convida o 
aluno a efetuar algumas operações em softwares educacionais, 
como por exemplo, o Geogebra disponível no site: 
<https://www.geogebra.org/m/sHy3JExT>, que atua também 
como elemento facilitador da aprendizagem e de modernização do 
ensino. Ademais, o professor pode usar o computador como meio 
para aplicar uma simulação ou um OA, que apresente uma 
abordagem de situações-problema. Essa última situação é o objeto 
da pesquisa apresentada neste trabalho. 

Nesse sentido, Objetos de Aprendizagem são materiais 
educacionais com objetivos pedagógicos que servem para apoiar o 
processo de ensino-aprendizagem [18]. Todavia, [2] referencia 
que o Objeto de Aprendizagem pode ser definido, segundo o 
IEEE Learning Technology Standards Committee – LTSC, como 
qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada, 
reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por 
tecnologias. No entanto, em [3], tem-se que: 

As referências sobre objetos de aprendizagem, apesar de 
existirem em número suficiente, estão espalhadas em pequenos 
artigos escritos por grupos de pesquisadores de algumas 
instituições acadêmicas mundiais. A escassez de referências 
bibliográficas que abrangem o assunto de forma unificada e 
completa pode ser comprovada pela existência de poucos livros 
sobre o assunto. Por outro lado, a demanda pelo entendimento do 
que são objetos de aprendizagem, onde encontrá-los, como 
utilizá-los e desenvolvê-los crescem a cada dia. 

Ainda, na visão de [3] “os objetos de aprendizagem podem ser 
vistos como componentes ou unidades, catalogados e 
disponibilizados em repositórios na Internet”. Assim, podem ser 
utilizados em diversos contextos de aprendizagem. Cabe ao 
professor analisá-lo, utilizá-lo e reutilizá-lo. Por outro lado, 
quanto ao design, [12] explica que o OA não deve: 

[...] conter páginas e mais páginas que rolam ao comando do 
mouse ou do teclado, pois isto pode tornar o objeto do 
conhecimento mais complexo de ser apreendido. Portanto, deseja-
se que sua interface gere satisfação, em vez de causar fadiga ou 
cansaço devido à sobrecarga de informações ou imagens. Por fim, 
que valorize os aspectos lúdicos, desperte a criatividade, aguce a 
aprendizagem por meio da descoberta e compreensão, priorize a 
fenomenologia ao permitir a discussão conceitual do fenômeno 
físico, e assim sirva como antídoto ao formulismo, deixando de 
dar tratamento puramente matemático na interpretação de um 
fenômeno físico. 

Nesse viés, é constatado pelas definições apresentadas que os 
objetos de aprendizagem são utilizados como apoio no contexto 
educacional para mediar à aprendizagem. No entanto, não basta 
somente construí-lo, se faz necessário uma avaliação pautada em 
determinados parâmetros a fim de verificar a eficiência da sua 
aplicabilidade e conteúdo (Tabela 2). 

Tabela 2. Parâmetros de avaliação de Objetos de 
Aprendizagem / fonte: [12]. 

 
O OA concebido nessa pesquisa busca, na medida do possível, 
atender aos parâmetros evidenciados anteriormente. Além disso, a 
gamificação é outro elemento inserido na construção desse OA. 
Assim, segundo [6] a gamificação surge com diversas 
possibilidades de aplicação, pois os games apresentam uma 
linguagem de fácil compreensão, tornando-se “eficazes na 
resolução de problemas (pelo menos nos mundos virtuais) e 
aceitas naturalmente pelas atuais gerações que cresceram 
interagindo com esse tipo de entretenimento”. Isto é, a 
gamificação apresenta uma tendência sociocultural. Vale 
comentar que, a gamificação é um design lúdico e não 
necessariamente um game completo. Nesse sentido, [6] explica 
que a noção de game esta relacionada à concepção de um sistema 
com elementos interconectados, enquanto na gamificação, pode-
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se utilizar apenas um número reduzido desses elementos, a fim de 
alcançar uma simulação mais próxima de um game completo. 

Dessa forma, o OA “Decifrando enigmas com Inteiros" apresenta 
uma abordagem gamificada, pois o jogo não foi implementado, 
além disso, pretende-se usá-lo em sala de aula como um suporte 
tecnológico que possibilita a gamificação do ambiente de ensino. 
Tendo em vista que, o OA apresenta regras claras, feedback 
imediato, objetivos, níveis,  recompensas, dentre outros 
elementos, compreende-se que seu uso em situações de ensino, 
possibilita estimular no aluno uma ação intuitiva pela busca de 
recompensas, fazendo com que ele se sinta instigado a participar 
ativamente do seu processo de aprendizado. À vista disso, o OA 
pretendido apresenta a competência de desenvolver no contexto 
social diferentes significados e representações dos números 
inteiros. Para isso, pretende-se trabalhar as seguintes habilidades: 
identificação de padrões numéricos e resolução de situações-
problema, envolvendo operações de adição e subtração algébrica 
por intermédio da contextualização de fatos cotidianos. 

Contudo, o aluno terá a oportunidade de viver uma aventura 
virtual, através da sua interação com o OA “Decifrando enigmas 
com inteiros". Ou seja, o educando estará dentro de um castelo, 
especificamente no interior de uma biblioteca, lendo o livro “A 
procura da Ilha dos Inteiros”. Ao iniciar a leitura será transportado 
para um mundo mágico, onde começará a decifrar os enigmas 
(Tabela 3). 

Tabela 3. Enigmas / fonte: elaborado pelos autores. 

Enigma 1 
O saldo bancário atual de Maria é R$ - 138,00, 
ou seja, R$ 138,00 negativos. Quantos reais ele 
deve depositar para ficar com saldo zero? 

Enigma 2 

Em dois termômetros estão indicados 
respectivamente, -5,8°c e 0°c, as temperaturas 
nos horários das 3h e das 7h de um mesmo dia, 
em certa localidade. Quantos graus aumentaram 
na temperatura desse período? 

Enigma 3 

Pedro Paulo emprestou a quatro amigos estas 
quantias: 500 reais, 180 reais, 200 reais e 330 
reais. Teve uma necessidade de dinheiro e 
recorreu a três amigos que lhe emprestaram 400 
reais, 575 reais e 250 reais. Atualmente, Pedro 
Paulo tem dinheiro a receber ou deve aos seus 
amigos? Que quantia? 

Enigma 4 

O gráfico mostra o saldo de uma microempresa 
durante seis meses. Durante esses seis meses, a 
microempresa teve lucro ou prejuízo? De 
quanto? 

Enigma 5 
Um mergulhador saiu de uma profundidade de -
0,6 m para a de -7,5 m. Nesse caso, ele desceu ou 
subiu? Quantos metros?  

Cada enigma é uma situação do mundo real, dessa forma, quando 
o aluno acertar, ele passará para o enigma seguinte com frases de 
estímulos ou recompensas (badges). Caso contrário, terá direito a 
outra tentativa. Se errar, voltará ao início e poderá assistir a um 
vídeo ou ler uma tabela. O avanço no jogo dependerá do feedback 
imediato de onde será detectado o erro ou acerto das questões 
propostas. 

O OA proposto cobre um estudo das operações de adição e 
subtração entre números inteiros, as quais poderão ser 
desenvolvidas através do cálculo escrito ou mental. Por outro 
lado, o OA não cobre a construção do conceito de números 
inteiros e sua comparação entre si. Contudo, os alunos deverão 
resolver situações-problema que envolvam adição e subtração 
entre inteiros. Além disso, almeja-se que o OA apresente um 
design lúdico a fim de instigar, no estudante, o interesse em 

aprender, uma vez que, o OA apresenta a abordagem de fatos do 
cotidiano articulados com os conceitos matemáticos ensinados em 
sala de aula. A seguir, será apresentado o percurso metodológico 
para a concepção e aplicação do OA. 

4. METODOLOGIA 
Neste tópico, serão apresentados a trajetória traçada para a 
concepção do OA e uma proposta de sua aplicação em sala de 
aula. De início, para a concepção do OA, seguiram-se as 
recomendações de [12] (Figura 1), disponível em 
<http://professordenyssales.blogspot.com.br/2012/02/como-fazer-
oa-uma-metodologia-para.html>,onde se evidenciam três etapas 
peculiares para se desenvolver um OA.  

 
Figura 1. Metodologia e Fases para o desenvolvimento de 

Objetos de Aprendizagem / fonte: [12]. 
Na primeira fase de concepção do OA, são definidos os objetivos 
e o conteúdo que se pretende ensinar com o uso do Objeto, neste 
caso, tem-se o objetivo de reduzir as dificuldades dos alunos na 
aprendizagem das operações de adição e subtração entre os 
inteiros. Ainda nesta fase, são projetados um design pedagógico e 
storyboards, que é um roteiro de telas das faces e interfaces do 
OA (Figura 2). Por fim, o projeto é encaminhado a uma equipe 
técnica para implementação do OA.  

 
Figura 2. Tela inicial do storyboard / acervo dos autores. 

Na segunda fase, é elaborado um plano de aula com orientações 
para o professor aplicar o OA e instruções técnicas, como por 
exemplo, o OA em questão exige determinados requerimentos 
técnicos básicos, tais como: quanto ao computador, recomenda-se, 
no mínimo, um Pentium, que atenda aos seguintes quesitos: 
conexão Banda larga, Sistema Operacional Windows / Unix 
(Linux), Software flash Player, e se necessário a instalação do 
plugin “Flash Player” e Browser Firefox, Mozilla, Iexplorer ou 
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Netscape. Assim, a verificação da validade do OA é feita através 
de sua aplicação em situações de ensino, a fim de reajustar ou não 
o projeto em andamento. 

O OA “Decifrando Enigmas com Inteiros” apresenta uma 
proposta de se trabalhar situações-problema com operações de 
adição e subtração entre inteiros (ver Tabela 3). Desse modo, 
durante a resolução do enigma um, os alunos deverão ter noção da 
representação geométrica dos números inteiros e da adição e 
subtração em . Ao realizar essa atividade, os alunos devem saber 
relacionar qualquer número com o seu oposto e associar essa 
situação à propriedade da adição em Z: existência do elemento 
oposto. Seguindo esse raciocínio, o aluno concluirá que o saldo 
bancário resultante será nulo. Caso, os alunos apresentarem 
dificuldades, podem acessar o link 
<https://www.youtube.com/watch?v=vt2iImJReJM>, que deverá 
estar disponível no OA. 

No Enigma dois, o aluno pode recorrer à representação 
geométrica dos números inteiros e compreender quantos graus 
aumentaram na temperatura desse período. Para facilitar, poderia 
aparecer um link que remetesse o aluno a fazer essa representação 
no OA e assim resolver o enigma dois. Tendo em vista que, a 
compreensão do significado da adição e subtração fica mais fácil 
quando se analisa os exemplos na reta numérica. 

A atividade do enigma três tem o objetivo de remeter os alunos a 
situações do cotidiano que envolvem adição e subtração em Z. Ao 
resolver esse enigma, os alunos devem associar a adição de inteiro 
à ideia de juntar quantidades positivas e/ou negativas. Com isso, 
podem desenvolver a capacidade de adicionar dois ou mais 
números inteiros quaisquer, de sinais iguais ou contrários, 
utilizando essas adições na resolução do problema. 

O enigma quatro suscita a análise gráfica associada à 
representação dos números inteiros, com o objetivo de efetuar a 
adição/subtração dos inteiros. Dessa forma, os alunos também têm 
na resolução desse enigma a oportunidade de vivenciar uma 
situação do cotidiano. Para a resolução desse enigma, os alunos 
devem associar a adição/subtração às ideias de tirar e de saber 
“quanto falta” ou “quando se tem a mais”.  

Por fim, com a atividade do enigma cinco pretende-se que os 
alunos utilizem os conceitos de representação da reta numérica em 
Z. Como também entender a representação da profundidade e 
altitude em Z. Após a compreensão dos conceitos, deverá aplicá-
los na soma algébrica de números inteiros através da resolução 
dos problemas existentes e outras situações similares. É cabível 
salientar, que as atividades propostas permitem o professor 
ensinar como representar, na reta numérica, elementos em Z, 
assim como,a reconhecer números inteiros indicados na reta 
numérica. Esses enigmas também podem ajudar o aluno a 
assimilar a ideia de oposto de um número inteiro, relacionar 
qualquer número com o seu oposto e ordenar números inteiros.  

De fato, a criatividade do professor é de fundamental importância 
para ressaltar as potencialidades de cada atividade, a fim de 
planejar situações que permitam os alunos a construir seu 
conhecimento, como por exemplo, na discussão de como as 
questões (enigmas) do OA foram resolvidas. Lembrando que o 
OA “Decifrando enigmas com inteiros" possui um enfoque 
comportamentalista (Behaviorista) [18], isto é, tem como objetivo 
o desenvolvimento psicomotor, através do uso da tríade: estímulo-
resposta-reforço, portanto a reflexão é um momento externo a sua 
aplicação.  

Na aplicação do OA, cada atividade (resolução dos enigmas) deve 
ser realizada individualmente. Dessa forma, o aluno se engajará a 
solucionar os desafios, de modo que, cada enigma representa um 
desafio. Cada missão cumprida, o aluno conseguirá obter pontos 
para chegar a Ilha dos inteiros. Para isso, serão necessários cento e 
trinta e cinco pontos para chegar a Ilha. Sendo assim, o Enigma 1 
corresponde a 20 (vinte) pontos, o 2 condiz com 25 (vinte e cinco) 
pontos, o Enigma 3 corresponde a 25 (vinte e cinco) pontos, o 4 
pontua em 30 (trinta pontos) e o último, trinta e cincos pontos. 
Assim, o aluno deve clicar no enigma um e solucioná-lo para 
iniciar o jogo.  Enfim, a proposta é gamificar as situações de 
aprendizagem com o auxílio do OA e randomizar as questões 
propostas. 

Além do mais, o professor poderá efetuar intervenções durante a 
resolução de cada atividade, agindo como mediador e orientador 
na resolução de cada enigma. A fim de fornecer ao aluno o 
conhecimento prévio necessário para interação com o OA, durante 
as aulas que antecedem a aplicação do OA, serão discutidas 
algumas questões norteadoras, tais como: Qual a necessidade de 
ampliar o conjunto dos números naturais com a criação de uma 
nova categoria de números: os inteiros? Em quais situações do 
cotidiano pode-se observar a presença dos números inteiros? 
Porque o deslocamento de um número na reta numerada pode ser 
interpretado como uma adição entre inteiros? Todas as 
propriedades de adição e subtração entre os naturais são válidas 
para o conjunto dos números inteiros?  

Assim, segundo [18], mesmo que alguns OAs tenham 
característica comportamentalista, como é o caso do Decifrando 
enigmas com inteiros, é possível usá-los como recursos 
tecnológicos que dão suporte na sala de aula e permitem o 
professor a planejar situações de ensino focadas no aluno. Além 
de ser uma atividade de desenvolvimento social, pois a sociedade, 
de modo geral, está cada vez mais conectada à tecnologia. Nesse 
sentido, recomenda-se este OA para professores de Matemática, 
que lecionam em turmas do sétimo ano do Ensino Fundamental.   

Por fim, a fase de publicação está relacionada com a 
disponibilidade do OA em um repositório e na sua avaliação 
atinente a sua concepção (Tabela 2). Nesse sentido, pretende-se, 
caso seja implementado, disponibilizar o OA “Decifrando 
enigmas com inteiros" em repositórios da área de ensino que 
sejam abertos, objetivando oferecer aos professores mais uma 
ferramenta para se trabalhar operações de adição e subtração de 
inteiros. Dessa forma, [13] explicam que os Recursos 
Educacionais Abertos (REA) são materiais, que atuam como 
suporte no processo de ensino e aprendizagem na pesquisa, além 
de estarem sob domínio público, isto é, possuem licença aberta, 
disponível para qualquer pessoa. Adiante, tem-se recomendações 
de acessibilidade. 

5. Recomendações de acessibilidade e 
práticas de usabilidade 
Para atender ao público com necessidades especiais, propõe-se 
para o sujeito com baixa visibilidade, em cada uma das telas, um 
ícone na forma de lupa, onde o usuário poderá clicar com a 
finalidade de aumentar a letra; deficiência visual, o OA poderá ter 
a opção sonora para orientá-lo; e no caso de indivíduos com 
deficiência auditiva, poderá ter a opção da língua de sinais. Veja a 
seguir, um recurso alternativo de interatividade do OA. 
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6. O Kahoot como recurso de 
interatividade do OA 
O Kahoot “é uma plataforma digital on-line interativa que utiliza 
elementos dos jogos a partir dos quais há possibilidade de criar 
um jogo educativo com perguntas de múltipla escolha às quais 
podem ser adicionados vídeos, imagens, diagramas etc”, assim, as 
atividades propostas aparecem na forma de quiz, puzzle, 
discussion e survey [8]. 

Ademais, uma maneira interessante de verificar se cada aluno, que 
usou o OA, individualmente internalizou o aprendizado será 
responder um quiz utilizando o Kahoot sobre a adição e subtração 
com os inteiros. Digitando-se um código PIN fornecido pelo 
professor, o aluno em seu próprio dispositivo móvel, smartphone 
ou tablet, executa a atividade. Todavia, o professor deverá 
cadastrar-se na plataforma do Kahoot para criar seus próprios 
quizzes ou utilizar aqueles disponibilizados por outros 
educadores. Concorda-se com [19] ao afirmar que "esta dinâmica 
de competição com rankings, tarefas e metas, o sistema de pontos, 
o feedback, quizzes, etc., é passível de ser executado através de 
ambientes móveis, o que envolve muito mais o estudante". 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A construção do saber matemático desenvolvida na escola de 
forma dissociada da realidade do aluno, ocasiona o aparecimento 
de obstáculos epistemológicos, que podem ser superados com a 
utilização de aparatos digitais em situações de ensino. À vista 
disso, foi apresentado um percurso metodológico para a 
concepção de um OA e sua posterior aplicação, possibilitando a 
gamificação da sala de aula.  

Portanto, o OA proposto, a priori atende, qualitativamente, aos 
parâmetros de avaliação, pois o OA é visualmente atraente, 
interativo, de fácil utilização e reutilização. Além do mais, 
referindo-se a qualidade de conteúdo, o OA apresenta 
objetividade com uma linguagem simples, clara e objetiva, 
fundamenta conceitos prévios, relaciona os conceitos de adição e 
subtração dos inteiros e reforça os conceitos de forma progressiva. 

Como trabalhos futuros, propõe-se ampliar a metodologia ora 
proposta de desenvolvimento de OA a outros tópicos da 
Matemática e a outras áreas do saber. 
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ABSTRACT 
based on the research work for the integration of web resources as 
e-learning services in the Learning Management System (LMS) 
DotLRN where it concludes with a frame of reference 
(Framework) that suggests an evaluation of the Resources and 
architectural guidelines [1]. The present work is based on the case 
of study in a school in the city of Popayán department of Cauca - 
Colombia, with emphasis on primary, secondary and Intermediate 
education. It presents a conventional educational context 
supported by e-learning, known as B-Learning, for teaching the 
present and past simple in the English course that is oriented in 
the institution in the ninth grade. 

In order to compare the academic performance and effectiveness 
of the use of the web resources integrated to the LMS in the 
educational process of the subject matter, two groups are taken, 
group A makes use of the B-Learning context and group B follows 
in a Conventional context; For both groups the teacher carries out 
his classes with the same theory, examples, workshops and 
evaluation. 

At the end of the process the research group together with the 
teacher analyzes the development of classes, workshops, 
concentration and academic performance through an evaluation, 
to conclude whether or not the use of technological tools in this 
type of institution 
RESUMEN 
Basados en el trabajo de investigación para la integración de 
recursos web como  servicios de e-learning en el Sistema de 
Gestión de aprendizaje - Learning Management System (LMS) 
dotLRN donde se concluye con un marco de referencia 
(Framework) que sugiere una evaluación de los recursos y unos 
lineamientos arquitectónicos [1]. El presente trabajo se 
fundamenta en el caso de estudio en un colegio de la ciudad de 
Popayán departamento del Cauca – Colombia, con énfasis en 
educación básica primaria, secundaria, y educación media. Se 
plantea un contexto educativo convencional apoyado por 
aprendizaje electrónico (e-learning), conocido como B-Learning, 
para la enseñanza de comparativos y superlativos en la asignatura 
de inglés que se orienta en la institución en el grado décimo. 
Con el fin de comparar el rendimiento académico y efectividad 
del uso de los recurso web integrados al LMS en el proceso 
educativo de la temática planteada, se toman dos grupos, el grupo 
A hace uso del contexto B-Learning y el grupo B sigue en un 
contexto convencional; Para ambos grupos la docente realiza sus 
clases con la misma teoría, ejemplos, talleres y evaluación. 

Al finalizar el proceso el grupo de investigación junto a la docente 
hace un análisis del desarrollo de las clases, talleres, 
concentración y rendimiento académico mediante una evaluación, 
para concluir si es o no efectivo el uso de herramientas 
tecnológicas en este tipo de instituciones. 

Categories and Subject Descriptors 
D.3.3 [Education]: Experimentation, Learning management 
systems, E-learning, Frameworks, Evaluation. 

General Terms 
Experimentation 

Keywords 
DotLRN, LMS, simple present, simple past, Framework, B-
Learning, Educational web resources. 

1. INTRODUCCIÓN 
El inglés, la tecnología, las Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones - TICs y hoy por hoy el concepto de aprendizaje 
electrónico en las instituciones educativas ya no solo de 
educación superior sino también en la básica y media está 
tomando una gran fuerza, siendo claves para la globalización e 
innovación de procesos de aprendizaje y enseñanza. De este modo 
este articulo tiene como objetivo hacer uso practico de estos 
conceptos con el cual se brinde otra opción de aprendizaje a 
estudiantes de la institución donde se permite realizar la 
investigación. De este modo se da a conocer el primer resultado 
del desarrollo de trabajo de grado de ingeniería de sistemas donde 
se aplica en casos de estudio reales en contextos educativos el 
framework de referencia expuesto en [5] y evaluado en [6], 
puntualmente se enmarca en el apoyo a las clases del idioma 
Inglés, temática superlativos y comparativos, en el grado décimo 
de la educación media. La Institución Educativa Rafael Pombo es 
donde se investiga el impacto de uso de TICs en su proceso 
educativo en el área del idioma Inglés, esta tiene como misión 
“formar niños, niñas y jóvenes en valores, propositivos, críticos, 
emprendedores, apoyados en la tecnología y procesos 
investigativos para alcanzar una educación integral que les 
permita generar su proyecto de vida y contribuyan al cambio 
social. Tiene como visión ser reconocida por su prestigio y por su 
impacto en la formación de sus educandos y egresados como 
gestores de cambio social” [2].  

La institución se encuentra en el centro histórico de la ciudad de 
Popayán cuenta aproximadamente con 570 estudiantes desde el 
grado cero a undécimo, las edades oscilan entre los 4 a 19 años, 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 624 - 629. Santiago de Chile.
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son de estrato socio-económico cero, uno y dos. Por el sondeo 
que se ha realizado en una encuesta el acceso a la tecnología es 
muy restringido para aproximadamente el 60% de su población 
[8]. De la misma forma se hace un estudio predio del uso que se 
hace de las TIC en los procesos educativos y se detecta que la 
única área que recurre a esta es la de Tecnología e Informática, las 
demás no hacen uso o lo hacen de manera muy explicadora pero 
sin una metodología apropiada para esto. Se manifiesta que el 
poco uso de la tecnología se debe a falta de capacitación de los 
docentes y estudiantes ademas del mal acceso al internet. Bajo la 
descripción del anterior contexto notamos que la institución 
educativa es propicia para llevar a cabo el caso de estudio que se 
plantea aquí, puesto que se pretende romper una brecha 
tecnología con el uso del framework para el aprendizaje del tema 
superlativos y comparativos del Inglés, dando así la oportunidad a 
docentes y estudiantes el uso masivo a recursos digitales en bien 
de mejor el rendimiento académico de los aprendices. En el marco 
de las actividades del e-learning frecuentemente se soportan por 
las plataformas de gestión de aprendizaje - LMS [2]. Un LMS es 
una plataforma tecnologica que apoya los procesos de aprendizaje 
a través de herramientas didácticas y de comunicación entre 
estudiantes y profesores, estas pueden ser usadas para soportar 
cursos presenciales, semipresenciales e incluso a distancia [3]; 
para este caso en particular se aplica el concepto de bleanding 
learning (b-learning) [4] para la cual las TIC apoyan un proceso 
educativo convencional donde la presencialidad del estudiante y 
docente no se remplazan sino que cuentan con un nuevo elemento 
tecnológico en el aula de clase. En cuanto a los sistemas de 
gestión de aprendizaje existen diversas plataformas, por ejemplo: 
Moodle [9] y dotLRN2 [10], dos de los LMS open source más 
utilizados. Aunque la elección de una u otra plataforma 
corresponde exclusivamente a los requerimientos de cada 
institución o proyecto. dotLRN ofrece un gran conjunto de 
ventajas dado su arquitectura y su enfoque empresarial [11]. 
Como tal el uso de contenidos y servicios web educativos en 
entornos LMSes costoso, pues su desarrollo implica el 
conocimiento de profesionales expertas en el área de la pedagogía 
y informática, esto dificulta la difusión de estas valiosas 
herramientas. En este contexto la integración de recursos Web 
existentes dentro de un LMS ofrece innumerables ventajas: i) 
permite el uso gratuito de una gran cantidad de contenidos y 
servicios e-learning educativos disponible en internet. ii) 
Potencializa la cantidad y calidad de los servicios educativos de 
un LMS puesto que abre la posibilidad  de interactuar con videos, 
imágenes, texto, simuladores, multimedia, sonido, herramientas 
didácticas, etc. iii) Disminuye la distracción de los estudiantes, 
puesto que si los recursos están integrados al LMS, no es 
necesario que el estudiante salga de la plataforma para acceder a 
otros sitios web. Esto último favorece la concentración y el 
aprovechamiento del tiempo. 

Respecto a la integración en mención es posible encontrar 
diversos trabajos sobre la integración de recursos web como 
servicios educativos en diferentes LMS; peroexisten muy pocos 
trabajos que aborden la plataforma dotLRN; Esta integración  
plantea grandes retos debido a la arquitectura y el lenguaje de 
programación particulares [12].Este problema de investigación ha 
sido abordado recientemente, y los resultados parciales se 
documentan en [13] donde se presenta una revisión detallada 
sobre las aproximaciones existentes para integrar de recursos Web 
en dotLRN; así mismo en [5] se describe un marco de referencia 
para incorporar estos recursos Web en dotLRN.  

El framework de referencia propuesto en [5] ofrece unos 
lineamientos arquitectónicos y de integración que definen el 
proceso que debe seguirse para integrar recursos Web en dotLRN. 
Estos lineamientos ofrecen una hoja de ruta estándar hasta ahora 
inexistentes que permiten que cualquier docente, administrador o 
gestor de contenidos pueda utilizar materiales disponibles de en 
internet para soportar sus clases usando dotLRN e innove en sus 
procesos de aprendizaje y enseñanza. De este modo este articulo 
se enfoca en hacer uso de este aporte de Maestría en Ingeniería 
Telemática en un contexto diferente (zona urbana) al que ya se 
había usado (zonas rural) y en temáticas de un idioma extranjero 
(Inglés). 

El presente artículo describe los lineamientos del framework de 
referencia en un colegio de la zona urbana. El resto de este 
artículo se organiza de la siguiente manera: La sección 2 se 
describe el framework que integra recursos web al LMS, en la 3 
los recursos web educativos disponibles en la web para el caso de 
estudios, y en la 4, se documenta la Implementación del 
Framework para Integrar Recursos Web Educativos en dotLRN. 
La sección 5 expone los resultados y la sección 6 describe las  
conclusiones. 

2. FRAMEWORK PARA LA 
INTEGRACIÓN DE RECURSOS WEB 
EDUCATIVOS EN DOTLRN 

2.1 Sistema de Gestión de Aprendizaje 
dotLRN 
dotLRN se centra en facilitar la comunicación entre los actores en 
la experiencia de aprendizaje. Así desde el registro se da la opción 
al estudiante de compartir documentos, contar con una 
administración de usuarios y gestión de comunidades. Dentro los 
pocos trabajos que se documentan acordes a  esta investigación, se 
detecta que la plataforma ofrece algunas formas para interactuar 
con agentes externos a su propio núcleo de módulos quedando 
abierta la posibilidad de interacción con otros LMS y recursos 
Web externos a ella [14] [15] y [16]. El marco de referencia para 
la integración de recursos web como servicios de e-learning en 
dotLRN propuesto en [5], define los requisitos y lineamientos 
arquitectónicos para la integración de recursos web dentro de 
dotLRN. Este presenta los siguientes servicios a los usuarios en su 
entorno virtual de aprendizaje[17] [18] [19]: Calendario, Blog, 
Documentos, Wiki, Creación y gestión de comunidades, 
Repositorios de contenido, Cuestionarios y Evaluación, Foros, 
[13], Lista de miembros, FAQs, Internacionalización i18n, 
Autenticación [20] [21], Tareas, Seguimiento de usuarios, 
Sistema de repositorio de objetos de aprendizaje – LORS, Álbum 
de Fotos, WebDAV, E- Commerce, WysiWyg - editor Web, 
WimpyPoint, AJAX [22] [23], Templating. 

2.2 Recursos web 
Para el contexto de la investigación se definen estos tres 
conceptos: 

Marco de Referencia: Articulación de tres elementos: 1. Marco 
Conceptual; 2. Lineamientos de índole arquitectónica y 3. 
Verificación de los lineamientos con el desarrollo de un caso de 
estudio; Recurso Web: elementos que estén identificados por una 
URI (identificador uniforme de recurso) alojada en Internet y 
accedida mediante una versión del protocolo HTTP según el 
ISBD ER (Estándar International de Descripción Bibliográfica) y 
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la W3C (consorcio de la red alrededor del mundo) [24]; Servicio 
de e-learning,  servicios de información bajo arquitectura de 
servicio (por ejemplo Google Docs o Google Forms u otros de la 
Web 2.0 como plataforma de acciones educativas); para esto se 
toma la definición de servicio propuesto por [25] y [26]. 

Los recursos web en su gran mayoría son accedidos usando el 
protocolo HTTP, permitiendo trabajar con diferentes 
funcionalidades como flash, java, javascript, html, html5, Web 
2.0, etc. Debido a que en la Web se pueden encontrar muchos 
recursos HTTP de carácter educativo o al menos que presten un 
servicio de este tipo es necesario establecer unos requisitos 
mínimos que garanticen su integración con dotLRN tal como se 
expone en [5]; Por otra parte, el marco de referencia define 
además los lineamientos arquitectónicos para integrar recursos 
Web que presten servicios e-learning en el LMS dotLRN teniendo 
en cuenta su arquitectura. En el contexto educativo el desarrollo 
de un curso un docente ve la necesidad de incluirle servicios que 
no están presentes; la manera que dotLRN soluciona esto es por 
medio de applets, portlets y paquetes. Por esta razón se define que 
el camino de integrar recursos Web a dotLRN es desarrollando 
aplicaciones basadas en estos tres elementos: 

1: Paquete: Contiene tanto el modelo de datos, como la lógica y 
funcionamiento del paquete. Así como la interfaz de usuario del 
paquete; para el caso de integración es aquí donde se hace la 
programación para referenciar la URL del recurso Web. 

2: Portlet: Proporciona la interfaz de usuario para los portales de 
la plataforma; aquí se programa la interfaz grafica del paquete y 
su administración describiendo el recurso Web y vinculándolo al 
enlace del paquete. 

3: Applet: Utiliza la interfaz de los portlets y establece las 
propiedades para el portal de dotLRN, haciendo posible que la 
aplicación sea agregada por los administradores o docentes del 
curso. 

2.3 Framework para integrar recursos web 
educativos a dotLRN 
Es de mencionar que en [6] se ha validado el marco de referencia 
para la integración de recursos web educativos en dotLRN, en 
síntesis este menciona 2 conjuntos de aspectos, estos son: 

Requisitos del Recursos Web para ser integrado en DotLRN 

A continuación se nombran los requisitos mínimos que garanticen 
la integración de recursos web con dotLRN: 

1: Es indispensable que los recursos posean una URL. 

2: No se debe integrar todo el sitio Web al que pertenece el 
recurso, se debe identificar solamente la URL. 

3: Se debe tener en cuenta el tamaño de visualización del recurso 
ya que será integrado dentro del sitio Web de dotLRN por lo que 
tendrá menor espacio de lo usual. 

4: Para las funcionalidades compatibles con HTTP (como flash, 
java, javascript, html, html5, Web 2.0, etc) se deben cumplir los 
anteriores requisitos. 

5: En cuanto a los navegadores Web deben contar con los plugin 
necesarios para ejecutar los recursos Web. 

6: El recurso Web a integrar debe prestar un servicio e-learning en 
la plataforma que apoye un proceso de aprendizaje. 

Lineamientos arquitectónicos para la integración de recursos Web 
en DotLRN 

A continuación se sintetizan los lineamientos que se deben seguir 
para la integración de recursos Web que presten servicios e-
learning en DotLRN mediante la creación de una aplicación 
basada en paquetes, portlets y applets que directamente se integra 
en la arquitectura del LMS en la capa de la plataforma de 
servicios: 

1: Crear el paquete por medio del Package Manager. 

2: Programar el paquete para hacer referencia al recurso Web a 
integrar. 

3: Crear los directorios del portlet y el applet. Esta tarea se hace 
de forma automática haciendo uso del script de Nima Mazloumi.
  

4: Programar el portlet para describir el recurso Web y vincularlo 
al paquete. 

5: Programar el applet solo si es necesario. 

6: Instalar el applet y el portlet por medio de la herramienta de 
instalación de software de DotLRN. 

7: Finalmente la aplicación está disponible para ser agregada en 
un curso desde la opción Administrar applets. 

Como instrumento de verificación de los requisitos mínimos de 
los recursos web educativos a integrar el framework sugiere la 
tabla 1 de la sección 4.1 

3. RECURSOS WEB EDUCATIVOS 
DISPONIBLES LA WEB PARA EL CASO DE 
ESTUDIO 
En esta sección se describe los recursos web educativos que se 
integran a la plataforma luego de pasar por la evaluación que 
sugiere el framework, es de mencionar que estos son 
seleccionados luego de pasar por un riguroso análisis pedagógico 
por parte del equipo de investigación y la docente del área de 
inglés, a quien se le presentaron aproximadamente 25 recursos y 
opto por 4 que considero adecuados para el desarrollo de su clase 
de presente y pasado simple. 

3.1 Recurso web educativo 1:  Teacher 
Invaders (presente simple) 
El juego consiste en eliminar a los profesores invasores con una 
nave espacial, a medida que elimina a los profesores acumula 
puntos y cuando se agota el tiempo de 10 segundos el juego 
realiza muestra una oración donde el alumno debe escribir el 
verbo conjugado correctamente para seguir jugando y ganar más 
puntos, en total son 12 oraciones para practicar la conjugación de 
los verbos en el presente simple de inglés, [27]. 

3.2 Recurso web educativo 2: Walk the 
Plank (presente simple) 
El juego consiste en lanzar al pirata al mar, para lograrlo se debe 
seleccionar entre cuatro opciones el verbo correcto para completar 
la oración, si es correcta la respuesta puede hacer clic en los dados 
para que el pirata avance en la tabla de lo contrario el pirata 
retrocede, [28]. 
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3.3 Recurso web educativo 3: The Past 
Simple with Regular Verbs (pasado simple) 
Consiste en seleccionar la terminación correcta del verbo en 
diferentes oraciones, así como las oraciones escritas 
correctamente en el tiempo pasado simple de inglés. Al final se 
genera puntaje para las respuestas correctas elegidas, [29]. 

3.4 Recurso web educativo 4: Multiple 
Choice Quiz (pasado simple) 
El recurso muestra el verbo y cuatro opciones conjugado en el 
pasado simple, consiste en seleccionar la correcta para obtener un 
puntaje mayor, [30]. 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL 
FRAMEWORK  
A continuación se describe el desarrollo de la aplicación en 
dotLRN que permita integrar los cuatro recursos web educativos 
de la asignatura de Inglés, específicamente en la temática de 
comparativos y superlativos, se sigue los criterios y lineamientos 
arquitectónicos propuestos en el framework. Para efectos de esta 
implementación se tiene creado un curso virtual “Inglés”, un 
docente y los estudiantes en la plataforma. 

4.1 Verificación de requisitos 
En la tabla 2 se realiza la verificación de requisitos de los 
servicios a integrar, puesto que es lo primero que se debe cumplir 
para cumplir con el marco de referencia: 

Table 1. Verificación de criterios de integración  recursos web. 

Table 1. Verificación de criterios de integración a  recursos 
web seleccionados. 

No Criterio Cumple (Si/No) 

1 Identificación de la URL 
del recurso Si Si Si Si 

2 Verificación del tamaño de 
visualización Si Si Si Si 

3 Funcionalidades 
compatibles con HTTP *Si *Si *Si *Si 

4 Compatibilidad con la 
mayoría de navegadores Si Si Si Si 

5 El recurso apoya un 
proceso de aprendizaje Si Si Si Si 

6 Posee una URL Si Si Si Si 
*Si: Recursos tipo en tipo de archivo .swf y su interacción es tipo 
simulador 

Como se evidencia los recursos web seleccionados por la docente 
cumplen con los requisitos mínimos para ser integrados. 

4.2 Ejecución de los lineamientos 
arquitectónicos para la integración de recursos 
web en dotLRN 
A continuación se describe los lineamientos que se siguieron para 
la integración del recurso web en dotLRN el cual abarca este 
trabajo:  

1. Se crea el paquete por medio del Package Manager 
(http://localhost:9000/acs-admin/apm): El nombre del paquete en 

estudio es “recurso-inglés”: en donde posteriormente se integran 
los recursos, dos para presente simple y 2 para pasado simple.. 

2. Programar el paquete para hacer referencia a los recurso web a 
integrar teniendo en cuenta los criterios de integración: Aquí se 
crean los archivos necesarios para administrar los recursos de 
comparativos y superlativos, en el directorio del paquete “recurso-
Inglés”. 

3. Creación de los directorios del portlet y el applet con ayuda del 
script (código para ejecutar) de Nima Mazloumi: Se siguieron las 
instrucciones del script teniendo en cuenta la información del 
paquete creado. Para no copiar los directorios de applet y portlet 
generados al directorio de paquetes de (/usr/share/packages) se 
copió el script run.tcl junto con las carpetas de Nima Mazloumi 
directamente en la carpeta /usr/share/dotlrn/packages teniendo en 
cuenta los privilegios de lectura, escritura y propietario como los 
demás paquetes. 

Una vez ejecutado el script run.tcl y diligenciado los datos que se 
solicitan, ya se obtienen los tres directorios de la aplicación 
(recurso-Inglés, recurso-Inglés-portlet y dotlrn-recurso-Inglés). 

4. Se programa el portlet para describir el recurso web y 
vincularlo al paquete y desarrollar su administración. En el caso 
en estudio se crea dentro de la ruta 
/usr/share/dotlrn/packages/recurso-Inglés/www, el archivo 
index.adp el cual contiene el código para redireccionar al recurso 
web. 

5. Como lo sugiere el marco de referencia se programa el applet 
solo si es necesario. Para nuestro caso no se hace necesario puesto 
que el applet generado cumple con los requisitos trabajados en el 
portlet.  

6.  Se instala el applet y el portlet, por medio de la herramienta de 
instalación de software de dotLRN en la opción Install from Local 
- Service - selección del applet de Recurso Inglés.  

7.  Finalmente se verifica que la aplicación esté disponible para 
ser agregada en el curso desde la opción Administrar applets en el 
portal Admin del curso por el docente encargado. En la figura 1 se 
muestra el applet “Recursos Inglés” el cual ya puede ser llamado 
desde cualquier curso virtual que lo requiera. Observe figura 1. 

 
Figura 1. Applet de Recursos de Inglés 
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4.3 Verificación de la implementación del 
Marco de Referencia 
1. Luego de la implementación se verifica el rendimiento y 
conectividad de la plataforma en el hardware instalado (servidor) 
mediante el acceso de clientes (docente y estudiante).  

2. Se consigue listar el applet entre los applets disponibles en la 
herramienta de administración de applets del docente. 

3. Una vez disponible el applet se insertar a la página principal del 
curso el portlet de Recurso Inglés que maneja el recurso web 
educativo. 

4. Automáticamente se inserta el portlet de administración del 
paquete en la página de administración del curso, donde se lista 
los cuatro recurso ya integrados al LMS. 

Todos los recursos web integrados a la plataforma se ven como se 
muestra en la figura dos: 

 
Figura 2. Applet de Recursos de Inglés 

5. RESULTADOS 
En esta sección se describe el caso de estudio que se realizo, este 
se lleva a cabo mediante una serie de reuniones con las personas 
involucradas. Cada encuentro tiene como fin contextualizar y 
enseñar a los usuarios el uso de las plataforma y los recursos web 
educativos integrados. 

5.1 Encuentro 1 
Se presentó el LMS DotLRN en la sala de cómputo del colegio 
una vez instalado y configurado el servidor, para dar a conocer su 
funcionamiento y capacitar a la docente y estudiantes sobre las 
características del curso, los ítems que se trataron fueron: 

Acceder a la plataforma, Registro, Iniciar sesión, Observar los 
cursos que tiene a su cargo, Gestionar de forma básica un curso, 
Actividades, Foros, Material, Evaluaciones, Calendario, Correo 
electrónico, Agregar estudiantes a su curso,Introducción al 
manejo de la plataforma a sus estudiantes  

5.2 Encuentro 2 
Con la docente de la asignatura de inglés que orienta los grados 
noveno A y noveno B, con 28 y 27 estudiantes respectivamente, 
se realizaron las siguientes actividades:  

Capacitación para enseñar a estudiantes su registro en la 
plataforma; Asignación de estudiantes a su respectivo curso.  

Se profundizó la capacitación de la administración del curso en la 
plataforma; Agregar el applet del servicio e-learning al curso; 
Familiarización del docente con el servicio e-learning para 
enseñar a sus estudiantes. Se confirma que el curso que inicia el 
proceso en un contexto b-learning con los servicios integrados a 
dotLRN, es noveno A. 

5.3 Encuentro 3 
Para esta jornada el grado noveno A, recibe la explicación del 
tema haciendo uso del contexto b-learning, conformado por la 
plataforma, sus recursos e-learning integrados, computadores, wifi 
y video beam. 

El grado noveno B recibe la explicación del tema sólo en el salón 
de clase sin hacer uso de la herramienta tecnológica. Esta 
actividad se hace con el objetivo de realizar una comparación de 
rendimiento académico por medio de una evaluación del tema 
tratado y verificar que impacto tiene el uso de los recursos en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes en la temática. 

A los estudiantes del grado noveno A se les explicó como ingresar 
a la plataforma y solicitar una cuenta de usuario; El administrador 
habilita las cuentas con privilegios de estudiante; El administrador 
asigna los estudiantes como miembros de su curso; Los 
estudiantes ingresan con su respectivo login y contraseña a la 
plataforma; El docente explica la temática de clase y como 
ingresar al curso, dando una introducían general de la plataforma; 
El docente da introducción a los recursos web que están 
integrados en la plataforma; El docente indica cómo acceder al 
recurso web y realiza una actividad didáctica apoyado en esta 
ayuda, tales como: consultar material digital, solucionar el taller 
mediante el uso del foro de la plataforma y explica como ingresar 
y desarrollar la evaluación 

5.4 Encuentro 4 
En este encuentro se hace la evaluación del tema explicado 

en el grado noveno A con ayuda de la plataforma y el grado 
noveno B sin ninguna ayuda se obtuvieron los siguientes 
resultados tabulados en tabla 3: 
Table 2. Verificación de criterios de integración  recursos web. 

Contexto 
de 

aprendizaje 

# de Estudiantes en 
rango de evaluación 

Análisis porcentual de 
rendimiento 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

B-Learning 2 8 18 7% 29% 64% 
Convencio

nal 7 15 5 26% 56% 19% 

5.5 Análisis de rendimiento académico 
En el grupo que usaron el contexto b-learning solo el 7 % 
presentaron un rendimiento bajo mientras los que no lo usaron el 
26 %. En el grupo que usaron el contexto b-learning el 64 % 
presentaron un rendimiento alto y el 7% bajo mientras los que no 
lo usaron solo el 19% están en alto y 26 % en bajo. En el grupo 
que usaron la plataforma el 93% que equivale a la suma de 
rendimiento medio y alto aprobaría la temática explicada dentro 
de la escala de evaluación mientras que el 74% que no la usaron 
aprobaron la temática. 
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6. CONCLUSIONES 
Con la aplicación del framework propuesto para el aprendizaje de 
presente y pasado simple en el idioma inglés se demuestra: 

El uso del b-learning junto al LMS con el framework propuesto 
para integrar los recursos seleccionados por la docente como 
herramienta de aprendizaje tiene muy buena acogida en la 
comunidad educativa por su nivel interactivo. 

Se demuestra un mejor rendimiento a los estudiantes que hicieron 
uso de la plataforma respecto a los que solo recibieron la clase de 
modo convencional.  

Como trabajo futuro se deja planteado una arquitectura que 
integre mediante servicios Web recursos y/o servicios propios de 
otro LMS, por ejemplo de Moodle. Realizar implementaciones en 
más instituciones educativas con diferentes tipos de población, 
tales como indígenas y afro colombiana. 
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ABSTRACT 
Nowadays, ludic learning has been used in mobile games scenari-
os due to the advance of mobile computing and the adoption of 
serious games. In this context, Monster in Law is a game that 
focuses on the improvement of mathematics learning based on 
challenge. This article presents and compare the Monster in Law 
with others similar games, analyzing their impacts in the educa-
tion in a pedagogical point of view. The results show that the 
game has high relevance to teach mathematics, which justifies its 
adoption in the classroom. That work made a study about impact 
that serious game cause in education, given support for a propose 
of Distance Learning platform based in educative games. 

RESUMO 
Com o avanço da computação móvel e da adoção de jogos sérios, 
a aprendizagem lúdica tem sido amplamente utilizada em cenários 
de jogos móveis. Neste contexto, Monster in Law é um jogo que 
se concentra na melhoria da aprendizagem de matemática baseada 
em desafios. Este artigo apresenta e compara o Monster-in-Law 
com outros jogos de propósito comum, analisando os impactos e 
resultados desses games na educação. Os resultados mostram que 
o jogo tem alta relevância para o ensino de matemática, o que 
justifica sua adoção em sala de aula. Esse trabalho faz parte de um 
estudo sobre os impactos de jogos sérios na educação, que deu 
suporte para uma proposta de plataforma de EaD baseada em 
games educativos. 

General Terms 
Your general terms must be any of the following 16 designated 
terms: Algorithms, Management, Measurement, Documentation, 
Performance, Design, Economics, Reliability, Experimentation, 
Security, Human Factors, Standardization, Languages, Theory, 
Legal Aspects, Verification. 

Keywords 

jogos, matemática, aplicação, educação, desenvolvimento. 

1.    INTRODUÇÃO 
Segundo Greenfield [8], aprendizado e jogos eletrônicos 
caminham juntos desde 1988. Seu trabalho destaca a importância 
da utilização de videogames e computadores no desenvolvimento 
do raciocínio. Sua iniciativa influenciou uma série de pesquisas 
relacionadas aos jogos digitais e aprendizados [2,6,7,9]. A 
finalidade destas pesquisas é criar metodologias disruptivas 
inspiradas na aprendizagem lúdica, tornando o aprendizado mais 
rápido e prazeroso [3]. Contudo, adotar essas metodologias não é 
uma tarefa fácil e requer investimentos consideráveis. As poucas 
escolas que tentam utiliza-las, segundo ALVES [2], não investem 
o necessário, adotando jogos e computadores de baixo custo.  Por 
isso muitos desses jogos não possuem design intuitivo ou gráficos 
amigáveis, impactando negativamente na experiência dos alunos 
[2]. 

Com o avanço da tecnologia surgem os dispositivos móveis, 
aliados fundamentais no suporte ao aprendizado baseado em 
jogos. Esses dispositivos trazem novos recursos que facilitam seu 
uso e são economicamente mais acessíveis que computadores 
tradicionais. Consequentemente, as pesquisas relacionadas aos 
jogos digitais voltadas para aprendizagem em dispositivos móveis 
ganharam ainda mais destaque, principalmente no mercado de 
smartphones [4]. Como resultado, muitos novos jogos 
educacionais surgiram. Contudo, muitos desenvolvedores desse 
tipo de aplicação não contam com o auxílio de pedagogos para 
validar se a metodologia utilizada para aprendizagem é coerente 
[8]. Também existem situações contrárias, nas quais o pedagogo, 
que não é especialista em jogos, acaba dando prioridade ao 
conteúdo curricular, propondo jogos chatos e cansativos. Portanto, 
deve haver um equilíbrio entre lúdico e pedagógico para que os 
usuários sintam prazer de jogar e consequentemente aprender. 

Outro fator importante é o paradigma da adoção de dispositivos 
móveis em sala de aula, que tem causado muitas discussões. 
Contudo, o avanço da tecnologia tornou a informática presente em 
todos os setores da sociedade [6], não excluindo a educação [11]. 
Assim, Jogos digitais surgem como uma forma divertida e eficaz 
para o aprendizado dos mais diversos conteúdos, indo de encontro 
com o pensamento de Lèvy [10]. Através da adoção de Jogos 
Sérios, um novo conceito de jogos com finalidades explicitas, é 
possível driblar as adversidades educacionais encontradas no 
cenário atual. 
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2.    JOGOS NA EDUCAÇÃO 
De acordo com pesquisas realizadas pelo In
Matemática Pura e Aplicada (IMPA), 40\% 
não conseguem entender nem o enunciado
matemática [1]. Desta forma, o IMPA apont
tem sido o grande vilão do ensino fundamen
brasileiro, com um índice alto de reprova
percebeu-se que boa parte desta catástro
matemática está ligada à forma de ensino, bem
utilizados no aprendizado. Dentre as que
reportadas pelos alunos, o modelo tradicional
citado por ser carregado de conteúdos monó
outro recurso extra [7]. O grande problema 
ocorre porque as atividades expostas em sala
maioria, repetitivas e chegam a dificult
principalmente para alunos desatentos [7].  

Os jogos educacionais estimulam diversas
alunos, tais como engajamento, persistência
resolução de problemas. Mas, sozinhos,
construção do conhecimento. Com forte inf
cognitivistas de Piaget, o pesquisador Sey
primeiro a utilizar a denominação Construcion
uso do computador e das tecnologias na
reconstrução teórica a partir do construtivis
concorda com Piaget [13]ao afirmar que 
pensante e construtor de suas próprias es
mesmo sem ser ensinada. Porém, se inquie
pesquisa nesta área e levantou o seguinte que
criar condições para que mais conhecimento
por este aluno? O construcionismo pressu
construtiva de aprendizagem utilizando o comp

Uma das formas de esse problema e tornar a 
matemática mais prazerosa é por meio da ad
computacionais. Para atrair a atenção dos
computacionais oferecem métodos lúdicos pa
diversas áreas. Na matemática, estes jogos
exigência de raciocínio lógico para se 
principal do jogo. 

Nesta seção, são apresentados alguns dos jog
do contexto de ensino através de aplicat
direcionar os trabalhos relacionados ao jogo 
foram considerados os seguintes critérios 
Envolvimento com matemática; Plataforma
intuitiva; Melhor avaliados pelos usuários; 

2.1.    Rei da Matemática 
O Rei da Matemática1 é um jogo que traba
reinos, no qual o jogador começa como 
desafio do jogo é solucionar os problemas de
o personagem mude o seu status no reino
solucionado. As telas do jogo são apresentadas
pode-se observar, as telas apresentam op
subtração, geometria, frações, potências, entre

  

                                                 
1 Disponível em: https://itunes.apple.com/br/app/rei
matematica/id473904402?mt=8, Acesso no dia 30 

Instituto Nacional de 
 dos alunos brasileiros 

ciado de uma questão de 
aponta que a matemática 
damental e ensino médio 
eprovações. No entanto, 
atástrofe no ensino da 

bem como aos recursos 
queixas mais comuns 

cional de ensino é o mais 
monótonos, sem nenhum 

 do ensino tradicional 
sala de aula são, na sua 

ificultar o aprendizado, 

versas competências nos 
tência, experimentação e 
inhos, não garantem a 

influência das teorias 
Seymour Papert foi o 

trucionismo em relação ao 
na educação. É uma 

rutivismo Piagetiano. Ele 
 a criança é um ser 
estruturas cognitivas, 

inquietou com a limitada 
questionamento: Como 

ento possa ser adquirido 
essupõe uma perspectiva 

computador. 

 atividade de aprender 
adoção de tecnologias 

dos jovens, os jogos 
para o aprendizado de 

jogos contam com uma 
 alcançar o objetivo 

jogos que fazem parte 
aplicativos móveis. Para 

 proposto neste artigo, 
 para os aplicativos: 

aforma móvel; Interface 

trabalha na temática de 
 agricultor. O grande 

de matemática para que 
reino a cada problema 

ntadas na Figura 1. Como 
operações de adição, 

entre outros. 

pp/rei-da-
 de março de 2016. 

 Figura 1: Telas do
 

Contudo, o jogo discorda do
acentua uma atividade lúdica de
de atrair o aluno [5]. Isso també
[14], que argumenta sobre a bai
os alunos que não são con
claramente que é necessário ter
já bem definido, tornando o jogo
sala de aula, porém dessa vez com

2.2.    Cola Matemática
Cola Matemática2 é um aplicativ
passo a passo de um exercício de
é fazer com que o jogador não
matemáticos. Como mostra a Fig
operações e figuras geométricas.

 

Figura 2: Tela
 

2.3.    Cérebro 
Cérebro3 é um jogo no qual o
para desbloquear conquistas. 
dificuldade e oferece um ambien
operações matemáticas básicas.
do jogo.  

                                        
2 Disponível em: https://itunes.apple
matematica/id523010165?mt=8,  Ac
3 Disponível em: https://itunes.apple
projetado/id719525047?mt=8,  Aces

do Jogo Rei da Matemática 

do pensamento de Dallabona, que 
dentro de sala de aula como forma 

também reforça a opinião de Resende 
baixa atenção das escolas para com 
considerados "gênios". Percebe-se 
ter um conhecimento da matemática 

jogo uma ferramenta de exercícios da 
com os resultados. 

ática 
plicativo que serve para acompanhar o 

de matemática. O principal objetivo 
não cometa erros ao resolver cálculos 

Figura 2, o seu foco é trabalhar com 
tricas.  

Telas do Jogo Cola Matemática 

o usuário compete contra o relógio 
 O jogo é dividido em níveis de 

mbiente de aprendizado para as quatro 
sicas. A Figura 3 ilustra algumas telas 

                   
.apple.com/br/app/cola-

Acesso no dia 30 de março de 2016. 
.apple.com/br/app/!-cerebro-jogo-e-
Acesso no dia 30 de março de 2016. 
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Figura 3: Telas do Jog
 

2.4.    MathYou 
O MathYou4 treina a habilidade do jogador
matemáticas. Basicamente, ele é um gerador
o usuário escolhe quais são as operações que
problema. Desta forma, ele gera aleatoriame
escolhidas pelo usuário, podendo estas 
subtração, divisão, multiplicação, potenciaçã
Figura  4, é mostrado um exemplo de exercício

Figura 4: Telas do M
 

2.5.    Numtris 
Numtris5 é um aplicativo bem diferente dos
com blocos de forma matricial. Ao passar
blocos, tracejando a quantidade exata do
quadrado, o jogo faz uma pontuação. Por exe
blocos de número 4 em uma região próxima,
na horizontal, vertical ou diagonal, fazendo
indicada pela soma da quantidade de blocos.
conta com uma quantidade variada de desafi
mostrado na Figura 5, indicando uma estra
podem ser encontrados durante a evolução do

                                                 
4 Disponível em:  https://itunes.apple.com/br/app/m
id732549805?mt=8,  Acesso no dia 30 de março de
5 Disponível em: https://itunes.apple.com/br/app/nu
numeros./id770145061?mt=8,  Acesso no dia 30 de

Jogo Cérebro 

gador em resolver contas 
rador de expressões, onde 

que devem aparecer no 
riamente estas operações 

 serem de adição, 
nciação e radiciação. Na 
ercício do jogo. 

MathYou 

dos outros, pois trabalha 
assar os dedos por esses 

do valor contido no 
exemplo, se existem 4 

xima, basta passar o dedo 
zendo assim a pontuação 
locos. Além disso, o jogo 
desafios nas fases, como 
estrada de desafios que 

do jogo.  

app/mathyou/ 
de 2016. 

pp/numtris-o-jogo-logica-e-
de março de 2016. 

Figura
 

O Numtris é um jogo bem elabo
variações de fases. No entan
aprendizado da matemática, se
entretenimento do que de ensino
que o jogo saia um pouco do cen
ser útil em uma sala de aula, pois
demora muito tempo para evoluir

2.6.    Matemática - Tab
O jogo Matemática - Tabuada
de multiplicação e divisão simp
mecânica do jogo baseia-se na jo
A principal diferença está no
fazendo com que o jogador perca
altura. 

Figura 6: Telas do Jo
 

2.7.    Jogos de Matemá
Os Jogos de Matemática Para 
quatro operações básicas e uma
mostra a Figura 7. O jogo ofere
tem reprovação em caso de er
expressar o resultado de acertos.

                                        
6 Disponível em: https://itunes.apple
gratis/id542379853?mt=8,  Acesso 
7 Disponível em:  https://itunes.apple
criancas/id625745446?mt=8,  Acesso

igura 5: Telas do Numtris 

elaborado, no que se refere a design e 
entanto, o jogo desvia bastante do 

se tornando um jogo muito mais de 
ensino, propriamente dito. Isso faz com 

cenário de aprendizado, podendo não 
pois o conteúdo de matemática em si 

evoluir. 

Tabuada Grátis 
uada Grátis6 disponibiliza uma tabuada 

simples, como mostra a Figura 6. A 
jogabilidade do famoso jogo Tetris. 

no cálculo dos blocos empilhados, 
perca o jogo ao ultrapassar o limite da 

Jogo Matemática - Tabuada Grátis 

temática Para Crianças 
 Crianças (JMPC)7 contam com as 

uma interface muito simples, como 
oferece três níveis de dificuldade, não 

erro e usa figuras animadas para 
ertos. 

                   
.apple.com/br/app/matematica-tabuada-

 no dia 30 de março de 2016. 
s.apple.com/br/app/jogos-matematica-para-
Acesso no dia 30 de março de 2016. 
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Figura 7: Telas do Jogos de Matem

 

2.8.   Análise Técnica Pedagógica
Do ponto de vista lúdico, o Numtris é o que 
Monster In Law, porém, os outros jogos
vantagem de conteúdo. No caso do Rei da
Matemática, Cérebro e MathYou todos
jogabilidade parecida, na qual os jogadores en
matemáticas para resolver. Essa característica
jogos sejam específicos para a categoria
Matemática - Tabuada Grátis e JMPC são jo
aplicados em uma sala de aula, entretanto 
desses jogos são as limitações das idades dos
de estratégia na hora de expor o conteúdo. 
É importante destacar que a competição saud
os alunos estimula o aprendizado (ex.:
recordes). Jogos educacionais bem elabora
alunos para melhorar suas habilidades. Por 
que armazenam pontuação chegam a fazer
chamam mais atenção dos alunos, devido a 
maior pontuação, e fazem com que o process
seja mais favorável. Assim, alguns dos jog
contam com a característica de competitivida
se chegar à conclusão de que os aplicativos ci
enquadram no contexto de uma sala de aula. 
Do ponto de vista pedagógico, ao avaliar um
critérios e observar se a análise possibilita ou
conhecimento. Para possibilitar essa constr
encorajar o aluno a criar, explorar, inovar, bus
desafios propostos. Isso faz com que o 
participante ativo no processo de construç
atividade. Assim, os erros e acertos possib
recriação de suas próprias atividades, acentuan
informação [12]. 

3.    Proposta 
A partir das análises propõe-se o desenvolv
educativo focado no raciocínio lógico-matem
equilíbrio entre o lúdico e educativo. Para 
acompanhamento pedagógico mais específic
abordar o público que Jean Piaget (1972) 
operatório e operatório concreto, mais espec
dos 4 anos, idade que é despertado a intuição[
de atingir um público maior realizou-se 
gênero de jogos mais populares. 

Matemática Para Crianças 

ógica dos Jogos 
 mais se assemelha ao 

jogos têm uma grande 
da Matemática, Cola 

todos apresentam uma 
encontram expressões 

rística faz com que esses 
goria escolar. Os jogos 

 jogos que podem ser 
 os pontos negativos 

dos jogadores e a falta 

saudável de jogos entre 
(ex.: registro de novos 
laborados empolgam os 

 esse motivo os jogos 
fazer mais sucesso, pois 

 vontade de adquirir a 
rocesso de aprendizagem 

jogos citados a cima, 
itividades. Portanto, pode-

citados nesta seção se 
 

um jogo, deve-se elencar 
ou não a construção de 

construção, o jogo deve 
buscar soluções para os 

 aluno se torne um 
nstrução da sua própria 
possibilitam a criação e 
entuando o novo ritmo da 

nvolvimento de um jogo 
matemático, atingindo o 

 tanto conta com um 
pecífico. O jogo procura 

 especifica como pré-
especificamente a partir 

tuição[16]. Por isso, a fim 
 uma pesquisa sobre 

3.1.    Pesquisa Sobre G
A Figura 8 foi gerada através do
pesquisa via formulário Google
54 pessoas. O gráfico mostra 
jogos a partir das respostas dos
disso, com 54 respostas, apenas
jogavam. Outra característica int
preferência das pessoas por jogo
dinâmicos e favoráveis para 
usuário. 

 Figura 8: Resultado
gê

 

3.1.1.    Contexto pedag
No formulário foi feita a pergunt
um jogo. O campo de resposta
respostas citadas, as de maiores
disponibilizado gratuitamente;
divertidos (acabamento); que 
raciocínio lógico (dificuldade);
entretenimento e sejam divertido
reinício rápido (progresso); e qu
de apenas 1 ou 2 toques/gestos 
Com base nas respostas 
desenvolvimento da proposta de
Law com as seguintes cara
semelhança dos jogos onde um
personagem divertido e carismá
desafios de raciocínio lógico, re
ações de toque. 

4.   MONSTER IN LAW
Monster in Law9 é um jogo ins
sogra, estigmatizada por muitos
passa numa lua de mel em um

                                        
8 Formulário Google disponível em:
http://goo.gl/forms/12JefMGvu5322Z
2016. 
9 Disponível em:  http://motherinlaw
de abril de 2016. 

Gêneros de Jogos 
do resultado obtido por meio da uma 

oogle8, contando com a participação de 
 um gosto variado por gêneros de 

dos participantes da pesquisa. Além 
penas 8 (15,7\%) responderam que não 

interessante que pode ser notada é a 
jogos de loop infinito, que são jogos 

 adaptar-se conforme o ritmo do 

ltado da pesquisa sobre preferência de 
gêneros de jogos 

pedagógico 
ergunta sobre o que não pode faltar em 
sposta foi de texto aberto. Dentre as 
iores relevâncias foram: que o jogo seja 
mente; que existam personagens 

 o jogo ofereça mecanismos de 
ldade); que o jogo seja voltado ao 
vertidos (lúdico); que o jogo tenha um 

que as ações de jogabilidade sejam 
 (acabamento). 

 do formulário, a equipe de 
deste artigo construiu o Monster in 

características: loop infinito (uma 
um personagem corre infinitamente), 

rismático, cenário divertido e original, 
reinício rápido e com o mínimo de 

LAW 
inspirado na cultura monstruosa da 

muitos genros. O contexto do jogo se 
um navio, que a mãe da noiva insiste 

                   
em: 

u5322Z3P2, Acesso no dia 13 de junho de 

rinlawbr.wix.com/contato, Acesso no dia 12 
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em ir junto, acompanhando os recém-casado
estragando os planos do casal. A sogra, em
navio, acaba caindo no mar.  Ao ver a 
tripulação inicia o processo de resgate, lanç
mar. Contudo, o genro vendo a oportunidad
sobra, atrapalha o resgate, destruindo 
jogabilidade é baseada em games Infinity Run
jogados em balões numerados de 1 a 15 de
quantidades variadas. Para explodir os balões
genro deve acertar a soma dos balões lança
soma na tela do dispositivo (ver Figura 
trocadilho com o termo Mother in Law, sogra
explora um contexto divertido da cultura
educativa, melhorando o raciocínio matemátic
Figura 9 mostra algumas telas do cenário do jo

4.1.    Mecânica e Jogabilidade 
O Monster in Law utiliza a figura da sogr
principal para tornar o ambiente mais divertid
Isso faz com que o jogador não perceba 
matemática e aperfeiçoando o seu tempo
resolução de operações. Portanto, a caracterís
transparente para o jogador através do cenário
Uma característica relevante do Monster in
dificuldade, pois, para os iniciantes, a qu
sorteados varia de 1 a 3, com valores que vão
o tempo dos balões, que varia de 3 a 5 se
segundos de jogo o número de balões sortea
como os valores dos balões, porém, o tempo 
reduzido. Além do progresso citado anteriorm
da queda dos balões é elevada juntamente co
mais alto é quando o número de balões sortea
ao valor 5, pois os valores passam a variar de
máximo de sorteio dos balões pode chegar ao
Outra característica relevante é a tolerância
que o jogador possa errar, no máximo, três som
somas perdidas for maior que 3, o jogo é 
ganha. 

Figura 9: Telas do Jogo M
 

4.2.    Processo de Desenvolvimen
O método de planejamento para criar o jogo
por meio de uma técnica moderna no meio 

casados para todo lado e 
em seu vai e vem pelo 

 senhora na água, a 
lançado salva-vidas ao 

unidade de se ver livre a 
 os salva-vidas. A 

Run. Os salva-vidas são 
de forma aleatória em 

balões com salva-vidas, o 
lançados, desenhando a 

 8).  O nome é um 
sogra em inglês. O jogo 

ltura de forma lúdica e 
emático de forma fácil. A 

 jogo. 

 
sogra como personagem 

ivertido para os jogadores. 
 que está aprendendo 

tempo de raciocínio na 
acterística pedagógica fica 
enário lúdico do jogo. 

in Law é o nível de 
quantidade de balões 

vão de 0 a 4, bem como 
segundos. A cada 40 

sorteados aumenta, assim 
 de sorteio de balões é 

teriormente, a velocidade 
com o tempo. O nível 

sorteados por turno chega 
de 0 a 15 e o intervalo 

ao valor de 6 segundos. 
ância do jogo, permitindo 

somas. Se o número de 
 finalizado e a sogra 

Monster in Law 

vimento 
jogo foi feito inicialmente 

 empresarial chamada 

de Aprendizagem Baseada em
Based Learning - CBL)10 

4.2.1.    Metodologia e 
O tempo de desenvolvimento do
semanas, com um grupo de qu
projetos, dois desenvolvedores 
processo ágil utilizada foi o Scr
destinada ao levantamento de
organização do projeto.  
Na segunda semana, foi implem
seja, o mecanismo de sortei
reconhecimento da resposta do
pontuação do jogador. Na tercei
as animações, o sistema de ran
sonoplastias e trilhas sonoras, a
últimos dias foram feitos os úl
sistema de pause, o tutorial e a 
espanhola e inglesa. As 
desenvolvimento do jogo for
Linguagens - Swift e Objectiv
Sonoplastia - Garage Band; Org
Google drive. 

5.   RESULTADOS 
O Monster in Law tem se tornad
usa um conteúdo lúdico a fim
bem como o tempo de respo
habilidades e em matemática, pre
Entretanto, o jogo segue um
repetição tenta ser contornada co
pontuação, trazendo uma seme
Matemática, citado na Seção 
presença de legendas que ide
descrevendo situações de acerto
está internacionalizada, contemp
Português e Espanhol), fazendo
para pessoas com problema de au
Um grande desafio do game está
tela do celular, que depende m
forma, o aplicativo precisa 
resposta do usuário na mesma ve
fases. 
A prjmeira versão do jogo de
obteve cerca de 269 downloads
com ótimos feedbacks e avalia
escolar. Além disso, por meio
jogadores a partir dos resultados
pôde-se perceber uma melhora
raciocínio cognitivo. 

5.1.   Análise Comparat
Em seguida, foi realizada um
Monster in Law e os aplicativos
escolhidos como critério de
conforme os itens que se destaca
Participaram da pesquisa 37 
                                        
10 Disponível em:  http://www.challe
ges/welcome,  Acesso no dia 30 de 

em Desafios (do inglês Challenge 

 Ferramentas 
do jogo foi de aproximadamente 3 
quatro integrantes: um gerente de 
 e um ilustrador. A metodologia de 

Scrum [15]. A primeira semana foi 
de ideias, divisão de trabalhos e 

implementada a mecânica do jogo, ou 
sorteio de balões, o algoritmo de 

do usuário e a base de dados da 
terceira semana, foram implementadas 

ranking, o sistema de conquista, as 
a interfaces e o menu. Por fim, nos 
últimos acabamentos, tais como o 
 internacionalização para as línguas 

 ferramentas utilizadas para o 
foram: IDE - Xcode/Sprite-Kit; 

bjective-C; Edição Visual -  Adobe; 
Organização de Processos - Trello e 

tornado um jogo de alta relevância, pois 
fim de melhorar o raciocínio lógico, 

resposta do jogador, melhorando as 
precisão e velocidade nas respostas. 
um ciclo repetitivo. Porém, essa 
com o ranking de pontos e metas de 

semelhança com o jogo O Rei da 
 2. Outra vantagem do jogo é a 

identificam as ações do jogador, 
acerto, erro e desempenho. A narração 
ontemplando diversos idiomas (Inglês, 
zendo com que o jogo seja acessível 

audição. 
está ligado ao formato da resposta na 

muito da grafia do usuário. Desta 
 ser calibrado para reconhecer a 
velocidade exigida na evolução das 

desenvolvida para plataforma iOS 
ads em diferentes países, alcançando 

avaliações, dentro e fora do contexto 
meio de análises da desenvoltura dos 
ltados e records na plataforma do game, 
elhora significativa na velocidade de 

parativa 
uma análise comparativa entre o 

tivos apresentados na Seção 2. Os itens 
de avaliação foram selecionados 

destacaram na pesquisa da Seção 2.9.1. 
 pessoas. Todos os jogos foram 

                   
.challengebasedlearning.org/ pa-

 março de 2016. 
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testados em dispositivos iOS e, logo depois, essas pessoas 
responderam um formulário Google11. A Tabela 1 apresenta os 
resultados desta avaliação, com notas variando de 1 (ruim) a 5 
(excelente), considerando os seguintes critérios: 
• Lúdico: O jogo deixa transparente o aprendizado da matemática. 
• Acabamento: O jogo tem um design moderno e intuitivo. 
• Dificuldade: O jogo se adapta a uma grande quantidade de 

usuários. 
• Progresso: O jogo se torna diversificado durante um tempo. 
• Avaliação: A quantidade de estrelas que o aplicativo recebeu na 

loja pelos seus usuários, computado na data de 30 de março de 
2016. 

Nome Lúdic
o Acab. Dific. Prog. Aval. Tota

l 

Rei Mat. 2  3 4 4 4 17 

Cola Mat. 1 2 3 3 4 13 

Cérebro 2 2 4 3 4 15 

MathYou 1 3 4 4 5 18 

Numtris 5 4 3 5 4,5 21,5 

Matemática 4 3 4 3 3,5 18,5 

JMPCPE 3 2 5 2 4 16 

M. in Law 5 5 3 3 5 21 
•  

Tabela 1. Comparação entre os jogos. 
Segundo o resultado expresso na Tabela 1 o Monster in Law se 
destaca entre os aplicativos mostrados na Seção 2. Dessa forma, 
podemos trabalhar na possibilidade de colocá-lo em sala de aula 
como ferramenta de ensino lúdico. 

6.    CONCLUSÕES 
O Monster in Law tem o intuito de auxiliar no ensino da 
matemática e aprimorar o raciocínio lógico por meio de atividades 
lúdicas. Ao analisar os resultados das pesquisas, pode-se concluir 
que este jogo está bem colocado dentro do padrão dos outros 
aplicativos do mesmo gênero. Destaca-se principalmente as 
características lúdicas, bem como a qualidade de animação e 
design. Portanto, o jogo tem se mostrado favorável para ser 
facilmente adotado em sala de aula, pois com essas características 
o Monster in Law não terá dificuldade de cumprir o seu papel, que 
é auxiliar na aprendizagem da matemática em paralelo ao modelo 
tradicional de ensino. Finalmente, o jogo torna o aprendizado da 
matemática uma atividade divertida, fácil e intuitiva. 
Como próximo passo da pesquisa, estão sendo realizados testes 
em duas turmas para avaliar a curva de aprendizado de ambas. 
Duas abordagens estão sendo utilizadas, uma turma usando 
apenas o modelo tradicional e outra turma contando com o auxílio 

                                                 
11 Formulário Google disponível em: 
http://goo.gl/forms/QQWP7HRR4bpCdMPj1, Acesso no dia 13 de junho 
de 2016. 

do jogo para operações de adição. Em seguida, um exame será 
aplicado para as duas turmas, analisando o tempo de resposta bem 
como a assertividade das respostas. Dessa forma, será verificado 
se houve uma eficiência de forma significativa. Além disso, serão 
anotados feedbacks dos alunos e dos professores sobre possíveis 
melhorias. Após uma avaliação com os resultados do jogo em sala 
de aula, o próximo passo é desenvolver algoritmos para 
reconhecimento de padrões no tempo de resposta dos usuários 
levando em consideração perfis e o país que o usuário se encontra. 
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ABSTRACT 
As far as the teaching of chemistry in the context of deafness is 
concerned, methodologies are mostly based exclusively on the use 
of the Portuguese language, and the materials and didactic 
resources that comprise the chemical knowledge in LIBRAS are 
small. In this context, this research aims at providing the learning 
of Chemistry content for deaf students through the development 
of a mobile game called Q-LIBRAS, as well as favoring the 
assimilation of these contents in an attractive and interactive way 
both among deaf students and listeners. Thus, this work consists 
of an applied research of a qualitative nature. The game developed 
contemplates 60 (sixty) Chemistry questions, and uses the source 
code of VLibras Suite, which consists of a set of computational 
tools capable of translating digital contents to LIBRAS. The 
present research is in the completion step, thus the game is being 
improved through tests, and later will be made available to high 
schools that contains deaf students. In addition, other chemistry 
topics can be added in the application, further enriching students' 
learning. 

RESUMO 
No que se diz respeito ao ensino de Química no contexto da 
surdez, as metodologias apresentam-se, na sua grande maioria, 
exclusivamente pautadas no uso da Língua Portuguesa, sendo 
ínfimos os materiais e recursos didáticos que contemplam o 
conhecimento químico em LIBRAS. Nesse contexto, esta 
pesquisa tem como objetivos proporcionar a aprendizagem de 
conteúdos químicos a alunos surdos, por meio do 
desenvolvimento de um jogo para celulares chamado Q-LIBRAS, 
bem como o favorecimento da assimilação destes conteúdos de 
forma atrativa e interativa tanto entre alunos surdos como 
ouvintes. Dessa forma, este trabalho consiste em uma pesquisa 
aplicada, de natureza qualitativa. O jogo desenvolvido contempla 
60 (sessenta) questões de Química. Em sua elaboração foi 
utilizado parte do código-fonte da Suíte VLibras, que consiste em 
um conjunto de ferramentas computacionais capazes de traduzir 
conteúdos digitais para LIBRAS. A presente pesquisa está em fase 
de conclusão, etapa em que o jogo está sendo aprimorado por 
meio de testes, e posteriormente será disponibilizado a escolas de 
ensino médio cujo corpo discente contém alunos surdos. 

Adicionalmente, poderão ser acrescentadas outras temáticas de 
Química no aplicativo, enriquecendo ainda mais o aprendizado 
dos alunos. 

Categories and Subject Descriptors 
• Human-centered computing~Accessibility systems and tools   
• Human-centered computing~Ubiquitous and mobile computing 
systems and tools   • Human-centered computing~Mobile devices 

General Terms 
Design and Experimentation. 

Keywords 
Jogos Educacionais; LIBRAS; Química; Surdez. 

1. INTRODUÇÃO 
As dificuldades dos alunos em compreender conceitos 

básicos da Química é uma realidade comum no ambiente escolar, 
levando-os consequentemente a falta de interesse no estudo da 
disciplina. Segundo [1], esses fatos são objetos investigativos de 
inúmeras pesquisas que buscam propor melhorias no processo de 
ensino e aprendizagem da referida área. Fatores esses, dentre 
outros, decorrentes da falta de material didático adequado e 
metodologias que atraem o interesse dos alunos. 

Direcionando o olhar ao ensino de Química para alunos 
surdos, os problemas são ainda mais desafiadores. Acredita-se que 
o modelo escolar atual não contemple as necessidades nem as 
especificidades desse público [2]. Presencia-se comumente em 
sala de aula apenas a inserção dos alunos surdos, porém exclusos 
da aprendizagem, em virtude das metodologias de ensino 
apresentarem-se, na sua grande maioria, exclusivamente pautadas 
no uso da Língua Portuguesa, sendo ínfimos os materiais e 
recursos didáticos que contemplam o conhecimento químico em 
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) [13]. 

Nesse âmbito, cabe destacar o alicerce constitucional da 
inclusão dos alunos com deficiência. A partir da Constituição 
Federal de 1988 [12], ficou evidente a educação como um direito 
de todos, sendo assegurada por condições de acesso e 
permanência na escola. Além do atendimento educacional 
especializado que deve ocorrer preferencialmente na rede regular 
de ensino.   

Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDBN nº 9.394/96 [3] reforça esse direito, 
possibilitando atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos. Com o objetivo de assegurar a inclusão escolar dos 
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alunos com deficiência, foi promulgada a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva [4], 
destacando a importância da elaboração e organização de recursos 
pedagógicos que possibilitam a plena participação dos alunos, 
considerando as suas especificidades. Esse processo educacional 
deve potencializar a formação dos estudantes em sua completude, 
visando à autonomia e independência no âmbito escolar e social. 

Portanto, é importante refletir sobre recursos que estimulem 
alunos surdos a adquirir conhecimentos sobre disciplinas básicas 
como a Química. É neste contexto que as ferramentas 
tecnológicas apresentam grande influência na promoção do 
aprendizado. Uma vez que a aquisição de conhecimento vai além 
dos limites físicos da sala de aula e da descentralização do 
professor como única fonte de informação [5]. 

Diante dos aspectos apresentados, a presente pesquisa 
justificou-se pela importância de incluir digitalmente as pessoas 
com necessidades específicas de surdez, em especial, para 
promover a aprendizagem de conteúdos químicos por meio de um 
jogo digital para dispositivos móveis chamado Q-LIBRAS.  

É importante ressaltar, com base em pesquisas realizadas em 
periódicos nacionais e internacionais, uma grande carência de 
softwares e aplicativos de Química para alunos surdos. Diante 
dessa lacuna, a idealização do Q-LIBRAS pode proporcionar 
grandes contribuições de aprendizado para esse público.   Como 
parte das contribuições educacionais está o desenvolvimento de 
aprendizagem individual e coletiva, uma vez que o jogo pode ser 
usado em sala de aula, tanto com alunos surdos como ouvintes. 
Outro aspecto favorável do jogo é a portabilidade proporcionada 
pelos dispositivos móveis, o que permite a sua utilização em 
diversos lugares. Adicionalmente, também estimula a 
aprendizagem informal associada à autonomia e flexibilidade.  

Segundo [6], o aspecto lúdico, tão comum aos jogos, pode 
ser utilizado para facilitar a elaboração de conceitos, o reforço de 
conteúdos, a sociabilidade entre alunos, a criatividade e o espírito 
de competição e cooperação. Ao jogar, o indivíduo desperta o 
desejo de vitória, pois as competições e os desafios são situações 
que mechem com nossos impulsos. Portanto, o uso de jogos 
digitais no ambiente acadêmico revela-se uma poderosa 
ferramenta para compor o aparato pedagógico utilizado por 
docentes visando garantir um maior envolvimento entre aluno e 
conhecimento. 

Mais especificamente, estudos recentes comprovam que a 
utilização de jogos digitais como recursos didáticos possibilitam 
aos alunos surdos a efetivação da aprendizagem [14], visto que 
essas mídias são constituídas de variados recursos, entre esses: 
imagens, animações, vídeos, textos verbais e não verbais [7]. 

Nesse contexto, a pesquisa teve como objetivos proporcionar 
a aprendizagem de conteúdos químicos de alunos surdos por meio 
do desenvolvimento de um jogo para celulares chamado Q-
LIBRAS, bem como o favorecimento da assimilação destes 
conteúdos de forma atrativa e interativa tanto entre alunos surdos 
como ouvintes. Para a elaboração do jogo foi utilizado parte do 
código-fonte da Suíte VLibras, que consiste em um conjunto de 
ferramentas computacionais capazes de traduzir conteúdos digitais 
para LIBRAS. Visando ainda a ampla difusão dos resultados e 
conhecimentos gerados por esta pesquisa, ressalta-se o intuito de 
disponibilizar o jogo gratuitamente por meio da Internet. 

Ao fim, objetiva-se realizar uma coleta de dados com o 
intuito de avaliar o impacto de jogos como o Q-LIBRAS para o 

aprendizado de Química, em especial de alunos surdos. Além 
disso, por ser um jogo capaz de atender a ambos os alunos surdos 
e ouvintes, será possível avaliar a integração entre estudantes 
proporcionada pela utilização do Q-LIBRAS ao longo do 
processo de aprendizagem. 

2. METODOLOGIA 
A presente pesquisa caracteriza-se pelo desenvolvimento 

metodológico de natureza qualitativa, em que se faz análise sobre 
a influência do aspecto lúdico do jogo para estimular o 
aprendizado de Química. Configura-se ainda em uma pesquisa 
aplicada, por meio do desenvolvimento de um jogo para 
dispositivos móveis, que aborda conteúdos de Química em 
LIBRAS. O jogo contempla 60 (sessenta) questões de Química, 
sendo dez de cada um dos seguintes tópicos: metais, ametais, 
gases nobres, Hidrogênio, propriedades periódicas e ligações 
químicas. Sendo que, ao jogar, o aluno deve responder a estas 
questões escolhendo a alternativa correta dentre quatro 
disponíveis. 

Primeiramente foi conduzido um levantamento bibliográfico, 
buscando delinear e compreender as diferentes contribuições de 
aplicativos voltados a alunos surdos no ensino e aprendizado de 
Química. Durante esta etapa, observou-se que são raros os jogos e 
recursos desenvolvidos com este intuito, portanto ressaltando 
ainda mais a importância das ações e resultados obtidos a partir 
deste trabalho. 

Um importante aspecto do jogo Q-LIBRAS é a utilização de 
LIBRAS para a apresentação das questões, bem como para 
interação com os alunos. Este recurso foi disponibilizado 
utilizando um personagem animado em 3D, capaz de realizar os 
gestos em LIBRAS. Para implementar este sistema, foi necessário 
realizar uma investigação nas principais lojas de aplicativos para 
dispositivos móveis, sites de downloads brasileiros e projetos de 
pesquisa de universidades. Findado este levantamento, foi 
conduzida uma etapa de seleção com o intuito de escolher uma 
aplicação cujos recursos pudessem ser reutilizados por este 
projeto. Por fim, uma última etapa consiste no desenvolvimento 
do jogo Q-LIBRAS a partir dos recursos disponibilizados na 
aplicação selecionada. 

Realizada a pesquisa, observou-se que os aplicativos V-
Libras (www.vlibras.gov.br), ProDeaf (www.prodeaf.net) e Hand 
Talk (www.handtalk.me) apresentavam as características 
almejadas para implementação do jogo. Todos foram 
desenvolvidos para dispositivos móveis, sendo disponibilizados 
nas plataformas Android e iOS, além de apresentarem um avatar 
animado em 3D como intérprete da língua de sinais. Contudo, 
durante a etapa de seleção observou-se critérios importantes que 
pesam a favor do aplicativo V-Libras, como o fato de ser um 
projeto oriundo de uma parceria entre Ministério do 
Planejamento, por meio da Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
sendo disponibilizado como um software de código aberto, cujo 
licenciamento permite a reutilização por outros projetos. Além 
disso, a aplicação conta com uma suíte de ferramentas 
computacionais de código aberto capaz de traduzir conteúdos 
digitais (texto, áudio e vídeo) para LIBRAS e permite a definição 
de conteúdos customizados. Contudo, esta ferramenta requer 
conexão constante com a Internet pois as traduções são realizadas 
em servidores remotos para depois serem enviadas aos 
dispositivos móveis. 
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Após a etapa de análise, o software V-Libras foi selecionado 
para integrar o presente projeto. Neste caso, uma solicitação foi 
enviada à equipe desenvolvedora junto ao Ministério de 
Planejamento, requisitando autorização para o download e uso do 
software no presente projeto. 

Na fase de desenvolvimento, foi necessário realizar o 
download do código-fonte associado ao software V-Libras, afim 
de efetuar as devidas customizações e inclusão de conteúdo. Nesta 
etapa, foram conduzidas alterações estruturais no funcionamento 
do avatar animado para que o jogo pudesse ser executado sem a 
necessidade de estar conectado à Internet. A solução encontrada 
para este problema foi concluir a tradução completa do banco de 
questões e armazenar os gestos correspondentes a cada pergunta 
localmente. A implementação das traduções e a confecção da 
interface e lógica de programação do jogo Q-LIBRAS foi 
realizada utilizando a ferramenta Unity. Findada esta etapa, o 
banco de questões com as respectivas alternativas e respostas foi 
incorporado ao jogo que, independentemente da plataforma, pode 
ser executado em qualquer dispositivo móvel. 

Como fase final desta pesquisa, serão realizados testes com 
alunos surdos de Ensino Técnico, visando validar se o aplicativo 
cumpre com os objetivos propostos, como o estímulo ao 
aprendizado de Química de forma fácil e divertida. 
Concomitantemente a etapa, serão realizadas correções e 
eventuais ajustes antes de disponibilizá-la gratuitamente pela 
Internet. 

De início, um dos grandes desafios no desenvolvimento do 
aplicativo foi a representação dos enunciados de Química em 
LIBRAS, levando em consideração as limitações de tamanho da 
tela de um celular e, principalmente, as especificidades dos alunos 
surdos, de forma que os conteúdos fossem exibidos com clareza e 
precisão.  

Nessa perspectiva, no início do projeto, foi pensado em 
representar o texto em LIBRAS por meio de vídeos indexados ao 
software, nos quais uma intérprete sinalizaria os enunciados com 
as respectivas opções de respostas. Porém, essa opção possui 
claras desvantagens. De acordo com os estudos de Amaral [8], 
exemplifica-se o alto custo, uma vez que são necessários 
instrumentos adequados, como câmera de vídeo, ambiente 
apropriado para gravação, além de custos associados a produção e 
edição.  Outro fator que também deve ser levado em consideração 
é a manutenção do vídeo produzido, uma vez que a sinalização é 
realizada por uma mesma pessoa, seguindo uma linearidade em 
roupas e cenário. Assim, qualquer alteração no conteúdo 
implicaria em novas gravações, aumentando o trabalho e os 
custos, o que culmina na inviabilização do projeto e de possíveis 
expansões no banco de questões. 

Dessa forma, optou-se pelo uso de um agente virtual 
sinalizador ou avatar, que é um modelo tridimensional 
representando uma figura humana que sinaliza a linguagem em 
LIBRAS [8]. A utilização do avatar possui inúmeras vantagens, 
entre elas, a produção de conteúdo, que ocorre em tempo real, 
podendo ser modificado a qualquer momento. 

A representação gráfica do jogo demonstra-se compatível 
com as necessidades dos estudantes com surdez, por explorar 
imagens coloridas, aspecto que faz parte das estratégias associadas 
a aprendizagem dos surdos. Em consonância com os trabalhos de 
Hildebrand [9], que aborda os jogos eletrônicos no processo de 
cognição dos surdos, os jogos adaptados que fazem uso de cores 

em lugar dos sons conquistaram a atenção do público-alvo, 
refletindo, assim, sobre a importância das tecnologias no contexto 
da surdez.  

Em relação a esse aparato tecnológico para alunos surdos em 
Química, nota-se poucas contribuições na área, no que se refere 
ao desenvolvimento e adaptação de softwares específicos. Em 
pesquisas realizadas na bases de dados dos periódicos Capes, 
Scielo, foi verificado trabalhos sugestivos de várias ferramentas 
tecnológicas de Química, que podem ser direcionados a alunos 
surdos, entre eles, destacam-se os jogos “Imagens e nomes dos 
elementos químicos”, que tem como objetivo associar a figura ao 
elemento químico correspondente; “Jogos de Química Ambiental 
- Química Básica”, baseado em perguntas e respostas; “Roleta 
Química”, que aborda os tipos de ligações químicas; “Adivinhas 
sobre a Tabela Periódica”, possibilita conhecer alguns elementos e 
suas respectivas funções; “Borboletas Químicas”, onde o jogador 
seleciona uma determinada borboleta de acordo com a pergunta 
realizada, abrangendo conteúdos relacionados aos elementos 
químicos, famílias e grupos; e “Descoberta dos pares”, um jogo da 
memória online arquitetado com  imagens de elementos químicos 
[10]. 

Segundo os autores citados, esses jogos possibilitam eficácia 
no aprendizado dos conteúdos, devido a grande representatividade 
visual, a qual é essencial ao processo cognitivo e aprendizagem da 
pessoa com surdez. Porém, é importante ressaltar que as 
ferramentas tecnológicas exploradas não foram desenvolvidas 
essencialmente ao público com surdez, pois não contemplam a 
tradução em LIBRAS, que é um fator relevante no processo de 
inclusão. Esses direitos linguísticos foram reconhecidos a partir 
da Lei nº.10.436 de 2002 [3], preconizando a Língua Brasileira de 
Sinais como meio legítimo de comunicação entre os surdos.  

Diante desses aspectos, o aplicativo Q-LIBRAS contribui na 
difusão da língua de sinais no contexto da Química e pode 
incentivar a produção de novas tecnologias educacionais voltadas 
aos estudantes com surdez. 

 
Figura 1.  Na tela de perguntas o aluno pode escolher uma 

resposta ou solicitar a exibição do texto em LIBRAS 
 

Tendo em vista essas considerações, o aplicativo pode 
proporcionar a assimilação de conteúdos fundamentais de 
Química, de forma atrativa e lúdica. As questões estão 
relacionadas à Tabela Periódica, cujos elementos se classificam 
em metais, ametais, gases nobres e Hidrogênio, de acordo com as 
propriedades dos elementos constituintes de cada grupo. Assim, 
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estão relacionadas dez questões referentes a cada grupo citado. 
Nas perguntas é explorada a classificação dos elementos, seus 
processos de obtenção, suas características, bem como 
aplicabilidades, e os impactos que podem ocorrer ao meio 
ambiente, como é o caso dos metais pesados. Exemplificando a 
sistemática do jogo, a Figura 1 mostra uma pergunta relacionada 
aos metais. 

No exemplo mostrado, o objetivo é que o aluno identifique 
os elementos classificados como metais, arrastando o grupo 
correspondente até o ícone da “mão”, por meio da tecnologia 
touch screen. Adicionalmente, o aluno também é estimulado a ter 
familiaridade com a representação simbólica dos elementos 
químicos.   

Caso o aluno faça a identificação correta, o fundo da tela 
ficará na cor verde, e o avatar indicará em LIBRAS o acerto, 
como mostra a Figura 2 abaixo. Neste caso, o avatar realiza o 
gesto de parabéns, servindo como reforço positivo para que o 
aluno mantenha o desempenho nas próximas questões. 

 
Figura 2.  Imagem da tela de acerto. O aluno é parabenizado 

também em LIBRAS. 
 

Todavia, se a resposta for incorreta, a cor da tela será 
vermelha, seguida da sinalização do erro pelo avatar (Figura 3). É 
importante destacar que o aluno não sofre penalidades quando 
responde uma questão errada. Nestes casos, o jogo exibe uma 
nova pergunta sem exibir a resposta correta para a questão 
respondida erroneamente. Assim, em jogadas futuras, o aluno 
pode relembrar o erro e buscar uma nova solução. 

É importante destacar a importância das cores como 
ferramenta para o aprendizado da pessoa com surdez. Neste 
sentido, Júnior, Domiciano e Henriques [11], enfatizam que a cor 
é um dos parâmetros mais importantes em um layout, 
demonstrando personalidade e reforçando a compreensão das 
mensagens.  Assim, o fundo da tela foi programado para mudar de 
cor de acordo com a resposta dada pelo aluno. 

O aplicativo do Q-LIBRAS conta também com um sistema 
de pontuação que funciona como um ranking pessoal. Assim, a 
cada execução do jogo, o aluno sente-se desafiado a melhorar o 
seu desempenho realizando pontuações maiores que as registradas 
anteriormente. 

 
Figura 3.  Imagem da tela de erro. O aluno também recebe 

estímulo por meio de cores. 
 

Além de perguntas relacionadas à Tabela Periódica, seus 
elementos e propriedades, também há dez questões sobre ligações 
químicas. Os conteúdos abordados são fundamentais na disciplina 
de Química, geralmente trabalhados no primeiro ano do ensino 
médio. Porém, o aplicativo pode ser utilizado também por alunos 
do segundo e terceiro anos, haja vista que os tópicos são pré-
requisito ao estudo de outros conteúdos. 

Nesse intuito, o jogo Q-LIBRAS poderá ser trabalhado no 
âmbito da sala de aula, como auxílio de aprendizagem em 
Química, tanto para alunos surdos, quanto para ouvintes, bem 
como para reforço na aprendizagem de sinais em LIBRAS. 
Visando a essa finalidade, um importante recurso adotado é o 
controle na velocidade na sinalização pelo avatar (Figura 4), que 
pode ser ajustado para reproduzir os sinais na velocidade 
adequada a cada aluno. 

 
Figura 4.  O jogo permite que o aluno ajuste a velocidade com 

que são exibidos os sinais em LIBRAS. 
 

Para aprimoramento do Q-LIBRAS serão realizados testes 
futuros com alunos surdos e ouvintes, e posteriormente 
disponibilizado à comunidade pela Internet, contribuindo, assim, 
para estimular o aprendizado de Química por alunos, em especial, 
os alunos surdos. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização de ferramentas tecnológicas na educação 

proporciona um elo entre o ensino e a aprendizagem, rompendo o 
tradicionalismo centrado no professor, o qual é baseado somente 
na exposição de conteúdos. De uma forma geral, constantemente 
pesquisas relatam esse fato, apresentando reflexões e propostas 
que objetivam atrair os alunos ao estudo de determinada 
disciplina.  

Entretanto, no que diz respeito ao ensino de Química no 
contexto da surdez, há grandes desafios, visto que há grande 
carência de recursos que auxiliem o professor no ensino. 
Acrescentam-se, ainda, os obstáculos epistemológicos do 
professor frente a esses desafios, atrelados a sua formação na 
perspectiva da Educação Inclusiva.  

Diante disso, o aplicativo Q-LIBRAS apresenta-se oportuno 
para que alunos surdos estudem Química, atribuindo 
características de autonomia no aprendizado. Porém, é importante 
salientar que o professor é o mediador da construção do 
conhecimento, sendo elemento fundamental para a condução do 
aluno rumo ao aprendizado.  

Por fim, é importante ressaltar a continuidade da pesquisa 
com o jogo Q-libras, a fim de aprimorá-lo por meio de testes com 
o público-alvo, para que, posteriormente, seja disponibilizado 
para as escolas inclusivas, onde frequentam alunos surdos. Outro 
fator relevante a ser destacado é que, devido à forma que foi 
desenvolvido, poderão ser acrescentados outros assuntos de 
Química no Q-Libras, enriquecendo ainda mais o jogo e 
aumentando as possiblidades do ensino e aprendizagem dos 
alunos surdos e também ouvintes, dentro de uma perspectiva de 
educação mais inclusiva. 
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ABSTRACT 
This work presents the Jabuti Edu Platform, a brazilian 

educational and robotic programming project for children and 

young people, and the development of a new block-based 

programming module using the Blockly Library. The adaptation 

of Blockly to Jabuti Edu was designed to make it a more attractive 

and interactive programming teaching tool, and to allow the 

children to program using a plug-in blocks visual tool and follow 

the results of their programs through the robot reactions. 

RESUMO 
Este trabalho apresenta a Plataforma Jabuti Edu, um projeto 

educacional brasileiro de programação e robótica para crianças e 

jovens e a criação de um novo Módulo de programação baseada 

em blocos através da Biblioteca Blockly. A adaptação da Blockly 

à Jabuti Edu teve a finalidade de torná-la um instrumento de 

ensino de programação mais lúdico e interativo, e permitir que as 

crianças programem utilizando uma ferramenta visual com blocos 

encaixáveis e acompanhem o resultado de seus programas através 

das reações do robô.  

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

General Terms 
Design, Languages. 

Keywords 
Educational robotics, Technology, Programming . 

1. INTRODUÇÃO 
A plataforma Jabuti Edu é uma iniciativa de um projeto brasileiro 

de robótica livre, baseada na teoria Construcionista de Papert [1], 

que tem como objetivo ensinar robótica e programação para 

crianças e jovens. Porém uma das inovações dos últimos anos, a 

programação baseada em blocos, ainda não havia sido 

implementada na plataforma.  

A programação baseada em blocos é uma nova tendência na área 

de programação de computadores que surgiu com o objetivo de 

facilitar o aprendizado. O processo de desenvolvimento baseado 

em blocos permite que usuários programem sem precisar decorar 

comandos de uma linguagem de programação, ou preocupar-se 

com erros de sintaxe, o que o torna um modelo ideal para crianças 

ou pessoas que estão aprendendo a programar. 

O conceito de programação baseada em blocos está se tornando 

bastante popular e algumas ferramentas têm sido desenvolvidas 

utilizando esse conceito, como por exemplo, a Blockly [2], uma 

biblioteca que permite gerar editores visuais para programação em 

diferentes linguagens.  

Este trabalho descreve como a ferramenta Blockly foi utilizada 

para acrescentar um ambiente de programação visual baseado em 

blocos dentro de um robô educacional chamado Jabuti Edu. A 

adaptação da Blockly à Jabuti Edu teve a finalidade de torná-la 

um instrumento de ensino de programação mais lúdico e 

interativo, proporcionando à criança a possibilidade de programar 

sem precisar escrever nenhuma linha de código, apenas clicando e 

arrastando blocos de comandos encaixáveis que representam 

instruções, e acompanhar a execução do programa através das 

reações do robô.  

Para atingir o objetivo descrito, abordam-se, na seção 2 o 

referencial teórico que nortearam o desenvolvimento deste 

trabalho. Na seção 3 é descrita a plataforma educacional Jabu 

Edu. Na seção 4 é apresentada a adaptação e a criação do módulo 

blockly. Na seção 5 é descrita as etapas de integração do código 

da biblioteca com o código já existente da camada de 

apresentação da Jabuti Edu. Finalmente na seção 6 são tecidas 

algumas considerações finais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Papert, o Construcionismo e a Linguagem 
LOGO 
O uso da tecnologia como instrumento educacional advém de 

princípios Construcionistas de aprendizagem, onde o indivíduo 

constrói seu próprio conhecimento através de uma ferramenta [1]. 

O Construcionismo é uma teoria desenvolvida pelo educador 

Seymour Papert, baseada na teoria do Construtivismo Cognitivo 

de Jean Piaget, com quem trabalhou na Universidade de Genebra. 

Em sua proposta Construcionista, Papert dá ênfase à criação de 

ambientes ativos de aprendizagem que permitam aos alunos 

comprovar, testar e executar suas ideias. Neste sentido, Papert via 

nos computadores e suas possiblidades um recurso valioso para a 

criação desses ambientes, instrumentos capazes de potencializar a 

aprendizagem e a criatividade das crianças.  

Em busca da criação de ambientes de aprendizagem que 

complementasse sua teoria, na década de 60, Papert liderou um 

grupo de pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT-USA) para criar a linguagem de programação LOGO. 

LOGO é uma linguagem de programação que possibilita a criança 

dar instruções/comandos ao computador para que ele execute as 

ações determinadas por ela. A criança coloca o conhecimento no 

computador e indica as operações que devem ser executadas para 

produzir as respostas desejadas. Assim, o processo de 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 641 - 647. Santiago de Chile.
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aprendizagem ocorre por meio da realização de uma ação 

concreta, que resulta em um produto palpável. 

Até os dias atuais, LOGO é utilizada como ferramenta de apoio ao 

ensino regular e por aprendizes em programação de 

computadores. O ambiente LOGO tradicional envolve uma 

tartaruga gráfica, um robô pronto para responder aos comandos do 

usuário. No entanto, o primeiro robô controlado pela LOGO 

possuía um formato hemisférico e movimentava-se lentamente 

pelo chão, dando pequenos passos [3]. 

A maioria dos comandos, pelo menos nas versões mais antigas de 

LOGO, refere-se a desenhar e pintar. Porém, em suas versões mais 

atuais são mais abrangentes, trabalhando com textos, fórmulas, 

Inteligência Artificial e controle das portas paralelas do 

computador. 

2.2 Robótica educacional 
O avanço das versões da linguagem LOGO, a popularização de 

brinquedos programáveis, como a linha LEGO Mindstorms [4], e 

o surgimento de computadores de placa única, como Arduino [5] 

e Raspberry Pi [6], possibilitaram o desenvolvimento de muitos 

projetos de modelos robóticos com o intuito de auxiliar o ensino 

de diversas áreas. 

O crescimento constante da robótica e a compreensão de diversas 

áreas de conhecimento ligadas à ela, a tornaram um notável 

campo a ser explorado no quesito educacional. Seu uso é 

considerado uma forma moderna de aplicar a teoria de Papert em 

sala de aula, onde ora é tratada como metodologia de ensino, ora 

como um objeto de aprendizagem. 

Segundo Saygin et al. [7], a robótica educacional tem como 

objetivo fomentar no aluno a investigação e a materialização dos 

conceitos aprendidos no conteúdo curricular, por meio da 

montagem de sistemas constituídos por modelos. Isso, para o 

autor, proporciona um aprendizado prático que desenvolve no 

aluno a capacidade de discutir e apresentar soluções na resolução 

de problemas que lhes são propostos.  

A robótica permite interagir com o concreto (robô) e o abstrato 

(programa) em um mesmo projeto, proporcionando a 

oportunidade de o aluno observar a ação (movimento do robô) de 

seu raciocínio executado em um artefato físico [8]. 

2.3 A programação para crianças e jovens e o 
modelo de programação em blocos 
Nos últimos anos, ocorreram muitas iniciativas de introduzir os 

conceitos de programação para crianças e adolescentes com o 

objetivo de estimular o raciocínio lógico e aprendizagem, 

principalmente em escolas. Conforme citado anteriormente, até 

hoje LOGO é muito utilizada por instituições de ensino, porém, 

para dar suporte a essas ações, novas linguagens e ambientes de 

programação foram desenvolvidos como a Squeak Etoys [9] e 

Alice [10], porém, nenhum com conceitos mais simples para que 

possam ser usados em um ambiente de ensino especialmente 

voltado para crianças ou iniciantes em programação. 

Os esforços das pesquisas desenvolvidas pelo MIT em 

desenvolvimento de linguagens e ambientes de programação e 

aprendizagem para crianças e jovens deram origem ao Scratch 

[11], uma nova linguagem de programação inspirada na 

linguagem LOGO. O Scratch baseia-se no modelo de 

programação baseado em blocos, ou seja, permite que crianças 

programem aplicações interativas apenas juntando blocos gráficos 

semelhantes à versão digital do Lego, sem pontuações e sintaxes 

das linguagens tradicionais. 

Conforme observado na Figura 1, as linguagens de programação 

em blocos caracterizam-se pelo uso de blocos de construção 

(building blocks) que podem ser encaixados, formando pilhas 

ordenadas (stacks). A linguagem impede os usuários de 

cometerem erros de sintaxe, devido aos blocos serem 

programados para encaixar-se somente onde houver sentido 

sintaticamente.  

  
Figura 1 – Estrutura de blocos de comandos 

 

Inspirados no modelo de blocos da linguagem Scratch, surgiram 

outras linguagens de programação visual e interfaces que facilitam 

e dão suporte ao desenvolvimento de programas seguindo o 

paradigma de blocos programáveis, tais como o ArduBlock [12], 

App Inventor [13], Swift Playgrounds [14] e Blockly. 

Neste trabalho será utilizado a linguagem de programação 

Blockly, uma tecnologia desenvolvida pelo Google. Todo o 

código do Google Blockly é gratuito e open source, assim o 

desenvolvedor pode manipular os dados da forma que achar 

necessário em seus próprios projetos. Blocky será descrita com 

mais detalhes na seção 4 deste trabalho. 

3. PLATAFORMA EDUCACIONAL 
JABUTI EDU 
Jabuti Edu é uma iniciativa de robótica livre que pretende 

disponibilizar uma Plataforma para construção de robôs 

educacionais baseada em projetos de software e hardware abertos. 

Atualmente conta com um robô chamado também de Jabuti Edu, 

baseado no computador Raspberry Pi, e a Jabuti Edu Mini, que é 

um robô baseado na plataforma de prototipagem Arduino. 

Inicialmente idealizada por Eloir José Rockenbach, hoje o Projeto 

Educacional conta com uma comunidade atuante que congrega 

pessoas de várias regiões do país com o objetivo de compartilhar 

informações, alinhar os esforços de desenvolvimento e garantir a 

representatividade e a aplicação da tecnologia em nível nacional. 

A Comunidade Jabuti Edu (jabutiedu.org) está organizada em 

Núcleos, que congregam pessoas próximas geograficamente e que 

são responsáveis pelas ações do projeto em sua Região. 

Este trabalho foi desenvolvido pelo Núcleo do Pará, com o apoio 

do Laboratório Mídias Eletrônicas, do Instituto de Engenharia e 

Geociências da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). 

O Núcleo do Pará está sediado na cidade de Santarém e é 

coordenado pelo Professor Enoque Alves. 

Trataremos aqui somente da Plataforma Jabuti Edu (Figura 2), 

produzida em uma impressora 3D (versão de plástico) ou em uma 

fresa CNC (versão MDF), embarca um microcomputador 

Raspberry Pi  e disponibiliza uma interface WEB de programação 

e administração através de uma rede WIFI gerada pelo próprio 

robô. 
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.  

Figura 2 - Jabuti Edu 

 

Desenvolvida usando tecnologias livres, todo seu código está 

licenciado sob a AGPL e o Hardware sobre a Licença de 

Hardware Aberto do CERN V1.2L, o que permite que qualquer 

pessoa possa reproduzi-la. 

3.1 Componentes 
Na construção da Jabuti Edu vários componentes são utilizados 

em sua montagem. A seguir listamos os componentes mais 

comuns hoje utilizados pelos membros da comunidade Jabuti 

Edu. Em alguns deles fazemos referência ao fabricante e modelo 

da peça, mas não existe nenhuma relação comercial com a marca 

citada e nem a obrigatoriedade de utilizar a mesma, qualquer 

produto similar pode ser utilizado atualmente e no futuro na 

montagem da Jabuti Edu. 

3.1.1 Chassi 
Desenvolvido originalmente por Diego Henrique, o chassi da 

Jabuti Edu apresenta atualmente duas versões oficiais (Figura 3): 

A primeira, em plástico (PLA ou ABS), impressa em uma 

impressora 3D e a segunda em MDF, que pode ser construída com 

o uso de uma máquina de corte à laser, fresadora CNC ou até 

mesmo com ferramentas manuais como serra tico-tico e furadeira. 

 
Figura 3 - Chassi da Jabuti Edu em Plástico e MDF 

 

Atualmente a comunidade tem trabalhado em uma versão MDF 

encaixável, que não leva nenhum parafuso em sua montagem, 

permitindo que a mesma seja facilmente montada por qualquer 

pessoa, inclusive pelas crianças. 

3.1.2 Raspberry Pi 
O cérebro da Jabuti Edu é um computador Raspberry Pi® (Figura 

4), rodando o sistema operacional Raspbian (uma adaptação do 

Linux Debian para o Raspberry). Por se tratar de um computador 

completo, a Jabuti Edu pode ser usada como uma estação de 

trabalho, bastando para isso conectar um teclado, mouse e um 

monitor HDMI. 

 
Figura 4 - Raspberry Pi 

 

3.1.3 Roteador WIFI 
O acesso remoto à Jabuti Edu é feito através de uma rede wifi 

gerada pelo próprio robô. Inicialmente usava-se um adaptador de 

rede USB para gerar uma rede ad hoc, mas por questões de 

performance o mesmo foi substituído por um mini roteador. 

Atualmente utiliza-se o roteador TP-LINK Tl-wr702n (Figura 5). 

 
Figura 5 - Mini roteador atualmente utilizado na Jabuti Edu 

 

3.1.4 Shield 
A Shield da Jabuti Edu (Figura 6) é uma placa de expansão 

desenvolvida especialmente para prover uma interface entre os 

pinos de entrada e saída do Raspberry e o hardware do robô. Esta 

placa possui toda a eletrônica necessária para controlar os 

motores, leds e demais componentes. 

 
Figura 6 - Nova Shield Jabuti Edu 

 

3.1.5 Servos motores 
Os servos motores (Figura 7) são responsáveis pela locomoção da 

Jabuti Edu, atualmente utiliza-se servos (padrão Futaba s3003) 

modificados para rotação contínua. Então é necessário a alteração 

do motor original, retirando-se uma trava, permitindo que o 

mesmo possa fazer giros de 360 graus. 
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Figura 7 - Servos Motores Futaba s3003 

 

3.1.6 Caixa de som 
A Jabuti Edu tem a capacidade de falar, para isso utiliza-se uma 

mini caixa de som simples (Figura 8), facilmente encontrada em 

lojas como acessório para celular. O truque é fazer o robô falar, 

transformando texto em voz, através de um software TTS (Text 

To Speech) muito comum em sistemas Linux. 

 
Figura 8 - Mini caixa de Som 

 

3.1.7 Bateria 
Como fonte de alimentação para a Jabuti Edu utiliza-se como 

bateria, carregadores portáteis para celulares, também conhecidos 

como Power Packs. Quanto maior a amperagem fornecida pelo 

carregador melhor. Atualmente utiliza-se o carregador portátil TP-

LINK TL-PB10400 com duas portas USB com corrente máxima 

de 1A e 2A respectivamente (Figura 9). 

 
Figura 9 - Carregador portátil TL-PB10400 

 

3.2 Arquitetura 
A Arquitetura da Plataforma Jabuti Edu é organizada em camadas 

(Figura 10) que são responsáveis por funções distintas. Esta 

separação visa divisão de responsabilidades, a independência 

entre o software e o hardware do robô e a facilitação da 

manutenção do sistema.  

 
Figura 10 - Arquitetura do Jabuti Edu 

 

A seguir serão apresentadas de forma resumida todas as camadas 

que compõem a arquitetura do robô. 

3.2.1 Camada de Apresentação 
Esta camada é responsável pela interação entre os usuários e o 

robô, contém todos os componentes utilizados para programar e 

controlar a Jabuti Edu. Envolve tanto as interfaces propriamente 

ditas (como objetos gráficos responsáveis por receber dados e 

comandos do usuário) quanto o controle da interação, cadastro e 

autenticação de usuários, administração do sistema, etc. 

A Camada de apresentação foi programada em PHP, rodando sob 

um servidor web. Assim, o usuário pode acessar a Jabuti Edu de 

qualquer dispositivo, seja ele um computador, notebook, tablet ou 

celular, bastando para isso a utilização de um navegador web 

padrão. Um banco de dados é utilizado para armazenar os dados 

de cadastro dos usuários do sistema. 

Toda a interação com o usuário foi implementada em módulos, 

onde cada módulo oferece uma forma de controlar ou programar o 

robô. Por exemplo, no módulo 1 (Figura 11) as crianças podem 

controlar a Jabuti Edu diretamente pressionando botões de 

comandos gráficos, neste módulo não há o uso de comandos 

escritos.  

 
Figura 11 - Módulo 1 do Jabuti Edu 

 

 A partir do módulo 2 a programação é orientada à 

código, o Jabuti Edu permite que vários usuários programem ao 

mesmo tempo. Todo o processo é acompanhado pelo professor 

através de uma interface de administração da tarefa, assim que o 

aluno conclui sua programação o professor recebe um indicativo 

em sua tela. Uma vez concluída a programação o professor pode 

analisar o código desenvolvido pelo aluno ou selecionar o que vai 

rodar na Jabuti Edu selecionando o aluno na interface e 

disparando a execução do programa. Assim uma única Jabuti Edu 

pode ser utilizada por uma turma de alunos, sendo mediada pela 
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ação do professor na administração da tarefa e na execução dos 

programas desenvolvidos. 

3.2.2 Camada de Adaptação 
Camada intermediária que é responsável pela lógica de execução 

dos comandos da linguagem LOGO e tradução para os comandos 

de baixo nível que acionaram o hardware do robô. Para isso foi 

criado um interpretador de comandos em Python que recebe os 

comandos gerados pela camada de apresentação e converte para 

os comandos direcionados à GPIO (General Purpose 

Input/Output). 

GPIO são portas programáveis de entrada e saída de dados que 

são utilizadas para prover uma interface entre os periféricos 

(motores e leds) e o microprocessador do Raspberry PI. 

3.2.3 Camada de Hardware 
Camada física formada pelos componentes de hardware 

envolvidos com a atuação do robô no mundo real. Composta por 

circuitos eletrônicos, sensores e atuadores é responsável pela 

movimentação do robô e todas as suas interações com o mundo 

físico. 

Nesta camada encontram-se os servos motores, responsáveis pela 

movimentação da Jabuti Edu, os leds que representam seus olhos 

e a caixa de som que permite que o robô possa emitir sons e até 

falar. Todos estes componentes são controlados por uma placa de 

circuitos desenvolvida especialmente para a Plataforma Jabuti 

Edu. 

4. ADAPTAÇÃO E CRIAÇÃO DO 
MÓDULO BLOCKLY 
A Blockly é uma biblioteca de programação visual do Google, 

capaz de utilizar ferramentas gráficas para representar código, tais 

como: variáveis, expressões lógicas, laços e condicionais. É uma 

forma de representar graficamente a lógica de programação. A 

Blockly é compatível com as linguagens de programação: 

Javascript, Dart, Lua, PHP e Python.  

Sua API de desenvolvimento foi utilizada em algumas versões do 

Scratch, e está servindo como base para a construção de sua 

versão 3.0, com data de lançamento ainda desconhecida [9]. A 

Blockly foi escolhida para este trabalho devido à sua diversidade 

de opções, que possibilitam facilitar a programação e a obtenção 

dos dados dos usuários. Dentre elas: Exportar todo o código dos 

blocos; criar blocos personalizados de acordo com sua 

preferência; converter o código para outra linguagem de 

programação; e editar toda a sua interface para que se adeque ao 

seu projeto. 

Para utilizar a Blockly, basta fazer o download de seu código 

fonte pelo site Google Developers, e incorporá-lo ao seu código. 

A Blockly é open-source e compatível com aplicações web, 

Android e IOS. 

4.1.1 Estrutura do Blockly 
Para iniciarmos com a Blockly, devemos primeiramente demarcar 

a região da página onde será inserida toda a interface da Blockly, 

delimitando um tamanho fixo onde esta interface ocupará. Esta 

área é chamada de BlocklyArea. Toda a configuração e inserção 

da Blockly é feita usando a linguagem HTML. A interface padrão 

da Blockly possui alguns blocos pré-definidos, como: blocos de 

estruturas condicionais e de repetição (if, for e while); variáveis 

do tipo texto, numerais e lógicas; operações lógicas e aritméticas; 

e a função print. Abaixo um exemplo da interface da Blockly 

(Figura 12). 

 
Figura 12 - Imagem ilustrativa da interface padrão da Blockly 

 

Após delimitar a página e inserir a interface Blockly, é necessária 

a criação de blocos personalizados, que serão utilizados no 

projeto para representar os movimentos e as ações do robô. 

4.1.2 Blocos Personalizados 
Os blocos personalizados possibilitam a criação de novas funções 

à Blockly utilizando diversas linguagens, através de uma API 

própria da ferramenta, onde podemos colocar o trecho de código 

que queremos executar dentro de um bloco novo, personalizar sua 

aparência e incorporá-lo ao nosso código, de maneira simples e 

rápida. A personalização dos blocos é toda feita em uma interface 

disponibilizada pelo Google Developers, e utiliza a própria 

Blockly para criar novos blocos. A personalização dos blocos 

pode ser feita também alterando o código de cada bloco. 

4.1.3 Estrutura dos blocos 
Os blocos possuem uma estrutura que permite não somente alterar 

sua aparência dentro de seu código, mas também, alterar o 

comportamento de códigos nativos da Blockly. A estrutura da 

Blockly possui: Variáveis de configuração, que permitem alterar a 

aparência dos blocos, tais como a cor, o formato e o texto do 

bloco; Variável de ajuda, que permite a inserção de um link de 

ajuda para cada bloco; Objetos de ligação, que nos permitem 

restringir a ligação de blocos à outros, definindo um bloco de 

somente ligação no início ou fim; E também Objetos auxiliares, 

com os quais podemos inserir um menu drop-down ao bloco, uma 

figura, um botão switch, um link, um calendário, ou até mesmo 

um menu circular para a seleção de ângulos. A estrutura acima 

permite modificar a aparência do bloco, mas somente isso não é 

suficiente para que o bloco fique funcional, é necessária a criação 

de uma função block para que o bloco faça algo. 

Toda e qualquer função bloco, deve ser colocada em uma variável 

chamada code, tal variável armazena todo o código que executará 

naquele bloco, juntamente com outra variável opcional, chamada 

option, que armazenará a opção selecionada pelo usuário naquele 

bloco, por exemplo, se possuíssemos um menu drop-down com 

diversas opções, a opção selecionada pelo usuário seria 

armazenada na variável option. Em resumo, os blocos possuem 

duas estruturas fundamentais, a estrutura onde definimos as 

configurações do bloco e a estrutura da função que queremos 

executar através daquele bloco (Figura 13).  
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Figura 13 - Imagem demonstrativa da estrutura dos blocos 

personalizados 

 

4.1.4 Adicionando o Blockly ao conjunto de módulos 
O código do Jabuti é aberto e disponibilizado no site do projeto 

(jabuti.org), permitindo que usuários do Jabuti Edu que possuem 

algum conhecimento em programação alterem seu código. Para a 

criação do módulo Blockly, precisamos modificar alguns 

comportamentos na execução de comandos do módulo atual do 

Jabuti Edu. 

A Programação Baseada em Blocos foi adicionada à Plaraforma 

Jabuti Edu como um novo Módulo, no qual a sua interface foi 

construída a partir da integração com a biblioteca Blockly. Após a 

criação da interface, foram adicionados os blocos personalizados 

que representam as ações do Robô. 

Algumas alterações precisaram ser feitas na camada de adaptação, 

para que o Interpretador de comandos pudesse interagir com a 

Blockly. Essas mudanças no Interpretador não diziam respeito 

especificamente à integração com a Blockly, mas estavam 

relacionadas à alguns bugs que só foram evidenciados com a 

execução simultânea de vários código enviados pela novo 

módulo. 

5. ETAPAS DA ADAPTAÇÃO 
A criação do Módulo Blockly foi realizada em três etapas 

consecutivas que buscaram refinar a integração do código da 

biblioteca com o código já existente da camada de apresentação 

da Jabuti Edu. 

5.1 Primeira Etapa 
Na primeira etapa acreditava-se que a adaptação da Blockly seria 

apenas feita na camada de apresentação da Jabuti Edu. De acordo 

com a documentação da arquitetura isso seria o mais natural de se 

fazer. Nesta etapa uma tela simples foi criada para receber a 

Blockly. Blocos de testes foram criados para verificar a 

comunicação entre os blocos e as leds do robô. 

Em seguida as demais funções de programação foram inseridas, 

tais como laços, variáveis, condicionais, comparações e funções. 

Das funções próprias do robô, todas estavam em funcionamento, 

entretanto, havia um problema a ser resolvido na execução.  

O Interpretador havia sido construído para executar comandos 

individualmente assim que chegavam, porém o novo módulo 

enviava vários comandos provenientes dos diversos blocos 

construídos. O problema se dava que enquanto a Jabuti Edu 

estava executando um comando, como por exemplo, andar para 

frente, um novo comando chegava e era ignorado pelo 

Interpretador. Logo o Interpretador precisava ser reescrito. 

5.2 Segunda Etapa 
Nesta etapa do processo de criação do módulo Blockly, a interface 

não foi alterada, nem a programação por trás dos blocos 

personalizados. Nesta versão, observou-se a necessidade de alterar 

o comportamento de algumas funções próprias do Jabuti Edu 

referentes à execução de comandos. 

Observou-se que o Interpretador era chamado de forma individual 

para cada comando gerado na camada de apresentação da 

Plataforma Jabuti Edu. Isso causou um problema quando o 

Blockly foi integrado, pois os comandos foram enviados todos de 

uma só vez e o Interpretador não estava pronto para isso, fazendo 

com que alguns desses comandos fosses perdidos durante a 

execução do programa criado no novo Módulo. 

A Solução foi adaptar o Interpretador para enfileirar os comandos 

recebidos antes de executá-los, dividindo a responsabilidade entre 

o recebimento do comando e sua execução (Figura 14). O 

Interpretador foi dividido internamente em dois elementos: O 

enfileirador (Queuer), que recebe os comandos advindos da 

camada de apresentação e os coloca em uma fila para serem 

posteriormente executados; e o executor (Runner) que percorre a 

lista de comandos e a executa em sequência. 

 
Figura 14 - Imagem demonstrativa do processo de execução nos 

dois módulos 

 

5.3 Terceira Etapa 
Nesta etapa foi criado um botão para parar um código em 

execução, isso se fez necessário a partir do momento que um 

programa criado no novo módulo poderia ficar muito tempo em 

execução, por ter o mesmo um loop demorado ou mesmo por ter 

entrado em loop infinito. 

Uma vez disparado um código o Interpretador o executa 

continuamente até que o mesmo chegue ao fim, mas em algum 

momento o usuário pode querer para a execução do código, e isso 

era impossível a partir da interface Web, pois o código estava 

sendo executado pelo Interpretador que foi escrito em Python.  

A solução encontrada até o momento foi a execução de um novo 

processo do Interpretador que pegará o id do processo em 

execução e o interromperá, parando de forma abrupta a execução 

do código enviado pelo módulo Blockly.  

Esta solução não nos agrada, pois acreditamos não ser a melhor 

maneira de implementar a interrupção da execução dos programas 

criados pelos usuários. Em vista disso, estamos trabalhando 

atualmente na camada de adaptação para desenvolver uma solução 

melhor. Segue abaixo, a Figura 15 que demonstra a interface da 

versão após à terceira etapa. 
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Figura 15 - Interface do módulo Blockly em sua versão 

finalizada 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A programação visual é um campo promissor a ser explorado, 

principalmente quando se trata de aprendizado de programação. 

Quando estamos aprendendo a programar, temos que lidar com 

uma série de conceitos, como sintaxe da linguagem, estrutura do 

código e regras de escrita, que às vezes até nos prendem diante do 

entendimento do principal, que é a lógica por trás da 

programação. O uso de uma ferramenta que torne essa etapa de 

ensino mais fácil e divertida é uma excelente maneira para auxiliar 

futuros programadores, e atrelada à um robô que permita que o 

resultado de seus códigos sejam representados visualmente, é 

ainda melhor. A Jabuti Edu integrada à interface do Blockly 

proporciona uma experiência de aprendizagem lúdica e 

construtiva ao mesmo tempo, capaz de estimular não somente a 

criatividade e interesse pela computação, mas também auxiliar no 

aprendizado de outras habilidades, como lógica, matemática, e até 

mesmo a escrita. 

O desenvolvimento do presente trabalho gerou não só a união de 

duas ferramentas de programação e robótica voltadas para o 

ensino, mas também propôs alternativas que aprimorem ainda 

mais o uso do Jabuti Edu. A camada de adaptação foi melhorada e 

alguns de seus bugs corrigidos. 

Alguns requisitos ainda precisam ser atendidos, como o botão de 

parada de execução. Outras pequenas melhorias também precisam 

ser alcançadas, como a velocidade na execução dos códigos. A 

Plataforma Jabuti Edu está em constante evolução e muito ainda 

temos que melhorar.  

A biblioteca Blockly é uma ótima ferramenta de desenvolvimento 

de linguagens visuais baseadas em blocos, é possível adaptá-la à 

várias situações e ferramentas. Isso reduziu bastante o tempo de 

desenvolvimento de um Módulo de Programação em Blocos para 

a Plataforma Jabuti Edu, e com certeza pode ser utilizada por 

outros projetos que tenham tal necessidade. 
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ABSTRACT 
In past decades, many countries have been dedicated special 
attention to the environmental cause. In the same way, 
environmental projects have become essential to aware people 
about preservation and conservation issues, including projects 
developed in school classes. Through this way, technological 
approaches have especially contributed to create many projects 
based over on learning, aware and sustainability concepts, 
promoting the creation of interactive settings that can build new 
educational practices. This work presents a tool deployment 
intended to help kids learning about environmental issues over a 
digital game setting by using gamification and intelligent agents in 
order to demonstrate how educational games can promote 
understanding about this theme. 

RESUMO 
Diversos países voltaram suas atenções para o meio ambiente nas 
últimas décadas. Da mesma forma, os projetos ambientais se 
tornaram essenciais para conscientizar a sociedade sobre a 
preservação e conservação ambiental, em especial no ambiente de 
sala de aula. Seguindo por esta mesma via, alternativas 
tecnológicas tem contribuído sobremaneira na elaboração de 
projetos variados, ancorados nos conceitos de ensino, 
conscientização e sustentabilidade, criando cenários interativos 
que inovam as práticas do processo educacional. Este trabalho 
apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta para auxiliar o 
ensino-aprendizagem de crianças sobre as questões ambientais em 
um cenário de jogos digitais a partir da gamificação e da aplicação 
de agentes inteligentes. Busca-se desta forma demonstrar que o 
uso de jogos educativos pode facilitar a compreensão de temas de 
importância crítica para a sociedade. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.0 [Computers and Education]: Computers Uses in 
Education – Interactive learning environments. Computer games. 
Intelligent agents. 

General Terms 
Design, Human Factors. 

Palavras-chave 
Meio ambiente. Ensino-aprendizagem. Educação ambiental. Jogos 
educativos. 

1. INTRODUÇÃO 
A preservação do meio ambiente se tornou o foco das atenções de 
vários países nas últimas décadas, uma vez que, prezar por um 

meio ambiente saudável é dever de todos, convertendo-se em uma 
questão social que precisa de cuidados e ações da sociedade [10].  

O meio ambiente consiste em uma reunião de leis e princípios, e 
das relações de ordem física, química e biológica, em que 
consente, acomoda e responde à vida em todos os seus aspectos 
[9], sendo que o comprometimento desta estrutura pode afetar sua 
estabilidade e prejudicar a sobrevivência de todos os seres vivos. 

A conscientização para a preservação e conservação do meio 
ambiente deve apresentar ações para coibir a extinção dos 
ecossistemas. A preservação se torna efetiva com uso de práticas 
preventivas para evitar a exterminação de espécies de animais e 
vegetais. Em complemento, a conservação ambiental envolve o 
uso consciente do meio ambiente, respeitando os limites para 
preservar seu equilíbrio em níveis aceitáveis permitindo sua auto-
sustentação e regeneração [13, 15, 20]. 

O uso consciente de recursos naturais, compostos por elementos e 
energia presentes na natureza e que oferecem benefícios aos seres 
humanos, contribui para a preservação e equilíbrio ambiental. 
Assim como, o desenvolvimento sustentável pode gerar 
harmonização entre preservação e a conservação ambiental e a 
contínua evolução socioeconômica [13].  

Porém, a constante evolução global e o consumismo da 
população, vêm gerando problemas ambientais como a poluição, a 
degradação ambiental e o aquecimento global, causando 
preocupação em diversos países por seus efeitos negativos ao 
meio ambiente e aos seres vivos [9, 13, 16]. 

Tais situações adversas causadas ao meio ambiente convertem-se 
em impactos ambientais que são modificações no meio ambiente 
que alteram aspectos culturais, sociais e históricos, que geram 
transformações sociais e ecológicas [6]. Contrastando assim, com 
a legislação brasileira, no capítulo do meio ambiente, art. 225, o 
qual destaca que é responsabilidade do poder público e da 
sociedade proteger e preservar o meio ambiente para as atuais e 
futuras gerações [9]. 

Com base no conhecimento das questões ambientais, a educação 
ambiental, por meio de ferramentas educacionais, torna-se uma 
grande aliada no contexto da preservação ambiental, fomentando 
a conscientização do cidadão ainda em séries escolares iniciais. A 
principal finalidade da educação ambiental é incentivar a 
participação de indivíduos na proteção e reparação do meio 
ambiente, conscientizando-os sobre a relevância de sua 
conservação, sendo este um procedimento constante [11].  

Vale ressaltar o papel das tecnologias digitais, cujas aplicações 
vêm causando mudanças sociais e culturais na sociedade, criando 
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um novo ambiente, evidenciando a importância do uso de 
computadores e de novas tecnologias na educação [18, 23].  

Por isso mesmo os jogos educativos representam um artifício 
eficiente para favorecer o processo de ensino-aprendizagem e 
incentivar o desenvolvimento do aluno, e motivados pela 
disposição que as crianças têm em brincar e jogar, cada vez mais 
ambientes de aprendizagem atrativos e lúdicos são produzidos 
[21].  

2. OBJETIVOS E PÚBLICO ALVO  
A partir da compreensão do quão importante se faz a promoção da 
conscientização e comprometimento social diante de questões 
relacionadas à preservação do meio ambiente, verifica-se como 
relevante o desenvolvimento do jogo educativo Ecoagente, cujo 
objetivo maior é auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de 
crianças sobre o meio ambiente. 

A partir da formação de um arcabouço sólido que permita o 
fortalecimento de questões relativas à preservação e conservação 
ambiental, lance-se mão de tecnologias específicas para tornar 
esta ferramenta mais interativa e automatizada com o uso de 
agentes inteligentes. 

Com base no propósito principal deste trabalho, o público alvo 
são crianças entre 10 e 11 anos, que serão apresentadas ao 
conteúdo didático sobre o meio ambiente de forma lúdica e 
divertida, com intenção de despertar o interesse pelo aprendizado 
sobre as questões ambientais e promover a formação de futuros 
cidadãos conscientes. 

3. TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
As tecnologias educacionais são ferramentas que favorecem o 
processo de aprendizagem, oferecendo ao aprendiz mais interação 
com outros alunos, compartilhar informações e experiências, e 
assim, construir seu conhecimento pela interação com o meio. 
Estas tecnologias devem ser inseridas no ambiente escolar visando 
o desenvolvimento da cooperação, da autonomia e da capacidade 
crítica [22, 24].  

As vantagens em seu uso estão relacionadas aos benefícios no 
desenvolvimento cognitivo da criança, o que permite aos 
professores centralizar suas atividades em tarefas que incluem 
raciocínio, escrita e leitura, entre outras [12]. 

3.1 Jogos Educativos 
A aprendizagem baseada em jogos digitais consiste simplesmente 
na junção dos jogos de computador com conteúdos educacionais 
[17]. Este método de ensino-aprendizagem baseado nos jogos 
digitais, facilita a compreensão e interação, auxiliando o processo 
de aprendizado, além de despertar no aluno a busca por 
conhecimentos de forma natural e divertida [14]. 

O desenvolvimento de jogos educativos digitais visa oferecer 
diversão e facilitar o aprendizado de conceitos, conteúdos e 
habilidades contidas no jogo. Esta aprendizagem funciona devido 
a três motivos: (1) aprendizado em contexto de jogo estimula o 
envolvimento de pessoas que não gostam de aprender; (2) o 
processo interativo de aprendizagem depende dos objetivos de 
aprendizagem; (3) a forma como o jogo digital e o conteúdo de 
aprendizagem são integrados, de preferência de forma contextual 
[17, 21]. 

Ao jogar, o aluno pode desenvolver habilidades como atenção, 
regras, metodologias, concentração, raciocínio lógico, que o 

preparam e o qualificam para solucionar problemas. Logo, o aluno 
pode aprender por descobertas e interações com o software 
educativo [2]. 

4. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
DO JOGO EDUCATIVO ECOAGENTE 
O processo de desenvolvimento do jogo educativo Ecoagente 
pode ser descrito a partir da organização e execução das seguintes 
etapas: gamificação, construção do GDD (Game Design 
Document), implementação. 

4.1 Fase de gamificação 
A gamificação faz uso de mecanismos e design de jogos em 
contextos de não-jogos, com a finalidade de envolver 
emocionalmente o indivíduo, motivando sua participação em um 
ambiente agradável e desafiador nas atividades a serem 
desempenhadas [3, 4]. 

Aplicar a gamificação a uma atividade significa usar técnicas 
existentes em jogos, como a mecânica (regras), a dinâmica 
(comportamento) e estética (emoções), objetivando envolver os 
indivíduos, incentivar atitudes, propiciando a aprendizagem e a 
resolução de problemas além do cenário habitual de divertimento 
[7].  

A contextualização da gamificação pode ser observada na Figura 
1 [4]: 

 
Figura 1. Contextualização da gamificação. 

Os aspectos de gamificação foram aplicados ao jogo educativo 
Ecoagente a partir de seu formato, com a reprodução de um jogo 
de tabuleiro digital, baseado no Jogo da Vida, que se utiliza de um 
quiz com perguntas sobre o meio ambiente. Como no jogo de 
tabuleiro tradicional, também no Ecoagente o jogador percorre as 
casas do tabuleiro e realiza atividades presentes nas casas, como 
responder às perguntas, avançar ou retroceder casas, ganhar ou 
perder pontos, entre outras. Essas ações visam incentivar o 
jogador por meio de um ambiente dinâmico e interativo, 
motivando os alunos, além de repassar o conteúdo didático de 
forma descontraída e lúdica, contribuindo assim para o processo 
de ensino-aprendizagem. 

4.2 Fase de construção do GDD 
O GDD consiste no principal documento utilizado para destacar, 
com objetividade, todas as características que fazem parte do 
projeto de desenvolvimento de jogos. Entre estas características 
estão o nome e o gênero do jogo, o público alvo, a mecânica de 
jogabilidade, as regras, os níveis, os personagens, assim como, a 
física do jogo, os softwares e hardwares utilizados e o 
funcionamento do agente inteligente aplicado ao jogo, entre 
outros elementos.  

4.2.1 Conjunto de características 
As principais características encontradas no Ecoagente são: 
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• Gênero: Educativo; 

• Tipo de jogabilidade: Quiz, onde o jogador deverá responder 
questões em casas específicas do tabuleiro com bonificações e 
níveis de dificuldades diferentes; 

• Público alvo: crianças entre 10 e 11 anos; 

• Modo: Multi player até dois jogadores; 

• Física: Jogar dados digitais e se movimentar pelas casas do 
tabuleiro; 

• Tecnologias utilizadas: HTML5, Javascript, PHP, MYSQL.  

4.2.2 Mecânica e jogabilidade 
Como o principal objetivo do jogo Ecoagente é auxiliar o 
processo de ensino-aprendizagem sobre o meio ambiente, além do 
contexto lúdico embutido no jogo, as perguntas com conteúdos 
didáticos e com pontuações em casas específicas do jogo, podem 
contribuir para o jogador finalizar o jogo em primeiro lugar.  

Para iniciar o jogo, um dos jogadores lança o dado e, de acordo 
com os números que o dado lançado mostrar, o peão do jogador 
se movimentará pelo tabuleiro.  

O peão se movimenta para frente ou para trás, dependendo da 
resposta à pergunta e da penalidade ou bonificação recebida, 
assim como pode ficar parado em determinadas casas devido as 
suas funções específicas. 

Enquanto o peão não chegar à casa final do tabuleiro, após 
realizadas as ações em sua rodada, os dados são passados ao outro 
jogador para que o mesmo inicie a sua jogada. O jogo termina 
assim que um dos peões chegue à casa final e responda, 
corretamente à pergunta equivalente. 

A contextualização geral da mecânica de jogabilidade do jogo 
Ecoagente pode ser observada na Figura 2: 

 
Figura 2. Mecânica de jogabilidade do Ecoagente. 

4.2.3 Regras 
Para abordar as questões que envolvem o meio ambiente, o 
tabuleiro é formado por 134 casas, dividido em seis temas 
relacionados ao meio ambiente, cada um com uma cor diferente e 
atividades específicas para cada tema. Sendo estes temas: (1) 
Conceitos básicos; (2) Poluição (ar, água, solo); (3) Energia; (4) 
Lixo; (5) Desmatamento; (6) Protocolo de Kyoto.  

Em cada tema estão disponíveis perguntas sobre o meio ambiente, 
bonificações, penalidades, "prisão" (ficar rodadas sem jogar), e 

outros elementos, em casas com funções especiais, que podem 
favorecer um dos jogadores.  

A representação de cada um dos ícones presentes no tabuleiro, 
bem como as regras a eles atribuídas, pode ser visualizada na 
Tabela 1: 

Tabela 1: Identificação das casas do tabuleiro 
Ícone Descrição Regra 

 Avançar 
casas 

Avança 1, 3 ou 5 casas 

 Retornar 
casas 

Retrocede 1, 3 ou 5 casas 

 Bônus Ganha 100, 200 ou 300 pontos 

 Informação Apresentar, de forma aleatória, 
informações sobre os temas 

 Pergunta Questões sobre os temas 

 Desvio Pergunta sobre o tema de forma aleatória 
para decidir o caminho a seguir no 
tabuleiro 

 Prisão Prisão por 1, 2 ou 3 rodadas 

 Reciclagem Bônus e penalidade em pontos 

 Jogo nas 
mãos 

Alternativas de avançar, retornar, ganhar 
ou perder pontos 

 Cadeado Bônus especial 

 Pergunta Questões aleatórias que podem envolver 
qualquer tema 

 Troféu Casa final do jogo onde o jogador que 
chega em primeiro é vencedor 

Sempre que o peão parar na casa com “?”, será apresentada ao 
jogador uma pergunta selecionada de modo randômico no banco 
de dados, em três níveis diferentes de dificuldade, conforme os 
temas ambientais disponíveis no tabuleiro do jogo,. A divisão das 
perguntas em três níveis diferentes com suas respectivas 
bonificações (em caso de acerto), e penalidades (em caso de erro) 
foram organizadas da seguinte forma (Tabela 2): 

Tabela 2: Níveis de perguntas 
Nível Bonificação Penalidade 

Fácil Ganha 100 
pontos 

Perde 150 pontos, recebe 
informação correta e volta à casa 
da informação anterior. 

Média Ganha 150 
pontos 

Perde 100 pontos, recebe 
informação correta e volta à casa 
da informação anterior. 

Difícil Ganha 200 
ponto 

Recebe informação correta, não 
perde pontos e volta à casa da 
informação anterior. 

4.3 Fase de implementação 
Um aspecto de grande relevância no contexto da implementação 
do jogo educativo Ecoagente diz respeito ao modo em como 
conceitos computacionais poderiam ser agregados ao conceito do 
jogo auxiliando em sua mecânica. 
Os agentes inteligentes são unidades computacionais que fazem 
uso de script para atuar e desempenhar sua função, seja esta de 
modo individual ou em conjunto com outros agentes, resultando 
em sistemas inteligentes [5]. De modo geral, são quatro os tipos 
básicos de agentes aplicados a todos os sistemas: (a) Agentes 
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reativos baseados no modelo; (b) Agentes baseados em objetivos; 
(c) Agentes baseados na utilidade e (d) Agentes reativos simples. 
Este último possui inteligência limitada, e realiza suas ações 
levando em consideração a percepção atual, desprezando as 
percepções anteriores [19], sendo seu mecanismo adotado no 
Ecoagente. 

O agente reativo simples atuará em funcionalidades específicas no 
Ecoagente, como: apresentar a posição atual dos jogadores no 
tabuleiro; buscar, de modo randômico, as perguntas relacionadas 
aos temas sobre o meio ambiente no banco de dados; e conferir se 
as alternativas escolhidas pelos jogadores estão corretas. O agente 
também agirá na definição pelo melhor caminho em pontos 
específicos do tabuleiro. Por fim, o agente está presente na última 
casa do tabuleiro escolhendo, de modo aleatório, uma pergunta 
entre todas as perguntas disponíveis no banco de dados. Esta 
função poderá modificar o final do jogo e influenciar na 
pontuação dos jogadores. 

5. APRESENTAÇÃO DAS INTERFACES 
DO ECOAGENTE 
A tela inicial (Figura 3) do jogo Ecoagente possui uma imagem de 
fundo da cidade de Criciúma – SC, e na parte superior o nome do 
jogo, e logo abaixo os dois campos para que sejam inseridos os 
nomes dos jogadores um e dois, respectivamente. Nesta tela, ainda 
estão os botões de jogar, instruções, ranking, créditos e sair. Estes 
botões ainda estão dispostos na tela de interface do tabuleiro do 
jogo. É obrigatória a inserção dos dois nomes dos jogadores para 
iniciar uma rodada do jogo.  

 
Figura 3. Tela inicial do Ecoagente. 

As casas do tabuleiro (Figura 4) foram divididas de forma que ao 
mesmo tempo em que possuem ícones relacionados a conteúdos 
didáticos, também possuem ícones com elementos e 
funcionalidades que tornem o jogo divertido e despertem o 
interesse pelo desafio. Para iniciar uma rodada do jogo, basta o 
jogador com peão na cor azul clicar no dado, no canto superior 
esquerdo. Desta forma, o peão na cor azul se moverá pelas casas 
do tabuleiro conforme os números sorteados pelo dado, e por 
consequência o jogador dois, com peão na cor vermelha, realizará 
a mesma ação, ou seja, terá que clicar no dado para seu peão se 
mover pelas casas do tabuleiro. 

 
Figura 4. Interface do tabuleiro do Ecoagente. 

O conteúdo educativo inserido no jogo está nos ícones com um 
ponto de interrogação “?” (Figura 5). Em cada um dos seis temas 
existem no mínimo nove e no máximo trinta perguntas aleatórias 
em três níveis diferentes de dificuldade.  

 
Figura 5. Cartas de perguntas do Ecoagente. 

Nos ícones com a letra “i” (Figura 6) estão informações 
relacionadas aos seis temas do tabuleiro do jogo, e sempre que o 
peão do jogador parar nestas casas, receberá informações sobre as 
questões ambientais referentes a estes temas. 

 
Figura 6. Cartas de informações do Ecoagente. 

Um banco de dados armazena 171 questões do jogo e as quatro 
alternativas para cada uma, e também o conteúdo das telas de 
informações, sendo acionadas sempre que o peão do jogador parar 
nas casas com o ícone “?” ou com o ícone “i”, respectivamente, 
sempre seguindo a sequência do tabuleiro e a divisão dos temas. 

A fim de promover ainda mais interação e semelhança ao jogo de 
tabuleiro, as ações que o jogador deve realizar sempre que seu 
peão parar sobre uma casa com um dos ícones, são apresentadas 
em interfaces desenvolvidas em formato de cartas. As cartas 
apresentam as perguntas ou informações, bem como informam ao 
jogador se sua resposta foi correta (descrevendo sua bonificação), 
ou incorreta (descrevendo sua penalidade) (Figura 7): 

 
Figura 7. Cartas de resposta correta e resposta incorreta. 

No tema relativo ao lixo, existem casas com ícones de reciclagem 
pertinentes aos cinco tipos de reciclagem: plástico, vidro, material 
orgânico, papel e papelão (Figura 8), e metal. Em cada ícone 
destes, o jogador poderá ganhar ou perder pontos. 
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Figura 8. Cartas com ícone de reciclagem (lixo). 

Uma importante função do jogo corresponde às casas com ícones 
do desvio (estrela) (Figura 9), onde o peão se moverá pelo 
caminho considerado mais fácil, no caso de o jogador acertar a 
resposta da pergunta apresentada, ou será movido pelo caminho 
onde existe o ícone da prisão, no caso de errar a resposta da 
pergunta apresentada envolvendo determinado tema sobre o meio 
ambiente. 

 
Figura 9. Cartas com ícone da Estrela (desvio). 

As casas com ícones da “prisão” (Figura 10) fazem com que o 
jogador fique sem jogar até três rodadas. Sempre que o peão do 
jogador parar em uma casa com este ícone a sua penalidade será 
referente a alguma atitude incorreta com relação ao meio ambiente 
e conforme o tema onde estão localizados estes ícones da 
“prisão”. Vale ressaltar que, ao clicar no dado na tentativa de 
movimentar o peão do jogador que recebeu esta penalidade, uma 
carta com a mensagem informando ao jogador o número de 
rodadas que o seu peão ainda ficará sem jogar será apresentada. 

 
Figura 10.Cartas com ícone da Prisão. 

A casa com ícone da “chave” (Figura 11) oferece a possibilidade 
ao jogador de ter o “jogo nas mãos” e mudar o andamento do jogo 
através da escolha entre as quatro alternativas que são expostas ao 
jogador. Com estas alternativas o jogador poderá melhorar sua 
pontuação, avançar casas no tabuleiro, ou fazer com que seu 
oponente retorne várias casas no tabuleiro ou perca determinado 
número de pontos.  

 
Figura 11.Carta com ícone da Chave (Jogo nas mãos). 

O jogo ainda possui a casa com o ícone “cadeado”, com a qual o 
jogador poderá ganhar um bônus extra e melhorar sua pontuação 
final. Na última casa do tabuleiro o jogador é apresentado à 
pergunta final e somente conseguirá se mover se acertar a 
resposta, a qual envolve todos os seis temas sobre o meio 
ambiente dispostos no tabuleiro. Após acertar este última 
pergunta, o jogador clicará no dado para que os números sejam 
sorteados e o peão deste jogador se moverá para a última casa 
onde surgirá a tela final do jogo parabenizando o jogador por 
concluir sua jornada no Ecoagente.  

 
Figura 12.Tela final do jogo Ecoagente. 

O ranking do jogo Ecoagente (Figura 13) apresenta os dez 
jogadores com as melhores pontuações em ordem decrescente. 
Desta forma, a competição é incentivada e por consequência os 
jogadores absorverão mais conhecimento sobre o meio ambiente, 
uma vez que quanto mais respostas corretas em relação a 
perguntas que surgem durante o tabuleiro, mais pontos o jogador 
conseguirá atingir e melhorará sua posição no ranking. 

 
Figura 13.Tela do Ranking do Ecoagente. 

6. CONCLUSÃO 
As ferramentas desenvolvidas para auxiliar o processo de ensino-
aprendizagem sobre diversos temas têm colaborado na formação 
pedagógica de alunos e professores, uma vez que facilitam o 
aprendizado em um ambiente diferenciado e atrativo. Desta forma, 
o desenvolvimento de um jogo educativo abordando as principais 
questões ambientais e com uso dos conceitos de gamificação, tem 
por finalidade cooperar com o processo de ensino-aprendizagem 
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de crianças alimentando a consciência de preservação, 
conservação e proteção do meio ambiente. 

Os conceitos básicos sobre o meio ambiente favoreceram a 
percepção das principais questões ambientais. O conhecimento 
acerca das tecnologias educacionais, das técnicas de gamificação e 
da classificação dos jogos educativos foi primordial para evolução 
deste trabalho por serem essenciais para o processo de ensino-
aprendizagem. Entre as tecnologias utilizadas, a aplicação do 
agente inteligente reativo simples, que leva em consideração as 
regras pré-estabelecidas, e a especificação do algoritmo utilizado 
por este agente, estabeleceram a dinâmica das funcionalidades do 
jogo, facilitando a interação entre aluno e a ferramenta educativa.  

Portanto, pode-se verificar que a pesquisa teórica e o 
conhecimento das tecnologias aplicadas serviram como base para 
o desenvolvimento deste trabalho e facilitaram a conquista do 
resultado final, o desenvolvimento do protótipo de um jogo 
educativo. Com sua construção pretende-se evidenciar que o 
processo de ensino-aprendizagem de crianças envolvendo 
conteúdos didáticos sobre o meio ambiente pode ser realizado de 
forma lúdica e divertida utilizando um cenário de jogo. 
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ABSTRACT 
In this paper, we describe the use of the Capitalism lab, a software 
that simulate a business entrepreneurship. The experience was 
developed in the business administration course. The conclusion 
was that some entrepreneur characteristics was identified in the 
students profile. 
RESUMEN 
En este documento se describe la utilización de Capitalism Lab un 
software que simula una empresa de negocios. La experiencia se 
desarollou en lo curso de administración de emplesas. La 
conclusión fue que algunas características empreendedoras fueram 
identificadas en el perfil de los alumnos. 

Categories and Subject Descriptors 
[Computers and Education]: General.  

General Terms 
Management 

Keywords 
Business Simulators, entrepreneur characteristics, business 
administration, action learning. 

1. INSTRODUÇÃO 
Em linhas gerais o ensino superior tem como finalidade 

capacitar o jovem para o exercício da profissão escolhida por este. 
O jovem será educado tendo em vista a reflexão crítica e a 
formação cultural. O Ensino Superior no Brasil se configura como 
uma instituição social, que possui como principal objetivo formar 
a elite intelectual e científica que a serve, se caracterizando como 
instituição social dada a estabilidade e durabilidade de sua missão, 
estando concebido a partir de normas e valores da sociedade [1]. 

A qualidade das instituições de Ensino Superior tem 
sido uma preocupação constante. Com o crescimento do setor, 
inúmeras são as instituições privadas que surgem, precisando de 
uma atuação ativa dos órgãos de fiscalização e controle para 
garantir esta qualidade. A qualidade em IES deve envolver o 
ambiente (infraestrutura), os processos e a gestão (processos 
administrativos), os métodos e processos de ensino/aprendizagem, 
os currículos, a geração e difusão do conhecimento e a qualidade 

político-institucional (credibilidade que a instituição desfruta no 
meio da sociedade) [2]. 

Assim, no ensino superior é essencial que o professor 
seja conhecedor e condutor de investigação, contribuindo, para o 
avanço do conhecimento de seus alunos em sua área de 
especialização. Para [3], no Ensino Superior, para que se obtenha 
uma base crítica, faz-se necessário que o professor exerça o papel 
de mediador desse processo, com um determinado tipo de 
mediação, que requer domínio de conteúdos, pensamento 
autônomo para formular sua proposta de trabalho e sensibilidade 
para dirigir o processo em todas as etapas e nos diferentes 
momentos para o aluno. 

A metodologia convencional do ensino enseja a 
transmissão do conhecimento e dos conteúdos pedagógicos 
através de um agente ativo e detentor do conhecimento, 
representado pelo docente. Este agente tem como missão ensinar a 
um agente passivo, o discente, que tem como objetivo buscar a 
assimilação do conhecimento transmitido por seu educador e pela 
literatura apresentada [4]. 

No entanto as transformações da sociedade, a facilidade 
de acesso à informação e as mais diversas tecnologias, entre 
outros fatores que dinamizaram nossas vidas, tendem a acarretar 
uma série de mudanças também nos modelos educacionais. E 
estas mudanças se apresentam com o intuito de permitir, no 
âmbito educacional, o mesmo dinamismo que é vivenciado nos 
demais campos de nossas vidas. 

Numa realidade de extrema exposição tecnológica desde 
a infância, surge a necessidade de uma educação em que o aluno 
saia do papel de agente passivo e passe a um papel em que os seus 
diversos conhecimentos, acumulados no decorrer da vida, sejam 
considerados. O aluno passa a ser também um elemento ativo no 
processo de aprendizagem e no desenvolvimento de suas 
competências.  

Mesmo diante de incontestáveis mudanças, com 
implicações diretas nos cursos de formação, ainda há aceitação às 
Instituições de Ensino Superior que se restringem apenas a 
transmitir conhecimentos teóricos, acarretando profissionais 
despreparados a ingressar em um novo mercado de trabalho, num 
contexto de globalização da economia. [5] 

O movimento pela busca da qualidade de ensino tem 
sido inspirado pelas profundas transformações na estruturação de 
empresas, em curso no universo econômico, onde, cada vez mais, 
o conhecimento se transforma no principal fator de produção [6]. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 656 - 660. Santiago de Chile.
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Muitos cursos de Administração de Empresas enfatizam 
aspectos teóricos em detrimento da vivência de situações 
administrativas reais, fato que acarreta a muitos alunos, 
dificuldades em transpor a teoria para a prática. Uma forma, 
portanto, passível de contornar essa situação, é a introdução da 
utilização de simuladores em currículos de graduação de 
Administração de Empresas. Os simuladores permitem simular 
ambientes ou situações reais colocando os alunos como 
administradores de empresas fictícias, exigindo deles a tomada de 
decisões [7]. 

De acordo com o 1º Censo da Indústria Brasileira de 
Jogos Digitais, no ano de 2013 foram produzidos 678 serious 
games e 621 jogos digitais educacionais, sendo eles os mais 
produzidos pelas empresas da área (43,8%), encomendados por 
empresas de treinamento (15%) e de educação (29,3%) [8].  

Em relação ao uso de jogos em ambientes de 
aprendizagem os resultados encontrados por muitos pesquisadores 
têm sido bastante positivos. Estudos realizados pelo mundo que 
comprovam a eficiência de jogos digitais na aprendizagem como o 
de Robert T. Hays realizada no ano de 2005, que destacou que os 
games não devem ser utilizados indiscriminadamente, sua escolha 
deve ser feita na análise detalhada das necessidades de 
aprendizagem [9]. 

Estes jogos objetivam proporcionar ao aluno a 
construção e sedimentação de conhecimento inspirado em 
experiências e em tomadas de decisão similares as que ele 
vivenciaria na realidade. Nesta situação, cabe ao professor 
assumir o papel de mediador desse processo, provocando e 
estimulando o aluno a viver as experiências de forma natural, 
associando-as aos conceitos teóricos acumulados no decorrer do 
curso de Administração de Empresas.  

A aprendizagem vivencial proposta em um simulador 
amplia o alcance do ensino tradicional, propiciando o retorno á 
pratica através da vivência do aluno. “Aprender fazendo” propõe 
ao aprendiz uma importante interação com seu objeto de estudo, 
estimula o autoconhecimento, exercita a tomada de decisão com 
responsabilidade e possibilita o trabalho combinado de dimensões 
diferentes e complementares- razão e emoção – explicitando uma 
conexão-chave nas organizações, inexplorada do ensino 
expositivo. 

Segundo [11], “através do simulador as pessoas 
exercitam habilidades necessárias ao seu desenvolvimento integral 
e, dentre elas, autodisciplina, sociabilidade, afetividade, valores 
morais, espírito de equipe e bom senso”.  

 
2. GAMIFICAÇÃO E APRENDIZAGEM 

 
Ambientes que interagem com as emoções e desejos dos 

usuários são eficazes para o engajamento do indivíduo. Por meio 
dos mecanismos da gamificação é possível alinhar os interesses 
dos criadores dos artefatos e objetos com as motivações dos 
usuários. Quanto aos elementos que contribuem para a motivação 
do indivíduo, identificam dois tipos: as intrínsecas e as 
extrínsecas. [12] 

Motivações extrínsecas são frequentemente dirigidas 
pelo mundo a nossa volta, tal como o desejo de ganhar dinheiro 
ou vencer um concurso de soletramento. De outro lado, 
motivações intrínsecas são aquelas que derivam de nosso íntimo e 
não são necessariamente baseadas no mundo que nos cerca. [12] 

Percebe-se que a combinação efetiva das motivações 
intrínseca e extrínseca pode aumentar o nível de motivação e 
engajamento do indivíduo. Entretanto, o grande desafio na criação 

de mecanismos de gamificação consiste em saber como estimular 
efetivamente as duas formas de motivação. 

Para entender de que forma a gamificação atua no 
comportamento dos indivíduos, é necessária a compreensão de 
como os indivíduos reagem a incentivos. Determinadas 
recompensas extrínsecas podem destruir as motivações 
intrínsecas, afetando o aspecto motivacional do indivíduo. No 
caso de o indivíduo falhar em alguma ação determinada no 
ambiente, por exemplo, é de extrema importância que as 
motivações intrínsecas sejam preservadas, pois de forma contrária 
o sujeito pode simplesmente abandonar esse ambiente. No caso 
dos jogos, os comportamentos intrínsecos estão baseados nas 
relações [12]. 

O envolvimento de qualquer público deve estar baseado 
em sistemas de recompensa, reforço e feedbacks, suportadas por 
mecânicas e sistemáticas que potencializam o comprometimento 
do indivíduo. A sensação de prazer frente à realização de 
determinada atividade é um dos principais elementos para ativar a 
criatividade. A dedicação dos jogadores, e o consequente prazer 
obtido nas tarefas desenvolvidas durante o jogo, seriam um fator-
chave para acessar uma emoção positiva. Os mecanismos 
encontrados em jogos funcionam como um motor motivacional do 
indivíduo, contribuindo para o engajamento deste nos mais 
variados aspectos e ambientes. O engajamento é definido pelo 
período de tempo em que o indivíduo tem grande quantidade de 
conexões com outra pessoa ou ambiente [13]. Baseado neste 
aspecto, foram identificados perfil de jogadores que podem ser 
utilizados para trazer compreensão dos aspectos motivadores dos 
alunos. Os jogadores podem ser predadores, conquistadores, 
exploradores e socializadores [14]. 

 
3. METODOLOGIA 

A metodologia neste caso, caracteriza-se como uma 
experiência pelo aspecto particular do evento que combina 
observação, aplicação de questionário e participação. A 
experiência foi realizada no laboratório de informática onde foi 
instalado o simulador para uma turma de 44 alunos numa 
disciplina cujo tema fundamental é empreendedorismo no 
segundo semestre de 2016.  

A coleta de dados foi realizada a partir das técnicas de 
observação participante, diário de campo e questionário. As 
observações foram realizadas durante as aulas quando da 
utilização do simulador. O diário de campo foi utilizado com o 
intuito de anotar todas observações de forma aprofundada, nele 
são anotados o máximo possível de aspectos observados, devendo 
ser escrito no momento exato da observação. O questionário 
utilizado nesta pesquisa é composto por quatro indicadores e 21 
constructos ligados à aprendizagem e a experiência com o 
simulador que deveriam ser analisados pelos alunos e respondidos 
considerando uma escala de 1 a 5: 1 – Concordo totalmente; 2 – 
Concordo; 3 – Indeciso; 4 – Discordo; 5 – Discordo totalmente. A 
análise de dados foi feita a partir de uma estatística descritiva dos 
resultados.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Simulador utilizado na experiência foi o Capitalism 
Lab que consiste na emulação de um grupo empresarial em uma 
cidade na qual os alunos têm a responsabilidade de gerenciar, 
tomando decisões do investimento em diversas atividades 
produtivas, tais como áreas industriais, imobiliária, comercial, 
bem como gerenciamento de recursos humanos. Através da 
tomada de decisões de investimento que visam simular os 
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aspectos gerenciais de empresas reais, ocorre a evolução ou 
derrocada econômica do grupo gerenciado.  

O simulador oferece situações nas quais se busca 
analisar habilidades práticas dos alunos para que exercitem todo 
conhecimento teórico adquirido e testem suas habilidades de 
empreendedorismo e gestão a partir da dinâmica de interação nos 
jogos e práticas promovidos nessa competição, uma vez que cada 
jogador se torna um gestor virtual de empresas com capacidade de 
produzir diversos produtos e comercializá-los em diferentes 
mercados, observando aspectos relevantes de produção e 
comercialização, tais como marketing, comércio exterior, custos, 
finanças, entre outros. 

Trata-se de um simulador de negócios desenvolvido em 
2002 pela Enlight Software, uma empresa voltada para a criação e 
desenvolvimento de jogos eletrônicos fundada por  Trevor Chan 
em 1993. O simulador foi criado no ano de 2012 por 
Trevor Chan, CEO da desenvolvedora de jogos Enlight. O 
simulador funciona como um laboratório que recebe atualizações 
periódicas, onde o aluno pode atuar como um empreendedor, 
destacando-se que aspectos como marketing, importação, 
produção, vendas, acionistas e ciclos (booms and busts) serão 
preocupações do CEO virtual em Capitalism Lab. Dessa forma, o 
simulador se configura como um laboratório, o que justifica o Lab 
de seu título, onde o aluno precisa agir como um empreendedor, 
não havendo um único objetivo a ser atingido, buscando satisfazer 
as necessidades dos consumidores e do mercado em si em 
cenários que podem se apresentar oportunos ou adversos, 
precisando buscar a melhor forma de agir para obter sucesso.  

O aluno pode contar até mesmo com demonstrações 
contábeis para que possa fazer avaliações mais técnicas acerca de 
seus negócios e com guias que lhe orientam sobre as necessidades 
da empresa. O simulador se inicia com um tutorial de 
Empreendedor em Desenvolvimento, que visa orientar o jogador 
em relação à interface do jogo, destacando aos ambientes de 
negócios. 

O simulador abrange uma gama de fatores que faz parte 
do cotidiano de um administrador, desde o início com a criação de 
uma loja de varejos, até passar por processo de fabricação, gestão 
de marca e publicidade, até pela entrada no mercado de ações, 
abrangendo, inclusive, o setor de Pesquisa & Desenvolvimento. 

As observações de sala de aula foram feitas em visitas 
durante a experiência. Na primeira visita, os alunos já se 
encontravam no laboratório e a turma que é composta por 44 
alunos, foi dividida em nove grupos para a simulação do 
Capitalism Lab, que foi jogado por todos em modo desafio. 
Apesar da divisão em grupos, cada aluno jogou individualmente 
em sua estação de trabalho respeitando a condição de se 
posicionar na sala de aula sempre ao lado dos demais membros de 
seu grupo.  

Ressalta-se que cada aluno recebe pontuação individual 
no jogo de acordo com o seu desempenho perante as diversas 
situações de tomada de decisão apresentada no game. No entanto, 
para efeito de nota, foi estabelecida uma pontuação média para 
cada grupo extraída através das pontuações individuais dos 
jogadores. As equipes foram ranqueadas de acordo com essa 
pontuação média. 

Estimulou-se com, o agrupamento dos jogadores lado a 
lado para que, apesar de jogarem individualmente, os membros 
das equipes interagissem entre si, no intuito de que 
compartilhassem experiências comuns enfrentadas durante o 
exercício e desenvolvessem a capacidade de observação e de 
interligação de cenários distintos. 

O simulador foi previamente configurado para que todos 
iniciassem em condições iguais, com os mesmo recursos e 
dificuldades, com o objetivo de oferecer a todos as mesmas 
oportunidades e adversidades. A primeira tarefa, obrigatória a 
todos os alunos, foi a leitura do tutorial do Capitalism Lab, a fim 
de que todos tivessem condições iniciais de operar minimamente 
os recursos do simulador. 

O ambiente simulado representa a condução de um 
grupo empresarial que deveria ser compostos por diversos 
empreendimentos distintos em ambiente de competição com 
grupos concorrentes e sujeito as leis de demanda, oferta e procura, 
propiciando assim oportunidade de lucro e prejuízo para o grupo 
comercial. Por proporcionar condições de simulação de diversos 
mercados, tais como imobiliário, industrial e de serviços, o 
simulador exige do aluno uma visão dos diversos 
empreendimentos afim de que se obtenha sucesso. 

Já na ultima visita, encerrado o tempo definido do 
simulador, as pontuações foram aferidas, a fim de gerar pontuação 
aos alunos e aos grupos. Em seguida as equipes foram convidadas 
a comentar suas percepções acerca do simulador. Os alunos 
comentaram sobre suas expectativas, dificuldades, facilidades e 
sobre as estratégias que adotaram na condução do simulador. No 
entanto, percebeu-se que as equipes que definiram planejamento e 
estratégias obtiveram sucesso. A estratégia de diversificação de 
negócios e investimento foi recorrente na maioria dos grupos. 
Assim como o investimento em comercialização de produtos de 
baixo preço, mas de alta demanda na intenção de ganho 
financeiros pelo volume de venda e ganho de escala na produção. 
Todos observaram que a facilidade de possibilitar tomadas de 
decisões baseadas em análise de dados gerenciais é uma 
característica importante, preponderante para uma definição de 
estratégia de negócios. Houve relatos de sentimento de frustração 
mediante perdas financeira e de negócios que faliram. Neste caso, 
o aluno demonstrou que não teria condições de ter um negócio 
próprio. Também foi perceptível a animação com que se 
relatavam casos de superação nas situações de prejuízos. 

Os alunos que dedicaram inicialmente algum tempo para 
planejamento, assim como os que observaram prontamente as 
respostas em consequência de suas ações e tomadas de decisões 
para em seguida definirem ajustes de estratégia, tiveram melhor 
desempenho do que aqueles que tentavam aleatoriamente abrir 
negócios e colocar produtos à venda na esperança de obtenção de 
lucros sem análise prévia. A maioria dos alunos buscou utilizar 
uma estratégia tradicional de comercialização com adoção de 
preços menores, com baixa margem de lucro, buscando ganho por 
volume de vendas e diversificação de investimentos. 

Alunos de um dos grupos relataram que pensaram no 
jogo como um laboratório, onde foi possível testar o 
conhecimento adquirido em diversas disciplinas estudadas no 
curso de Administração de Empresas, especialmente as 
relacionadas ao marketing e às finanças e que a interação entre os 
membros do grupo lhes serviu como uma espécie de consultoria 
externa e benhmarking, facilitando escolhas e permitindo 
evolução mais tempestiva. 

No entanto, foi importante observar que todos 
experimentaram a sensação de ser empreendedor. Uma 
oportunidade de se conhecer e de reavaliar o seu próprio perfil; 
sua forma de lidar com frustrações, dificuldades e com pressão 
por tomadas de decisões complexas e muitas vezes arriscadas. 
Como lidar com o sucesso e com administração de recursos. De 
forma geral, ficou expressa a percepção dos alunos de que os 
conceitos teóricos adquiridos em diversas disciplinas foram úteis 
para a definição de planejamento e estratégia de negócios.  



659

O simulador permite uma compreensão simplificada da 
realidade macroeconômica de cidades. Ele simula o ciclo 
inflacionário e a reação do banco central ao mesmo seguindo a 
linha neoliberal de Keynes. Se a inflação está elevada, o banco 
aumenta a taxa de juros para diminuir a oferta de moeda e 
diminuir a inflação, se a inflação está baixa, o banco diminui a 
taxa de juros para estimular a economia. Existem também as 
dinâmicas de crescimento populacional que estão atreladas à 
qualidade de vida da cidade (baixa taxa de desemprego) e oferta 
de residências.  

Na área de marketing existe a possibilidade de 
estabelecer três estratégias de marcas; por produto, por classe de 
produto e uma marca corporativa. O simulador permite identificar 
as diferenças das estratégias adotadas o que foi observado 
principalmente pela interação entre os alunos. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Ao final deste estudo foi possível verificar que o 

simulador de negócios Capitalism Lab apresenta características a 
serem aplicadas para aprendizagem por ação principalmente por 
alunos com perfil de jogadores conquistadores e exploradores. 
Percebeu-se também uma interação social entre os alunos que 
facilitou a experiência e a aprendizagem. Um dos aspectos 
interessantes é a identificação pelos próprios alunos que não 
apresentavam perfil empreendedor.  

Constatou-se que é possível pensar a utilização deste 
tipo de simulador como ferramenta pedagógica no curso de 
administração e possibilitar experiências positivas tanto na 
aprendizagem como na própria percepção de características do 
aluno. Esta experiência permite reduzir a lacuna entre o 
conhecimento teórico e prático dos alunos contribuindo para a sua 
melhor formação. Ressalta-se que este estudo não tem como 
intuito encerrar as discussões sobre o assunto tratado, mas sim 
ampliá-las, deixando como sugestão uma análise qualitativa mais 
aprofundada da experiência da utilização destes simuladores. 
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Apêndice 1- Tabela – Perfil do jogador 
Perfil do 
jogador F1 F2 F3 F4 F5 Méd DP 
Gosto de ser o 
melhor no 
jogo. 

13 10 6 5 0 

2,09 1,08 
aGosto de 
explorar o 
jogo 
eletrônico 

14 10 7 1 2 

2,03 1,14 
Minha 
motivação em 
jogos é 
superar os 
obstáculos 
oferecidos 12 17 4 1 0 1,82 0,76 
Elaboro 15 15 3 1 0 1,71 0,76 
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estratégias 
enquanto jogo 
Fonte: Dados primários da pesquisa 

 
Apêndice 2  – Aprendizagem 

Aprendizagem F1 F2 F3 F4 F5 Méd DP 
Aprendi 
realizando 
tarefas durante o 
jogo. 

6 15 6 5 2 2,47 1,13 

Aprendi 
refletindo sobre 
ações durante o 
jogo. 

10 19 1 2 2 2,03 1,06 

Aprendi durante 
o jogo sobre 
minhas próprias 
capacidades 

11 15 6 1 1 2,0 0,95 

Aprendi a 
elaborar 
estratégias de 
tomadas de 
decisão durante 
o jogo. 

7 15 8 3 1 2,29 1,0 

Aprendi a ter 
visão ampla 
sobre diversos 
cenários de jogo 

10 18 3 2 1 2,29 1,0 

O jogo ampliou 
minha visão na 
prática de 
conceitos 
teóricos 
aprendidos 

15 11 6 1 1 1,88 1,01 

Fonte: Dados primários da pesquisa 
 
Apêndice 3 – Tela do Simulador Capitalism Lab 
 

 
 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
 
 
 
Apêndice 4 – Alunos no simulador Capitalism Lab 
 

 
 
Fonte : Dados da Pesquisa 
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ABSTRACT 
The development of programming skills to construct computer 
systems is an increasing need. Some of the difficulties in teaching 
and learning of these skills is the diversity of rhythms of the 
students and their lack of motivation. One of the alternatives to 
tackle this problem is the development of gamificados 
environments as a teaching tool and programming logic learning - 
basics for learning any programming language. This paper 
proposes a supportive environment for programming logic 
teaching which the differentiator becomes inclusion of analysis 
features of the students' behavior, aimed at the teacher support. 
The proposed environment alia to electronic games online 
monitoring your phases through the use of educational data 
mining techniques. The environment - already tested preliminarily 
with technical education students - has shown promising results 
since gamification results in expansion of student motivation for 
learning and data mining can help the teacher to choose the best 
strategies for teaching logic concepts programming. 

RESUMO 
O desenvolvimento de habilidades de programação para a 
construção de sistemas computacionais é uma necessidade 
crescente. Algumas das dificuldades encontradas no ensino e 
aprendizagem destas habilidades é a diversidade de ritmos dos 
alunos e a sua falta de motivação. Uma das alternativas para 
enfrentar este problema é o desenvolvimento de ambientes 
gamificados como ferramenta de ensino e aprendizagem de lógica 

de programação – conceitos básicos para aprendizagem de 
qualquer linguagem de programação. Este trabalho propõe um 
ambiente de apoio ao ensino de lógica de programação cujo 
diferencial é a inclusão de recursos de análise do comportamento 
dos alunos, voltado para o apoio ao professor. O ambiente 
proposto alia aos jogos eletrônicos o monitoramento on-line de 
suas etapas, através do uso de técnicas de mineração de dados 
educacionais. O ambiente - já testado preliminarmente com alunos 
do ensino técnico – tem mostrado resultados promissores já que a 
gamificação resulta em ampliação da motivação dos alunos para 
aprender e a mineração de dados pode auxiliar o professor a 
escolher melhores estratégias para o ensino dos conceitos de 
lógica de programação. 

Palavras-chave 
Gamificação, Ambientes virtuais de aprendizado, Ensino de lógica 
de programação. 

1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento de habilidades de programação de sistemas 
computacionais vem sendo destacada como uma necessidade 
crescente, devido ao amplo uso de recursos computacionais nas 
mais diversas áreas. Ao mesmo tempo é conhecida a deficiência 
existente quanto à quantidade de profissionais sendo graduados 
nesta área  [16]. Um estudo realizado [17] revelou que os 
elementos mais contribuintes para a dificuldade dos estudantes no 
aprendizado de disciplinas de programação é a falta de motivação 
junto com a dificuldade em compreender e aplicar os conceitos 
aprendidos. 
GOMES e MENDES [4] ressaltam que uma grande barreira no 
aprendizado da programação é o aluno conseguir acompanhar o 
ritmo de aula proposto pelos professores, uma vez que, na grande 
maioria das instituições de ensino, as aulas não são individuais, e 
existe grande diversidade entre os alunos.  

 

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. 
 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 661 - 666. Santiago de Chile.



662

Uma proposta que vem sendo adotada para buscar uma forma de 
motivar os alunos, trazendo o ensino da programação para dentro 
de um ambiente familiar a estes, é a adoção do uso dos jogos 
eletrônicos. Para PAULO, JÚNIOR e BONIATI [11], podemos 
fazer uso da técnica de gamificação, que consiste em utilizar 
conceitos, mecânicas e dinâmicas de jogos para motivar os alunos 
no desempenho de outras ações não relacionadas a jogos. 
A utilização de abordagens envolvendo jogos digitais e 
gamificação como elementos motivadores para o aprendizado vem 
sendo adotada com relativo sucesso apesar de se tratar de esforços 
recentes [15]. Uma forma de qualificar os resultados obtidos com 
o aspecto motivacional destes recursos de jogos digitais e 
gamificação vem sendo observada a partir da integração dos 
recursos de mineração de dados educacionais.  
O tema principal deste trabalho está associado com a exploração 
da gamificação como estratégia no ensino de lógica de 
programação no Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas 
Integrado ao Ensino Médio. Os objetivos consistem em analisar a 
potencialidade do uso da gamificação como uma ferramenta 
efetiva no ensino e aprendizagem da lógica de programação 
através do desenvolvimento e utilização de ambientes gamificados 
e a integração dos mesmos com a mineração de dados 
educacionais. 

2. DISCIPLINA DE LÓGICA DE 
PROGRAMAÇÃO. 
A disciplina de lógica de programação é fundamental para a 
aprendizagem de qualquer linguagem de programação e acontece, 
geralmente, no primeiro ano/semestre de qualquer curso na área 
de desenvolvimento de sistemas em Tecnologia da Informação 
(TI). É importante ressaltar que a apropriação ou não dos 
conceitos iniciais de programação tem uma relação direta com o 
desempenho dos alunos no decorrer de todo o curso, visto que as 
disciplinas avançadas dependem destes conceitos. 
É de fundamental importância que se aprimore o processo de 
ensino e aprendizagem da lógica de programação, pois um dos 
maiores gargalos nestes cursos é o alto índice de reprovação e/ou 
evasão nas disciplinas relacionadas à lógica – cerca de 60% - 
segundo ROCHA et al. [14]. Nesse cenário, estão incluídos os 
alunos de primeiro ano do Curso Técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Canoas.  

Table 1 Índices de desempenho relacionados à disciplina de 
Lógica de Programação no IFRS - Campus Canoas 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aprovados 32 20 26 24 26 27 

Reprovados 7 7 5 11 8 11 

Infrequente
s 

1 1 3 5 0 0 

%aprovaçã
o 

82,1
% 

74,1
% 

83,9
% 

68,6
% 

76,5
% 

71,1
% 

%reprovaçã
o 

17,9
% 

25,9
% 

16,1
% 

31,4
% 

23,5
% 

28,9
% 

O mais preocupante problema relacionados ao ensino e 
aprendizagem de lógica de programação é a diversidade de ritmos 
de aprendizagem dos alunos conjugada com grandes turmas e a 
falta de motivação. Segundo ALVES [1], a motivação intrínseca, 
para nós, em seus aspectos relacionados ao processo de 

aprendizagem, acontece quando o aprendiz quer aprender o que 
propomos, percebe a relevância da atividade proposta e desfruta 
do processo investigando, explorando e se engajando por conta 
própria, independente da existência de algum tipo de recompensa. 

3. GAMIFICAÇÃO 
Diversas iniciativas vêm sendo estudadas para melhorar a 
motivação e o engajamento do estudante em sala de aula. Dentre 
elas, uma nova abordagem é a gamificação, um fenômeno 
emergente derivado diretamente da popularização dos jogos e de 
sua capacidade intrínseca de motivar a ação, resolver problemas e 
potencializar a aprendizagem nas mais diversas áreas [18]. A 
gamificação consiste na utilização de elementos dos jogos 
(mecânicas, estratégias, pensamentos) fora do contexto dos jogos, 
como uma ferramenta de motivação [6]. 
Segundo Viana et al. a gamificação consiste no uso de 
mecanismos de jogos para a solução de problemas práticos, de 
forma com que as estratégias utilizadas para solucionar os 
problemas do mundo virtual possam ser utilizadas no mundo real 
[3]. Aplicada a um ambiente educacional, o seu objetivo é 
envolver os estudantes jogadores no contexto da aprendizagem, 
auxiliando na dominação da disciplina estudada pelos mesmos 
[9], através do uso de elementos encontrados nos jogos, como 
narrativa, feedback, recompensas, conflito, cooperação, 
competição, objetivos e regras claras, níveis, tentativa e erro, 
diversão, interação, interatividade, entre outros. 

4. METODOLOGIA 
Uma pesquisa de opinião foi efetuada junto aos alunos do 
primeiro ano do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas 
Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus 
Canoas, através de um questionário, aplicado a 20 estudantes, 
para o levantamento do perfil do jogador, com intuito de verificar 
qual seria o cenário mais adequado e motivador para um ambiente 
gamificado de ensino e aprendizagem de lógica de programação. 
Após isso, foram identificados os requisitos necessários e gerado 
um protótipo que possibilitou testes práticos. Os resultados 
obtidos foram cruzados com as premissas levantadas na fase de 
requisitos e possibilitaram modificações no ambiente que formam 
a atual versão. 
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5. MINERAÇÃO DE DADOS 
EDUCACIONAIS 
Os dados acumulados pelo ambiente podem gerar informações 
valiosas que auxiliam na identificação e análise de 
comportamento dos alunos, podendo perceber precocemente se 
existe alguma associação à evasão escolar. Estes dados que 
alimentam o sistema de mineração de dados educacionais, 
também permitem o acompanhamento do desempenho do aluno, 
através dos resultados obtidos [7][8][12]. 
KAMPFF et al., [5], explicam que a partir do desenvolvimento da 
Mineração de Dados Educacionais é possível desenvolver 
mecanismos e ferramentas educacionais mais eficientes, modelos 
para identificar alunos com dificuldades, aperfeiçoar os materiais 
didáticos e desenvolver métodos pedagógicos mais eficazes. A 
partir da análise dos dados referentes às interações dos alunos, 
diferentes informações podem ser obtidas, tais como perfis e 
padrões relevantes ao planejamento futuro das atividades 
educacionais. 
A técnica de mineração de dados educacionais a ser utilizada 
neste projeto baseia-se na técnica de agrupamento [2]. Desta 
forma, objetiva-se identificar automaticamente perfis de 
comportamento a serem tratados de forma específica.  
A coleta e mineração de dados sobre como um usuário interage 
com o ambiente gamificado é de extrema importância para se 
obter informações úteis. Esses dados podem e devem ser 
monitorados e essa prática nos permitirá detectar falhas, prever 
comportamentos, aumentar o desempenho, realizar ajustes finos 
para remover problemas que atrapalhem o ensino/aprendizagem 
ou desagradem de alguma maneira o aluno, dentre outras 
possibilidades. 

6. DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE 
GAMIFICADO 
Na fase de concepção do ambiente Tri-Logic, já desenvolvido, 
foram levantados os requisitos necessários para que o mesmo 
permitisse atender os objetivos de ensinar lógica de programação 
através de conceitos básicos com o auxilio de atividades lúdicas, 
motivando o aluno a continuar jogando até completar todos os 
níveis. Através deste levantamento, observou-se que o ambiente 
deveria contar com as seguintes características: a) temática 
condizente com a faixa etária do público alvo; b) cada tema 
deveria ser abordado em dois ou mais níveis; c) nível de 
dificuldade crescente; d) menus de navegação simples e intuitivos; 
e e) jogabilidade simplificada, afim de não desencorajar alunos 
não acostumados com jogos. 
Como estudo de caso, foram destinadas atividades para alunos 
iniciantes do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas 
Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Canoas, 
permitindo uma visão geral sobre a construção da lógica de 
programação através de conceitos básicos.  
Após o levantamento dos requisitos, iniciou-se a fase de 
modelagem (figura 1), diagramação (figura 2) e implementação do 
ambiente. 

 
Figure 1 Modelo Computacional do ambiente 
 

 
Figure 2 Diagrama de Caso de Uso do ambiente 

Ao acessar o ambiente, o aluno é apresentado à tela de login 
(figura 3), onde poderá ser autenticado utilizando a sua matrícula 
e senha do sistema do Campus Canoas. Estas informações serão 
enviadas ao servidor PHP que consultará e fornecerá ao jogo os 
dados do estudante. Essa autenticação é requerida para que o 
sistema possa monitorar e gerenciar o envolvimento do estudante 
com o ambiente.  Após a autenticação, o jogador é redirecionado 
ao ambiente gamificado intitulado Tri-Logic (figura 4).  
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Figure 3 Telas de login e acesso ao ambiente 

 
Figure 4 Tela de acesso ao Tri-Logic 

Ao acessar o ambiente o aluno será apresentado ao mesmo 
pelo seu agente animado Bigolito (figura 5), que o sinalizará 
sobre as fases e a mecânica do jogo.  Para REATEGUI et al. [13], 
acredita-se que a implementação de um agente pedagógico 
animado desempenhando o papel de um assistente integrado ao 
ambiente possa contribuir para a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem dos alunos que o utilizarem. Além de incentivar, o 
agente pedagógico animado também diminui as chances de 
comportamentos inadequados do aluno, tais como o Gaming the 
System, ou seja, a trapaça [10]. 

 
Figure 5 Tela de apresentação do ambiente 

Os cenários das missões consistem- em três visões: a apresentação 
da fase, o jogo e a modal de encerramento. Utilizando-se do 

framework AngularJS (figura 6), o cenário é montado utilizando-
se directive, conceito que permite o reuso de componentes 
aplicados em todos os objetos da cena. 

 
Figure 6 Diagrama do Framework AngularJS 

O arquivo CSS (folha de estilos) game-objects.css contém os 
diversos estilos que são aplicados aos objetos do jogo. A 
interatividade da cena é definida por um arquivo JavaScript, que, 
utilizando-se das estruturas do framework, monta a Controller da 
cena.  

Cada missão possui um objeto JSON que armazena os textos da 
cena (figura 7), este objeto é carregado via Service do framework, 
utilizando-se de requisições ajax. As requisições informam o ID 
da fase em questão e a linguagem do navegador do usuário. Esta 
prática facilita a tradução e a customização dos textos do jogo. 

 

 
Figure 7 Tela da fase de Descrição Narrativa do ambiente 

O ambiente é categorizado (figura 8) (figura 9) em: objetos de 
ação, objetivos alvo e agentes descritos abaixo: 

 

Agentes: 

• #1 O agente animado Bigolito: Por este agente animado, o 
jogador é orientado para concluir a fase e é sinalizado ao 
executar ações erradas; 

Objetos de ação: 

• #2 Papéis/Relatórios/Post-it’s: São objeto arrastáveis presentes 
em diversas fases do jogo. Nessas fases, estes objetos 
completam a missão sendo arrastados aos seus devidos 
objetivos. 
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• #4 Lâmpada: Este objeto é utilizado em algumas fases para 
auxiliar na representação de estruturas de repetição; 

•  
Figure 8 Tela da fase de Fluxograma 

 
Figure 9 Tela geral do ambiente 

Objetivos alvos: 

• #3 Marca no quadro: indica a área correta para largar o objeto 
arrastado. 

• #5 Mesa: Também utilizada para classificação, com suas gavetas 
indicadas via diálogo como ‘Primeira gaveta’ e ‘Segunda 
gaveta’. 

• #6 Escrivaninha: Com suas gavetas indicadas por cores, a mesa 
é utilizada em fases de classificação ou tipagem. É um objeto 
interativo, podendo abrir suas gavetas; 

 
Figure 10 Tela de encerramento da fase 

  
A Modal de Encerramento finaliza a missão, apresentando ao 
jogador uma descrição da missão executada e, dependendo da 
fase, representação da mesma utilizando de pseudocódigo 
conforme apresentado na figura 10. 

Para a criação da base de dados a ser utilizada para mineração de 
dados educacionais do ambiente, cada ação feita pelo aluno será 
registrada via requisições ajax, fornecendo informações como o 
ID da fase, a hora da ação, ID do objeto que sofreu a ação, ID do 
objetivo e se esta ação caracteriza erro ou não. 

7. AVALIAÇÕES PRELIMINARES 
No ano de 2017, foram realizados testes com os alunos, utilizando 
o ambiente Tri-Logic, através de uma oficina para verificar as 
possibilidades e aceitação do ambiente implementado. 
Participaram 14 alunos do primeiro ano do Curso Técnico em 
Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul (IFRS) - Campus Canoas, com idades entre 13 e 16 
anos.  
A atividade teve uma duração total de uma hora e foi proposto 
que os alunos jogassem todos os níveis do jogo e em seguida 
respondessem a um questionário onde os mesmos poderiam expor 
suas opiniões sobre o ambiente.  
 A partir das respostas obtidas no questionário foi possível 
observar que o ambiente gamificado foi parcialmente bem 
sucedido no objetivo do estímulo ao aprendizado da lógica de 
programação. 
A interface gráfica do ambiente, que foi concebida para manter 
um mesmo padrão de posição, cores e funcionalidade de botões 
em todas as telas, demonstrou-se efetiva, uma vez que todos os 
alunos participantes da atividade de testes classificaram-na como 
regular, boa ou muito boa. 
No quesito de mecânica do ambiente baseada em "apontar e 
clicar" a mesma também alcançou seus objetivos, uma vez que 
85,7% dos alunos consideraram a jogabilidade como regular, boa 
ou muito boa. Em termos de diversão, a mecânica do ambiente 
obteve sucesso parcial, uma vez que 78,5% dos alunos 
consideram-na divertida ou muito divertida, enquanto que para 
21,4% a mesma mostrou-se chata ou muito chata. 
A fase inicial de Descrição narrativa não atingiu os resultados 
esperados, 35,7% dos alunos consideraram a fase boa ou muito 
boa, enquanto o restante a classificou como ruim ou muito ruim. 
No entanto, as outras fases foram bem aceitas pelos alunos. A fase 
de Fluxograma foi bem aceita por 92,9%  alunos, que 
consideraram a missão boa ou muito boa. Mesmos resultados 
foram obtidos na fase de cláusulas condicionais. A missão de 
manipulação de variáveis foi de grande colaboração para o 
aprendizado da lógica de programação na opinião de 54,5% dos 
alunos, que consideraram a missão boa ou muito boa. As fases 
onde os alunos utilizaram os conceitos de vetores e matrizes 
foram consideradas, respectivamente, 85,8% e 92,9% como boas 
ou muito boas.   A avaliação dos alunos diante da missão de 
estruturas de repetição foi dividida entre as três estruturas 
apresentadas no ambiente: for, repeat-until e while. No geral, 
85,7%  alunos consideraram as fases como boas ou muito boas. 
Em termos do ensino/aprendizagem, o Tri-Logic atingiu 
resultados satisfatórios, pois ao serem questionados sobre o 
quanto o ambiente contribuiu para o aprendizado da lógica de 
programação 78,5% os alunos consideraram que o ambiente foi 
proveitoso.  
No que tange ao aspecto motivacional do ambiente, os resultados 
obtidos no teste apontam que 92,9% dos alunos sentiram-se pouco 
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ou muito motivados a seguirem aprendendo lógica de 
programação.  
Os alunos puderam expor seus comentários ou sugestões para o 
ambiente. A partir disso, serão feitas as alterações necessárias no 
Tri-Logic, entre elas, mudanças na fase de Descrição Narrativa, 
que não obteve sucesso em seus resultados.  
A mineração de dados educacionais recolheu todos os dados 
gerados no ambiente, totalizando 2455 ações executadas pelos 
jogadores na fase e 1090 registros de início de missão, que ainda 
estão no processo de análise. Após isso, será gerado um relatório 
do levantamento destes dados  e entregue ao professor da 
disciplina de lógica de programação, para que o mesmo possa 
avaliar o desempenho que seus alunos obtiveram. 

8. CONCLUSÕES  
Neste artigo apresentou-se o uso e desenvolvimentos de ambientes 
gamificados para apoiar o ensino da lógica de programação 
através de conceitos básicos. 

O ambiente já desenvolvido, denominado Tri-Logic, passou por 
períodos de testes, que apresentou resultados positivos da 
implementação da gamificação no ambiente escolar. Os resultados 
obtidos possibilitaram melhorias a serem aplicadas, dentre elas a 
reformulação das fases iniciais. Porém, há de ser observado que os 
pontos negativos apontados nos testes não impediram o ambiente 
de atingir seu objetivo, uma vez, que os alunos relataram que 
tiveram uma experiência gamificada agradável e que conseguiram 
aprender o conteúdo proposto através do ambiente. 

Outro ambiente gamificado vem sendo desenvolvido através de 
pesquisas feitas com os alunos e que consiste em um jogo que 
com o padrão point and click (apontar e clicar),  assim como o 
Tri-Logic. Entretanto, trata-se de um jogo que segue um roteiro 
em que o jogador precisa desvendar a história através de desafios 
relacionados ao raciocínio lógico, que também buscam incentivar 
o aprendizado na disciplina de lógica de programação. Com 
caráter de suspense, diferentemente do Tri-Logic, o cenário deste 
ambiente será o próprio Campus Canoas do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, onde está 
sendo desenvolvido. 

As seguintes etapas do projeto envolverão análises dos dados já 
coletados com o ambiente Tri-Logic, assim como futuros testes 
planejados a serem aplicados aos alunos do primeiro ano e em seu 
primeiro trimestre, para que seja possível acompanhar o 
desempenho em lógica de programação ao longo do ano dos 
estudantes participantes das oficinas. Além disso,  será trabalhado 
o desenvolvimento do novo ambiente gamificado, nomeado 
EscapeIFRS, no qual será finalizado o enredo, as definições de 
quais conteúdos de lógica de programação e de como serão 
abordados.  Todas estas etapas envolverão testes práticos tendo 
em vista a verificação das hipóteses do trabalho, que deverão ser 
realizados com contextos educacionais reais. 
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ABSTRACT 
The development of the Sophia platform allows to support 
journalism education and social communication research. It 
collects in real time news articles published across Twitter by 290 
chilean mass communications media. The set of media is 
heterogeneous in terms of a) political orientation, b) geographic 
location in Chile, and c) initial communication canal (radio, 
television, print/internet newspaper).  
 
The "Social Networks and Communication Media" project has 
developped the online software Sophia which a) collects chilean 
news articles, b) stores all article headlines, c) provides access to 
the content of each article, d) offers the possibility to realize 
textual queries on a topic and e) to define "news cases" used to 
group together past data or future data about an event or a topic. It 
also allows f) to visualize data in the forms of histograms or pie 
charts, g) aggregating data according to each media or each media 
corporation, and h) to export required data in csv files. 
 
RESUMEN 
La plataforma Sophia es un desarrollo que permite apoyar la 
enseñanza del periodismo y la investigación en comunicación 
social. Almacena las noticias emitidas en Twitter por 290 medios 
de comunicación de masas chilenos. El conjunto de medios 
seguidos es un catastro heterogéneo en a) sus orientaciones 
políticas, b) geográficamente distribuidos por todo el territorio 
nacional y c) con orígenes mediales diversos (radios, televisiones, 
periódicos tradicionales y digitales). 
  
El proyecto “Redes Sociales y Medios de Comunicación” ha 
desarrollado en una de sus líneas de investigación aplicada el 
software en línea Sophia. Se trata de una herramienta que 
a)colecta las noticias de 290 medios chilenos, b) almacena todos 
sus titulares, c) permite acceder al contenido de cada noticia en 
extenso, d) ofrece la posibilidad de realizar búsquedas sobre un 
tema e) a partir de las búsquedas se puede definir  un “caso 
periodístico” de investigación y recolección de datos pasados ( 
desde enero de 2017) y activar la colección a futuro, f) visualizar 
los datos colectados en histogramas y gráficos de torta, g) agrupar 

los datos por cada medio de comunicación o grupo mediáticos y 
h) exportar el listado de noticias de una caso en un archivo csv. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]:  
Computers Uses in Education. 

H.5.2. [Information interfaces and presentation]: 
Datavisualización. 

General Terms 
Human Factors, Algorithms, Visualization, Web mining. 

Keywords. 
Enseñanza del Periodismo, Tratamiento automático del Lenguaje. 
DataVisualización, Análisis de prensa. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La enseñanza del periodismo y la investigación en comunicación 
social merecen una especial preocupación ante los cambios en el 
ecosistema mediático con la multiplicación de la información 
propiciada por internet y las redes sociales. 

Si bien la diversificación de medios de comunicación alternativos 
encuentra en Internet nuevas herramientas para la libertad de 
expresión y el pluralismo, no es menos cierto que para 
profesionales de comunicación y analistas es difícil acceder de 
forma compilada y eficiente a lo que se puede decir sobre un 
tema. También, en forma cada vez más frecuente, ocupan espacios 
en redes sociales y prensa online las denominadas fake news o 
noticias falsas. Dicha situación es observada con desconfianza por 
las nuevas audiencias [5] y puede implicar cambios en el medio 
periodístico. 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 667 - 672. Santiago de Chile.
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2. OBJETIVOS 
General: Apoyar la enseñanza del periodism
en comunicación social.  
Específicos: a) Facilitar procesos de búsque
noticiosa en medios de comunicación ch
visualizaciones simples que permitan explicar
de información y c) Crear casos noticiosos qu
corpus de análisis exhaustivos o background
investigación 

3. INTERFAZ A USUARIO
En el presente apartado se presentan las prin
pantallas que permiten la interacción con Soph
La figura 1 muestra la interfaz general
información. Se llega a ella luego de una sus
Facebook o correo electrónico. 
 

Figura 1. Interfaz inicial luego de la 
 
La figura 2 presenta tres filtros que Sophia
Filtrar por medio: Permite seleccionar las no
cada medio de prensa ingresado en la plata
frente noticioso: Selecciona una categoría tem
noticia (accidentes, deportes, ecología, econom
judicial, política, salud, tecnología o educació
por propiedad o grupo de medios: Permi
publicaciones de un grupo de medios de prens
de prensa puede pertenecer a un grupo que t
medios de prensa.  
 

Figura 2. Detalle de los filtr
La figura 3 muestra las opciones para seleccio
una parte de la noticia: Este filtro permite b
palabras claves en el titular, el contenido o
Fecha de inicio: Permite al usuario indica
buscar publicaciones. Fecha de término
anterior, sólo que indica hasta qué fech
publicaciones. Limpiar búsqueda: Permite a
los campos ingresados. Buscar: Al hacer cli
envía la búsqueda y se recibe una respuesta co
encontradas. 
 

Figura 3. Detalles de una búsq

odismo y la investigación 

búsqueda de información 
n chilenos, b) Generar 
plicar flujos y volúmenes 
sos que se constituyan en 

und para periodismo de 

RIO 
as principales interfaces o 
n Sophia. 
eneral de búsqueda de 
na suscripción simple con 

 
 de la suscripción 

Sophia ofrece al usuario. 
 las noticias publicada por 
 plataforma. Filtrar por 
ría temática asignada a la 
conomía, entretenimiento, 

ucación y cultura). Filtrar 
Permite obtener solo las 

e prensa, ya que un medio 
 que tiene asociado otros 

 
os filtros 
eleccionar la búsqueda en 
mite buscar el conjunto de 
ido o en toda la noticia. 
indicar desde qué fecha 
ino: Similar al campo 

 fecha debe filtrar las 
mite a un usuario limpiar 

click en este botón, se 
esta con las publicaciones 

 
a búsqued 

La figura 4 corresponde a los ca
frase fundamental en mi búsqu
o frases que deben aparecer ine
medio de prensa, se descartan to
no contengan las palabras o fras
importante en mi búsqueda: E
ingresadas en este campo, dará m
noticias que contengan estas e
pueden o no estar en el cuerpo 
que permite excluir resultad
publicaciones que contengan las
este campo.  
 

Figura 4. Ingresa
 
La figura 5 muestra como ante
automáticamente dos histograma
reciente de noticias publicadas y
búsqueda. Estas visualizaciones 
caso noticioso observando cuán
tema.  
 

 Figura 5. H
 
La figura 6 muestra cómo se pre
la búsqueda. Cada una con la fec
en el medio original fue acompañ
medio emisor y el titular de l
criterio de relevancia que se ca
similitud basado en el cálculo de
- inverse document frequency) 
búsqueda implementado en el de
 

Figura 6. Presen

 los campos de búsqueda. Concepto o 
 búsqueda: Corresponde a las palabras 
er inexorablemente en la búsqueda del 
rtan todo el resto de publicaciones que 
 o frases ingresadas. Concepto o frase 

: El conjunto de palabras o frases 
 dará mayor puntaje de relevancia a las 
stas en su contenido, estas palabras 
uerpo de la noticia. Concepto o frase 
sultados: Permite descartar todas las 
an las palabras o frases ingresadas en 

 
ngresar palabras claves  

o ante cualquier búsqueda se dibujan 
gramas. El primero da cuenta del ciclo 
adas y el según de todo el periodo de 
iones permiten apreciar el ciclo de un 

o cuándo se habló más sobre nuestro 

ra 5. Histogramas  

presentan las noticias resultantes de 
 la fecha de emisión, una fotografía (si 
ompañada de una), la identificación del 
r de la noticia. Además, explicita un 
 se calcula en base a un algoritmo de 
ulo de Tf-Idf (del inglés term frequency 

 el cual es proveído por el motor de 
 el desarrollo de la plataforma.  

 
resentación de noticias 
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La figura 7 corresponde a: Noticias encon
número total de noticias que coinciden con el 
ingresado por el usuario. Método de ordenam
ordenar el resultado de la búsqueda p
cronológico) o, también, permite ordenar p
documento a partir de la búsqueda reali
Noticioso: Permite a un usuario crear un 
guarda la búsqueda y tiene la opción de seguir
(ver detalle más adelante) Exportar result
usuario de exportar el resultado de la búsqued
mismo contenido presentado en la plataf
formatos, con el objetivo que estos datos pued
otras plataformas o contextos.  
 

Figura 7. Resultados y creación de ca
 
 
Funciones especiales para analistas 
 
Las siguientes imágenes explican dos po
especialmente para usuarios analistas o q
desarrollando actividades de periodismo de inv
La figura 8 corresponde a la posibilidad de Cr
que consiste en guardar una búsqueda, atrib
iniciar una recolección automática de noticia
esas palabras claves. 
 

Figura 8. Cuadro de diálogo para creación
 
La figura 9 se remite a la posibilidad de Ex
archivo CSV, JSON o TXT. Esta funcionalida
los datos obtenidos para futuros análisis de co
o aplicar estrategias de lingüística de corpus.
 

Figura 9. Exportar datos
 

encontradas: es decir el 
on el criterio de búsqueda 
denamiento: que permite 

eda por tiempo (orden 
enar por relevancia, del 
 realizada. Crear Caso 
 un Caso Noticioso, que 
 seguir colectando noticias 
resultado: Permite a un 
squeda (principalmente el 
plataforma) a diferentes 
s puedan ser utilizados en 

 
 de caso noticioso 

os posibilidades creadas 
s o que se encuentren 
 de investigación. 

Crear caso noticioso, 
, atribuirle un nombre e 
noticias relacionadas con 

 
eación de caso noticioso 

Exportar datos en un 
onalidad permite reutilizar 
s de contenido, discursivo 

. 

 datos 

Visualizaciones de información
 
Una de las posibilidades natu
visualización inmediata de los 
número de informaciones que h
composición de ese corpus. 
La figura 10 muestra como para
Sophia ofrece la posibilidad d
distribución de noticias. Detallan
50% del corpus total colectado.
 

Figura 10. Visua
 
Una segunda visualización tiene
histogramas que representan la
tiempo, pero además permite ob
componen el total de emisiones 
que componen el caso. El histog
en cantidad o porcentaje de emisi
 

Figura 11. Visualiz
 
 

4. VALOR AGREG
APRENDIZAJE 
Desde la educación para el pens
remarcan que sin competenci
información, los estudiantes no
educadas porque no sabrán cu
rechazar. Es el pensamiento críti
para evaluar la información
especialmente sensible en la 
periodismo. Los profesionales d
colectivo que coadyuvan a la f
Teun Van Dijk [12] releva 
profesores y políticos son agente
las opiniones de la ciudadanía. 

Johnson y Morris [3,4], sintetiza
en realidad dos dinámicas: a) Bu

ación  

s naturales que ofrece Sophia es la 
e los datos cuantitativos referidos al 
que hablan de un tema de interés y la 

o para cualquier ejercicio de búsqueda 
dad de observar en un pie chart la 
etallando los medios que conforman el 

. 

 
. Visualización de torta 

 tiene que ver con una presentación de 
tan las variaciones en un periodo de 
ite observar como los distintos medios 

siones diarias sobre las palabras claves 
histograma además puede representarse 
e emisiones. 

sualización de histograma 

GREGADO PARA EL 

l pensamiento crítico, Paul y Elder [7] 
etencia alguna en la cultura de la 
tes no pueden convertirse en personas 
rán cuál información aceptar y cuál 
o crítico el que provee las herramientas 

ón. Dicha competencia resulta 
n la formación de profesionales del 
ales de la comunicación social son un 
a la formación de la opinión pública. 
eleva la importancia de periodistas, 
agentes relevantes en la construcción de 

 

ntetizan que la ciudadanía crítica posee 
 a) Busca la racionalidad científica para 
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analizar los datos del pasado; b) Recupera la s
la singularidad de cada individuo para const
propio pensamiento y sus acciones prese
Carretero y Lema-Blanco [1] proponen
pensamiento crítico incentivando la visibiliza
origen comunitario y/o sin fines de lucro. E
puede ser una pieza angular para la co
ciudadanía crítica ya que la hegemonía de 
mediales con las ideologías de los grupos
sustentan, reducen la pluralidad de voce
influencias también al ecosistema de medios 

La idea de caso noticioso 
Tanto desde la investigación periodística
investigación analítica de la comunicación so
complejos de noticias tienden a denomina
Sunkel [10], el caso periodístico establece re
serie sociocultural que desborda al hecho ún
disparador de nuevos temas para su incorpor
pública. Desde la ciencia de datos un concept
detección de “eventos”. Así es como existe
herramienta desarrollada por investigadores de
detectar, visualizar y explorar eventos. D
detectados mediante la actividad en Twitter y 
una línea de tiempo donde el eje X representa 
el volumen de tweets. También, existe la herra
la cual es una aplicación desarrollada para 
entregar distintas métricas a través de redes 
noticias u otros recursos disponibles en Inte
interesante es el desarrollo chileno aurora twi
la diversidad y representación geográfica de 
en twitter. Finalmente, también resulta int
noción de eventos espacio-temporal context
recientemente [8]. 

Sophia no busca la detección automática de
bien que un usuario interesado defina un co
claves que sean capaces de colectar y orga
noticias o hechos individuales que con
periodístico. La herramienta busca y organiz
emitida por un grupo heterogéneo de medio
chilenos. Dicha heterogeneidad es geográfi
medios de todas las regiones del país y polí
medios de todo el arco político existente en Ch

5. POBLACIÓN DESTIN
PRUEBA DE PLATAFORMA 
La población destinataria está constituida 
estudiantes de Periodismo o investigadores
social de Chile. 

Desde el mes de junio a la fecha fue utilizada
de periodismo de la Universidad Austral de C
tareas de a) clasificación de noticias en fren
creación de casos noticiosos. 

  

Estudiantes Hombres Mujeres

1er año 16 15 

2do año 15 20 

Totales 31 35 
Tabla 1. Distribución de los Estu

ra la subjetividad y valora 
 construir activamente su 
presentes. Barranquero-

ponen para activar el 
sibilización de medios de 
ucro. Este último sentido 
la construcción de una 
ía de los grandes grupos 
rupos de poder que los 

 voces y trasladan sus 
 digitales [9].  

dística como desde la 
ión social, los fenómenos 
ominarse “casos”. Según 
ece relaciones con alguna 

único. Funciona como 
orporación en la agenda 

oncepto relacionable es la 
 existe TwitInfo [6] una 
ores del MIT con el fin de 
os. Dichos eventos son 
itter y son visualizados en 
esenta el tiempo y el eje Y 
a herramienta Twitris [10] 
 para analizar eventos y 
redes sociales, wikipedia, 
n Internet. Otro esfuerzo 
ra twittera [2] que trabajó 
ca de contenidos chilenos 
lta interesante revisar la 
ontextualizados propuesta 

ica de eventos, sino más 
 un conjunto de palabras 
y organizar una serie de 
e constituyen un caso 
rganiza en la información 
medios de comunicación 
ográfica pues incluye a 

y política pues se revisan 
 en Chile.  

STINATARIA Y 
 

tuida principalmente por 
adores en comunicación 

tilizada por 66 estudiantes 
l de Chile que ejecutaron 
n frentes noticiosos y b) 

jeres Total 

31 

35 

66 
s Estudiantes 

Desde la tarea de clasificación d
nueve categorías y ajustar la déc
Cultura. Desde la actividad de cr
estudiantes agrupados en equipo
noticiosos que sirvieron para ejec
tratamiento informativo de 
femicidios, hitos deportivos, entr
 
La figura 12 es un ejemplo de a
de segundo año de periodismo 
interés: “caso quemados”. Se tr
agentes de la policía política de l
que en lo últimos meses ha cobra
en la actualidad, por candidatos 
chilena.  

Figura 12. Ejemplo de an
(Autores: Victoria Ca

 

También se pudieron recog
funcionalidades de la plataforma

-Guiar el uso de los 
selector temporal del seg
todo intuitivo. 

-Resaltar el botón buscar

-Destacar el menú d
desapercibido para los u
comprensión y uso de las fu

-Diferenciar sentido en
estudiantes no comprenden
Frase fundamental en la 
importante en la búsqueda”

Las pruebas de pilotaje de la p
segundo semestre lectivo (agosto

 

6. SUGERENCIAS
DE USO  
El proyecto “Redes Sociales y M
de análisis basado en minería d
ecosistema informativo chileno e
ciudadana en la red” ha desa
plataforma web Sophia. Se trata 
las noticias de 290 medios ch
titulares, c) permite acceder a

ción de noticias se pudieron confirmar 
 la décima de Educación a Educación y 
 de creación de casos periodísticos, los 

equipos de 4 personas crearon 10 casos 
ra ejecutar tareas de investigación en el 

de noticias sobre: inmigrantes, 
s, entre otros.  

lo de análisis efectuado por estudiantes 
dismo para un caso periodístico de su 
 Se trata de un crimen perpetrado por 
ca de la dictadura (2 de julio de 1986) y 
 cobrado revuelo al ser puesto en duda, 
datos a diputados de la derecha política 

 
 de análisis de un caso noticioso 
ia Carrillo y Diego Chaipul) 

recoger sugerencias para mejorar 
forma: 

los histogramas. Particularmente el 
el segundo histograma no resulta del 

uscar. Cambiar color para resaltar. 

ú de utilidades generales. Pasa 
los usuarios y de ello dependerá la 
e las funciones de analista. 

o en campos de búsqueda. Los 
renden la diferencia entre “Concepto o 
en la búsqueda” y “Concepto o Frase 
queda”  

e la plataforma continuarán durante el 
agosto –diciembre de 2017) 

CIAS METODOLÓGICAS 

les y Medios de Comunicación Modelo 
ería de datos para la comprensión del 
ileno en internet y la educomunicación 
desarrollado en una de sus líneas la 
 trata de  una herramienta que a)colecta 
ios chilenos, b) almacena todos sus 
der al contenido de cada noticia in 
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extenso, d) ofrece la posibilidad de realizar búsquedas sobre un 
tema e) a partir de las búsquedas se pueden definir “casos 
periodísticos” de investigación y recolección de datos pasados y 
activar la colección a futuro f) visualizar los datos colectados en 
histogramas y pie charts y g) agrupar los datos por cada medio de 
comunicación o grupo mediáticos. 

Los destinatarios finales son estudiantes de periodismo o 
investigadores en comunicación social. Sin embargo, como 
explicaremos en las conclusiones y proyecciones también presta 
utilidad en la generación de Datasets para estudiantes de 
Ingeniería Informática 

 

7. NIVELES DE USO  
 

SOPHIA tiene tres nivele de uso: 

1. Suscriptor básico: puede hacer búsquedas de noticias según 
palabras claves y visualizaciones de las frecuencias de aparición 
de las palabras claves en histogramas y gráficos de torta. 

2. Analista o estudiante de Comunicación: puede hacer todo lo 
anterior pero además puede crear casos noticiosos y programa su 
seguimiento futuro colectando noticias a partir de un conjunto de 
palabras claves. 

3. Administrador: incorpora funciones tales como incorporar 
nuevos medios y asignar cambio de privilegios a los usuarios 
(paso de suscriptor a analista). 

 

8. ENTREGA O ACCESO A LA 
PLATAFORMA SOPHIA 
Url  Sophia: http://www.sophia-project.info  
 
En dicha URL se puede registrar como usuario con facebook y 
solicitar condición de analista.  
Para efectos de la presente presentación hemos creado un perfil de 
analista ad-hoc:  
username: tise2017 
password: tise2017 

Url general del proyecto: www.migracionescomunicativas.cl  

 
9. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA 
PLATAFORMA SOPHIA 
 
La arquitectura de la plataforma Sophia corresponde a una 
arquitectura orientada a microservicios. La plataforma está 
compuesta por diferentes aplicaciones que trabajan de forma 
independiente, en donde cada una cumple un rol específico. En la 
arquitectura, las aplicaciones se comunican a través de una Rest 
API. 
En la figura 13, se puede ver los elementos que componen la 
arquitectura, en donde por un lado la aplicación  Sophia Collector 
se encarga de recopilar los tweets publicados por los diferentes 
medios de prensa, los cuales son almacenados en una base de 
datos orientada a documentos (MongoDB). 
 

 
Figura 13 Arquitectura de la plataforma Sophia 

El colector descarga el contenido (y otros metadatos)  del sitio 
web del medio de prensa. Almacenando esta información en el 
motor de búsqueda ElasticSearch a través de SophiaAPI.  

Por otra parte, SophiaGUI corresponde a la aplicación web a 
través de la cual los usuarios pueden acceder a los datos 
almacenados (realizar búsquedas, importar datos, crear casos 
noticiosos, etc), esta fue desarrollada principalmente utilizando 
Django, AngularJS, D3.js, entre otros. 

El servicio SophiaTAL (de tratamiento automático del lenguaje), 
se encarga principalmente de analizar el contenido de los medios 
de prensa almacenado (noticias principalmente), y utilizando 
herramientas de inteligencia artificial y NLP, las cuales permiten 
identificar la categoría temática de la noticia, como también la 
identificación de las palabras claves de la misma. 

 

10. CONCLUSIONES, UTILIDAD Y 
PROYECCIONES  
 

La plataforma Sophia se presenta como un producto de software 
que permite apoyar la formación de estudiantes de periodismo, al 
proveer una herramienta para realizar búsquedas a partir del 
contenido publicado por estos medios de prensa en redes sociales. 
A partir de visualizaciones de datos que permite facilitar la 
comprensión de ciclos de información, proveyendo la opción de 
crear casos noticiosos los cuales pueden ser seguidos y analizados 
a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, la plataforma es utilizada actualmente en contextos 
educativos en la Universidad Austral de Chile. Específicamente 
por alumnos de la carrera de periodismo los cuales realizan 
búsquedas en la plataforma, exportan y analizan el contenido. 

Sin embargo, también alumnos de la carrera de Ingeniería Civil en 
Informática de la misma casa de estudio, hacen uso de la 
plataforma en el curso de Tratamiento Automático del Lenguaje, 
al utilizar la plataforma para la generación de datasets para ser 
utilizados durante dicha asignatura. 

A futuro se espera integrar en la plataforma nuevas 
visualizaciones de datos, que permitan comparar los medios de 
prensa, por ejemplo, a partir del volumen de publicaciones por 
cada categoría temática, palabras claves más utilizadas, etc. Como 
también poder visualizar la variación de las palabras claves 
utilizadas por los medios a lo largo del tiempo. 

Con respecto a los casos noticiosos, se desea implementar 
sistemas que permitan notificar al usuario cuando existan cambios 
significativos en el volumen de publicaciones de dicho caso, con 
el objetivo de poder informar cuando un caso noticioso se 
“reactiva”.  
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ABSTRACT 
The Luz do Saber Infantil is a teaching resource based on the 
theory of the educator Paulo Freire. Objective to contribute to the 
literacy of children, enabling the reflections and critical 
understanding of the world and the psicogenética in addition to 
promoting the insertion in the digital culture. 
 

RESUMO 
1. O Luz do Saber Infantil é um recurso didático  com 
bases na teoria do educador Paulo Freire. Objetiva contribuir para 
a alfabetização de crianças, posibilitando a uma reflexão crítica, 
compreensão do mundo e da psicogenética, além de promover a 
inserção na cultura digital.  

 

Categories and Subject Descriptors 
[Computer Uses in Education]: Collaborative learning 

 

General Terms 
Human Factors, Design, Management. 

 

Palavras-chave 
Software, alfabetização e cultura digital. 

 

2. O SOFTWARE LUZ DO SABER 
INFANTIL 
O software Luz do Saber Infantil tem como proposta cooperar  
com o processo de alfabetização e letramento partindo de 
estratégias pedagógicas que corroboram com o desenvolvimento 
da leitura e da escrita, bem como a inserção na cultura digital. O 
software faz parte do Projeto Luz do Saber Infantil (LSI) 
composto por material didático escrito voltado para o aluno e 
orientações para o planejamento do profesor, ambos associados às 
atividades no software. 

As atividades do software e do material didático estruturado são 
fundamentadas por Paulo Freire, teórico que defende a 
aprendizagem oportunizada a partir de temas e palavras      [2][3] 
geradoras, com algumas contribuições de Emília Ferreiro e Ana 
Teberosky acerca do processo de aquisição do código linguístico e 
da psicogenética. 

O referido software oportuniza que o aluno potencialize a leitura e 
a escrita estabelecendo uma reflexão crítica e compreensão do 
mundo e da psicogenética que considera a aprendizagem da 
criança por meio de suas hipóteses, em que é proposto um  

 

planejamento e avaliações baseadas nas reais necessidades do 
grupo.  

 

Figura 1. Essa é a imagem do layout inicial do software LSI. 

 
O Projeto LSI é indicado como um suporte para alfabetizar as 
crianças que não foram alfabetizadas na idade certa, sua proposta 
é a alfabetização, letramento e letramento digital. Por ese sentido 
o Projeto está inserido no Programa de Alfabetização na Idade 
Certa (PAIC) que atende os municípios prioritários, ou seja que 
não conseguiram alfabetizar as suas crianças. 

Segundo as bases teóricas do Projeto a alfabetização é o processo 
pelo qual os sujeitos se apropriam do sistema de escrita alfabética 
e das convenções gráficas, manipulando-os a fim de ler e escrever 
textos com autonomia. Implica conhecer as propriedades do 
sistema e suas convenções (regularidades e irregularidades), 
passando pelos procedimentos de grafar e decodificar, até saber 
ler compreensivamente e escrever para fins de comunicação 
social. 

A alfabetização demanda, portanto, ensino intencional e 
sistemático. Embora esta seja necessária, não é suficiente para 
formar leitores e produtores de textos que saibam lidar com a 
linguagem escrita nas mais variadas situações de seu cotidiano. 
Por essa razão é que se sustenta a importância de se alfabetizar em 
um contexto de letramento, isto é, sem perder de vista as práticas 
da cultura escrita. [4] De acordo com Ferreiro (1998) é necessário 
refletir sobre as metodologias utilizadas já que a leitura e a escrita 
não são processos indissociáveis e se complementam para a 
compreensão do sistema de escrita.  

[5] Soares (2000, p. 47) nos ensina que o letramento tradicional é 
“o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, 
mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”. O 
letramento diz respeito ao conjunto de práticas de uso da 
linguagem escrita numa dada sociedade ou contexto. Trata-se de 

Sánchez, J. (2017) Editor. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 13, p. 673 - 676. Santiago de Chile.
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um processo que tem início quando se começa conviver com as 
diferentes manifestações da escrita na sociedade e se prolonga por 
toda a vida, com a ampliação das possibilidades de participação 
em variadas práticas sociais que envolvem o universo da cultura 
escrita. 

Esse conjunto de práticas de uso da escrita não é uniforme: varia 
no tempo, no espaço social e entre os grupos sociais. Tais práticas 
são moldadas por prescrições que regulam o uso e a distribuição 
de textos, padronizando comportamentos, valores e até mesmo 
determinando  quem pode produzir e ter acesso a eles e como 
devem ser recebidos.  

Há, portanto, diferentes letramentos associados às diferentes 
esferas de convivência social e às formas de interação que essas 
esferas propiciam. É por essa razão que muitos pesquisadores 
usam o termo no plural: letramentos. 

[1] Segundo Carla Coscarelli e Ana Ribeiro o letramento digital 
favorece a ampliação do leque de possibilidades de contato com a 
escrita também em ambiente digital (tanto para ler quanto para 
escrever). 

Para a autora as crianças desenvolvem as habilidades, tais como 
criatividade, raciocínio crítico e avaliativo, compreensão e 
inserção cultural e social, colaboração, habilidades funcionais, 
segurança digital, comunicação eficiente, assim como a curadoria, 
que possibilita os alunos vivenciarem momentos de pesquisa, o 
ato de achar, selecionar e compartilhar a informação. 

O letramento digital caminha junto aos outros  tipos de 
letramento, pois o mesmo está associado ao processo educacional, 
afinal, ao mesmo tempo em que as crianças podem ser letradas 
alfabeticamente e ser iletradas digitais, o contrário também pode 
acontecer.  

[6] De acordo com Soares (2002) a tela torna-se um novo espaço 
de escrita que traz significativas mudanças nas formas de 
interação do escritor com o leitor, do escritor com o texto, do 
leitor com o texto e até mesmo do ser humano com o 
conhecimento. A cultura da leitura e escrita na tela geram 
condições e habilidades diversificadas, pois além de ser motivador 
amplia o contato com os mais variados meios de comunicação.  

O Luz do Saber Infantil é composto pelos módulos Começar, Ler 
e Escrever. Apresenta também Livros da coleção PAIC Prosa e 
Poesia, Karaokê e a função de Edição que possibilita a autoração 
de aulas. A metodologia utilizada envolve três momentos: o 
primeiro considerado Momento Coletivo, o segundo com um 
material estruturado chamado de Momento Lápis e Papel e o 
terceiro é o Momento Software, no qual  serão apresentados 
detalhadamente nas seções seguintes. 

Quadro 01: Estrutura e descrição dos módulos do LSI 

Módulo Descrição 

Começar O que é o computador? / 
Aprendendo a usar o 
computador (Aula Crachá) / O 
Nome da gente (com 9 aulas) 

Ler 20 aulas 

Escrever Cartão Postal / Jornal / Texto / 

Gibi 

karaokê 6 músicas 

Aplicativos Módulo em desenvolvimento 

Livros 37 livros da Coleção Paic  

Edição Autoração de aulas 

 

A rotina é orientada para uma carga horária de quatro horas 
semanais. Iniciamos o projeto com um Momento Coletivo, depois 
são realizadas as atividades do Momento Lápis e Papel, 
posteriormente a correção das atividades e intervenções do 
professor em seguida o Momento do Software que está 
relacionado à atividade desenvolvida anteriormente. Ao término 
das atividades dos três momentos o professor realiza  com a turma 
uma avaliação do dia, possibilitando a interação e integração 
através de momentos de reflexão, consolidação das aprendizagens 
e percepção do senso crítico da criança relatando o que mais 
gostou na presente experiência. 

Iniciamos a rotina com o Momento Coletivo onde é sugerido que 
o professor realize as atividades de acordo com o caderno de 
orientações didáticas do professor. O mesmo apresenta 
orientações para a realização dos momentos coletivos em que 
serão trabalhados os textos(gêneros textuais) utilizando estratégias 
diversificadas com toda a turma. Ressaltamos que nesse momento 
o professor estará trabalhando os cinco eixos da língua portuguesa 
que alfabetizam. A saber: compreensão e valorização da cultura 
escrita (letramento), apropriação do sistema de escrita 
(alfabetização), leitura e interpretação de textos, produção de 
textos escritos e o desenvolvimento da fluência em oralidade. 

O caderno do professor oferece cinco sugestões de avaliação de 
leitura e escrita, a serem aplicadas no início, meio e ao final do 
projeto. Objetivando o acompanhamento do desenvolvimento das 
habilidades de leitura e escrita das crianças. As atividades no 
material dos alunos estão de acordo com a matriz de referência do 
Sistema de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE). 
Segue em anexo ao material do professor os descritores que 
norteiam o Ensino Fundamental I e a sua relação com as 
atividades, facilitando a compreensão do professor para  
planejamento e avaliação de suas aulas. 

O segundo Momento Lápis e Papel é caracterizado pelo o uso do 
caderno de atividades do aluno onde já está em sua segunda 
edição e conta com cem seções de atividades, dentre estas trinta 
no Módulo Começar e setenta referente ao Módulo Ler. As 
atividades foram editadas com as seguintes estruturas: 
correspondência, riscar nomes, encaixe, bingo, quebra-cabeça, 
dominó, caça-nomes, risca letras, envolvendo as habilidades de 
completar o nome, quantidade de letras, escrever o nome, montar 
nomes, desembaralhar nomes, marcar as vogais e consoantes, 
interpretação de texto, de imagem, dentre outros.  

Figura 2. Essa é a imagem do layout inicial do Módulo 
Começar 
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Logo após os dois primeiros momento segue o Momento do  
software Luz do Saber Infantil. O mesmo pode ser acessado 
online e offline. O acesso online é através do site: 
http://luzdosaber.seduc.ce.gov.br/paic/no qual também é possível 
realizar o download na versão Linux e Windows para os 
computadores e o aplicativo é disponível nas versões para android 
podendo ser usados usado em smartphones e tablets. 

O software é composto por módulos, cada aula do software pode 
ser explorada durante duas ou até três aulas. O módulo Começar 
tem três componentes, no primeiro um vídeo denominado “O que 
é o computador” que apresenta as possibilidades das tecnologias e 
seu uso social, com esse vídeo o professor pode trabalhar as partes 
do computador com os alunos. 

A segunda, denominada de “Aprendendo a usar o computador” 
possui vinte atividades digitais baseadas no nome do educando e a 
terceira, denominada “O nome da gente” com nove aulas 
temáticas totalizando trezentos e setenta e três atividades de 
leitura e escrita que trabalham com nomes próprios a partir de 
diferentes gêneros textuais. 

Figura 3. Essa é a imagem do layout inicial do Módulo 
Aprendendo a Usar o Computador. 

 
O módulo Ler é de consolidação do processo de alfabetização, 
com vinte aulas contendo um mil cento e setenta e cinco 
atividades e jogos educativos. As aulas são baseadas em textos 
diversificados: músicas, biografia, receita, acróstico, dentre 
outros. As atividades partem da exploração do texto como todo 
para suas partes. 

Figura 4. Essa é a imagem do layout inicial do Módulo 
Começar. 

 
  

O Módulo Escrever possui quatro aplicativos que possibilitam a 
produção de três diferentes gêneros de texto: cartão postal, jornal 
e gibi, além de um editor de texto com suporte ao arquivamentos 
das produções. Possui também um acervo de 37 livros digitais da 
categoria 1 (acervo do 1º ano com 12 livros); categoria 2 (acervo 
do 2º e 3º anos com 12 livros) e a categoria 3 (acervo do 4º e 5º 
anos com 13 livros).  

Figura 5. Essa é a imagem do layout inicial do Módulo Ler. 

 
 

O recurso Karaokê conta com seis canções diversas e o recurso 
Edição possibilita que os docentes sejam autores de seus próprios 
conteúdos digitais, permitindo a adição de conteúdos de outras 
redes, vídeos do Youtube, gravação de som, inclusão de imagens, 
dentre outros recursos multimídias.  

Figura 3. Essa é a imagem do layout inicial do Módulo Edição 
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O módulo edição permite o professor criar turmas on-line, ou seja, 
possibilita o cadastro de todas as turmas que ele leciona e autoriza  
editar aulas e atividades com conteúdos diferentes.  
 
Desde 2008 o projeto Luz do Saber Infantil-LSI vem se 
expandindo nos municípios cearenses. Em Fortaleza 
especificamente, a Secretaria Municipal da Educação 
disponibiliza a proposta para as escolas que obtiveram resultados 
abaixo da média, ou proficiência esperada. Denominando-as de 
escolas prioritárias. Assim, a rede municipal, vem elevando os 
seus resultados podendo-se observar a evolução do 
desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, bem como a 
inclusão digital dos alunos. Apontamos que o projeto auxilia a 
escola em seu objetivo de alfabetizar e letrar os estudantes 
matriculadas nas turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental 

I(ciclo alfabetizador). O Projeto tem feito diferença nas avaliações 
diagnósticas como o SPAECE, SAEB, dentre outras avaliações 
externas aplicadas aos alunos no municípios cearenses. 
Existem muitos jogos e softwares educativos no mercado, mas 
poucos fornecem os subsídios necessários quanto a qualidade dos 
materiais do Projeto LSI. A relevância do Projeto consiste em 
também propiciar a inclusão digital por meio do contato dos 
estudantes com as tecnologias digitais contribuindo para seu 
processo de aprendizagem e consolidação da leitura e da escrita. 
Bem como oportunizar a inserção de novas metodologias 
pedagógicas as  aulas dos professores. 
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ABSTRACT 
The present work has as scope the development of a web system 
focused on knowledge management in the educational area. Faced 
with the increasing need for resources and tools to support and 
stimulate the development of education in the most diverse stages 
and modalities of education, MindBook, as it is called, provides 
practical and intuitive solutions using the integration of web 
services used in a large scale: the social networks and the services 
that provides data storage, managment and sharing. MindBook 
presents in an organized way all the contents of a program or 
course, allowing the inclusion of audio, video and image files, as 
well as the creation and editing of texts and tables, besides 
offering several other support tools for knowledge production and 
management. Currently, the MindBook system is in the final stage 
of development, with the support of software companies and 
higher education institutions. 
RESUMO 
O presente trabalho tem como escopo o desenvolvimento de um 
sistema web voltado à gestão do conhecimento na área 
educacional. Diante da crescente necessidade de recursos e 
ferramentas que auxiliem e estimulem o desenvolvimento do 
ensino nas mais diversas etapas e modalidades da educação, o 
MindBook, como é chamado o sistema, agrega soluções práticas e 
intuitivas através da integração de serviços web utilizados em 
grande escala na atualidade: as redes sociais e os serviços de 
gestão e de compartilhamento de informação. Para tanto, em uma 
única página (caderno), o MindBook apresenta de forma 
organizada todo o conteúdo de uma disciplina ou curso, 
possibilitando a inclusão de arquivos de áudio, vídeo e imagem, 
bem como a criação e edição de textos e tabelas, além de oferecer 
diversas outras ferramentas de auxílio para a produção e gestão do 
conhecimento. Atualmente, o sistema MindBook encontra-se em 
fase final de desenvolvimento, contando com o apoio de empresas 
de software e de instituições de ensino superior. 

Descritores de assunto 
• Information systems   • Information systems ~ World Wide Web   
• Information systems ~ Web applications   • Information systems 
~ Social networks 

Termos Gerais 
Gestão; Documentação; Fatores Humanos. 

Palavras-chave 
Sistemas web; Rede social; Gestão do conhecimento; Produção e 
compartilhamento de conteúdo. 

1. INTRODUÇÃO 
O avanço dos sistemas computacionais e, sobretudo, da internet, 
ao longo das últimas décadas possibilitou aos usuários de tais 
tecnologias a disponibilização e o acesso irrestrito à qualquer tipo 
de informação. Em outras palavras, cerca de 50% da população 
mundial possui à sua disposição uma ferramenta de integração 
onde a informação circula livremente. 
Embora o cenário apresentado pareça bastante favorável à 
construção do conhecimento, os centros de ensino, principais 
instituções responsáveis pela organização e disponibilização deste 
conhecimento, mostram-se inaptos a acompanhar essa facilidade 
de acesso à informação, utilizando-se de modelos e ferramentas de 
ensino ultrapassadas e incapazes de estimular alunos e professores 
no processo de ensino e aprendizagem [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Diante disso, segundo [1], observa-se uma crescente necessidade 
por sistemas educacionais que integrem conhecimento, alunos, 
professores e centros de ensino de forma prática e intuitiva. O que 
se verifica na grande maioria das plataformas educacionais 
existentes são interfaces pouco amigáveis e de difícil utilização, 
além do foco na burocracia institucional e na transferência 
unidirecional de conteúdo dos professores a seus alunos, de tal 
forma que os últimos pouco podem utilizá-las para a gestão de 
conhecimento [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Assim, com fins de organização de 
material didático digital, os estudantes normalmente acabam 
recorrendo a softwares que pouco têm a contribuir com essa 
gestão. Soma-se ainda a esse panorama a crescente utilização do 
modelo de ensino à distância, o que acaba por gerar, dentro das 
instituições de ensino, a necessidade de acompanhamento das 
novas tecnologias de informação, como condição indispensável 
para manterem-se competitivas e melhorarem a qualidade do 
ensino.    
Diante da conjuntura exposta, o trabalho que segue tem como 
objetivo apresentar o sistema web educacional MindBook, o qual 
consiste em uma rede social com foco na gestão e no 
compartilhamento de conhecimento por meio de livros virtuais. 
Diferentemente das redes sociais popularmente conhecidas, cujo 
foco é a troca de informações de interesse pessoal do usuário, 
organizadas segundo critérios condizentes com tal propósito, o 
MindBook visa a organização e a expansão do conhecimento 
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através da disponibilização de conteúdos produzidos pelos 
usuários do sistema em um formato digital que se assemelha aos 
tradicionais livros de papel. 
Em sua estrutura organizacional, o MindBook possui três 
elementos principais: rede social, biblioteca pública e livros 
virtuais. Assim, em seu perfil pessoal, o usuário poderá criar um 
livro virtual, conferindo-lhe um título, uma descrição e definindo 
quais usuários do sistema podem postar ou visualizar os 
conteúdos no livro. Todos os livros produzidos dentro do sistema, 
por sua vez, são disponibilizados na chamada biblioteca pública 
do MindBook. 
Acerca dos impactos educacionais, destaca-se a integração que o 
sistema possibilita, atuando como um ambiente virtual onde o 
meio acadêmico/científico encontra-se com os interesses e saberes 
dos usuários do sistema, ou seja, uma plataforma web onde é 
possível dispobinilizar e buscar conhecimento de forma 
organizada, nas mais diversas áreas. 
Apesar de o foco da implementação do sistema ser a utilização do 
mesmo dentro de centros de ensino, o Mindbook é uma 
ferramenta que pode ser utilizada por professores e alunos 
independente de qualquer vínculo institucional. Dentro das 
instrituições de ensino, o sistema poderá funcionar como uma 
solução para a gestão de cursos, bem como uma ferramenta de 
organização pessoal para alunos e professores. 

2. OBJETIVOS 
O principal objetivo pretendido com o desenvolvimento do 
sistema MindBook é possibilitar, através de uma ferramenta web 
simples e intuitiva, a integração entre professores, alunos e 
centros de ensino por meio da produção, da gestão e do 
comportilhamento de conhecimento. Em outras palavras, objetiva-
se a utilização integrada de serviços web com os quais os usuários 
de internet, sobretudo os jovens, estão bastante familiarizados 
(redes sociais e serviços de gestão e compartilhamento de 
informação), de forma a organizar a grande quantidade de 
informação digital à qual esses usuários têm livre acesso. 

3. VALOR AGREGADO PARA A 
APRENDIZAGEM 
Boa parte das instituições de ensino não utilizam ferramentas 
educacionais eficazes para a produção, gestão e compartilhamento 
do conhecimento. Os sistemas utilizados normalmente focam na 
burocracia institucional e na transferência unidirecional de 
conteúdo, permitindo apenas que professores repassem arquivos 
de aula a seus alunos. Tais plataformas, embora sejam 
representadas, em sua grande maioria, por sistemas web, pouco 
aproveitam-se da vasta quantidade de informação disponibilizada 
na rede, bem como dos inúmeros serviços web extremamente úteis 
para a organização e disponibilização de tais informações. 
Pensados de tal forma, esses sistemas educacionais acabam por 
limitar a atuação de professores e alunos, tornando-os 
personagens passivos dentro do processo de contrução do 
conhecimento. 
O sistema MindBook, por sua vez, valendo-se de serviços web 
utilizados diariamente pelos usuários de internet, permite integrar, 
de forma bastante prática e intuitiva, conhecimento, alunos, 
professores e centros de ensino dentro do processo de ensino e 
aprendizagem. A ferramenta disponibiliza a seus usuários 
inúmeros recursos que possibilitam a organização de informações 
digitais disponibilizadas na internet, gerando conhecimento e 

permitindo que o mesmo seja gerenciado e compartilhado dentro 
de uma grande rede de alcance global voltada à educação. Assim, 
devolve-se a alunos e professores o protagonismo na construção 
do conhecimento, de tal forma que o sistema web educacional 
atua, dentro desse processo, como ferramenta capaz de auxiliar, 
estimular e potencializar a aprendizagem.  

4. POPULAÇÃO DESTINATÁRIA 
O sistema web educacional MindBook destina-se, principalmente, 
a centros de ensino, alunos e professores, estes últimos, sem a 
necessidade de apresentarem vínculos institucionais. Entretanto, 
tendo em vista que o sistema funciona como uma ferramenta para 
produção, gestão e compartilhamento de conhecimento, o mesmo 
pode ser utilizado por qualquer pessoa que possua tais objetivos. 

5. SUGESTÕES METODOLÓGICAS DE 
USO  
A presente seção destina-se a apresentar algumas sugestões 
metodológicas de utilização do sistema MindBook. As sugestões 
apresentadas estão organizadas em três categorias (subseções) de 
acordo com o usuário do sistema (aluno, professor ou educador 
autônomo e instituição de ensino). Embora o sistema apresente 
utilidades distintas para cada categoria de usuário, todas elas 
dispõem das mesmas funcionalidades da ferramenta. 

5.1 Sugestões metodológicas de uso para 
alunos 
A alunos, sugerem-se as seguintes formas de utilização do 
sistema: 

• Criação de repositórios dos conteúdos vistos em aula, 
possibilitando a organização de todo o material didático em 
um único ambiente virtual; 

• Compartilhamento de informações coletadas e/ou produzidas 
com outros usuários, sobretudo colegas de aula; 

• Diante da necessidade de reutilização de material, o aluno 
tem a possibilidade de buscar por tais informações dentro do 
sistema de maneira fácil e rápida; 

• O acesso aos conteúdos disponibilizados por professores e 
instituições de ensino se dá de forma prática, rápida e 
organizada. Assim, tendo acesso à internet, os alunos podem 
estudar tais materiais na hora e no lugar em que desejarem. 

5.2 Sugestões metodológicas de uso para 
professores e/ou educadores autônomos 
A professores e/ou educadores autônomos, sugerem-se as 
seguintes formas de utilização do sistema: 

• Produção e gerenciamento dos conteúdos de aula, bem como 
a disponibilização, de forma prática e organizada, de tais 
conteúdos aos alunos; 

• Elaboração e construção de aulas de qualidade, utilizando 
ferramentas que auxiliam na transmissão do conteúdo, tais 
como: vídeos, imagens, áudios, textos, links, entre outras; 

• Transmissão de conteúdo produzidos para além dos vínculos 
institucionais, sem a necessidade de investir tempo e recursos 
financeiros para isto; 

• Possibilidade de lucro com a venda de conteúdo produzido 
no sistema. Com a opção de venda dos livros oferecida pelo 
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sistema MindBook, o usuário pode definir um valor para seu 
conteúdo e, assim, comercializá-lo, o que possibilita ao 
professor atuar também como educador autônomo. 

5.3 Sugestões metodológicas de uso para 
instituições de ensino 
A instituições de ensino, sugerem-se as seguintes formas de 
utilização do sistema: 

• Utilização do sistema para mellhorar a qualidade de 
transmissão dos cursos a seus alunos; 

• Comercialização do conteúdo produzido dentro da 
instituição para além dos vínculos institucionais. Em outras 
palavras, por meio do sistema MindBook, a instituição de 
ensino consegue virtualizar todo o conhecimento ali 
produzido, possibilitando a implantação de cursos EAD 
(ensino à distância) a baixo custo e de forma prática e fácil; 

• Possibilidade de utilização de novas metodologias de ensino 
durante as aulas pesenciais. Com a teoria virtualizada e 
disponibilizada aos alunos, o tempo e espaço da sala de aula 
podem ser melhor aproveitados através de aplicações 
práticas; 

• Atualização e utilização da tecnologia de forma mais 
produtiva, aproximando-se da realidade dos alunos, tendo em 
vista que os mesmos utilizam diariamente serviços web com 
funcionalidades bastante semelhantes às do sistema proposto, 
tais como: redes sociais, serviços de compartilhamento e 
armazenamento de informação, blogs, entre outros. 

6. TELAS E MANUAL DE USO  
A presente seção destina-se a apresentar algumas das telas 
exibidas aos usuários do sistema MindBook juntamente com as 
instruções de uso do sistema, organizadas nas onze etapas 
mostradas a seguir. 
Etapa 1: Acesso ao sistema, através de um navegador web da 
preferência do usuário, por meio da URL www.mindbook.com.br. 
Etapa 2: Inserção dos dados de acesso ao sistema, isto é, login e 
senha do usuário, conforme mostra a Figura 1. 
 

 
Figura 1. Inserção dos dados de acesso ao sistema, isto é, login 

e senha do usuário 
 

Etapa 3: Cadastro no sistema. Após a inserção dos dados 
pessoais solicitados (nome, sobrenome, data de nascimento, e-
mail, nome de usuário, senha, confirmação de senha), o usuário 
deve clicar no botão COMEÇAR A USAR para dar início à 
navegação no sistema. A tela associada à Etapa 3 é mostrada na 
Figura 2. 
 

 
Figura 2. Tela de cadastro de usuário 

 
Etapa 4: Após cadastrar-se no sistema, o usuário pode configurar 
sua página de perfil como o desejar, tendo a possibilidade de 
adicionar foto, descrição, currículo, dados pessoais, dentre outras 
informações que julgar pertinentes, conforme ilustra a Figura 3. A 
configuração da página de perfil do usuário é opcional. 
 

 
Figura 3. Configuração da página de perfil do usuário 

 
Etapa 5: Visualização da página do perfil do usuário. Nesta tela, 
conforme mostra a Figura 4, o usuário tem acesso aos principais 
dados de sua conta. 
 

 
Figura 4. Página do perfil do usuário 

 

Etapa 6: A produção de um novo conteúdo (novo livro) pelo 
usuário pode ser feita por meio do botão NOVO LIVRO, exibido 
na página de perfil do usuário mostrada na Figura 5. 
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Figura 5. A criação de um novo conteúdo pelo usuário se dá 
através do botão NOVO LIVRO, exibido na página de perfil 

do usuário 
 

Etapa 7: Na página de configuração do livro criado, mostrada na 
Figura 6, o usuário deve inserir informações de identificação 
acerca do novo conteúdo produzido, tais como título, descrição e 
imagem de capa, além de definir as permissões de acesso. 
 

 
Figura 6. Inserção de dados de identificação do novo livro 

criado pelo usuário 
 
Conforme mostra a Figura 7, o acesso ao livro criado pode ser 
configurado pelo usuário como sendo público, privado ou oculto. 
No modo público, todos os usuários do sistema MindBook têm 
acesso ao conteúdo produzido. No modo privado, apenas usuários 
selecionados pelo criador do livro poderão acessá-lo. No modo 
oculto, somente o criador do livro tem acesso ao seu conteúdo. 
 

 
Figura 7. Definição das permissões de acesso ao novo livro 

criado pelo usuário 
 

Etapa 8: Acesso à pagina do novo livro produzido, clicando 
sobre o título do mesmo, conforme mostra a Figura 8. 
 

 
Figura 8. Página de um livro criado pelo usuário 

 
Ao acessar a página de apresentação de um livro, o usuário tem as 
opções de CURTIR, COMENTAR e/ou SALVAR o livro que está 
sendo visualizado, conforme mostra a Figura 9. 
 

 
Figura 9. Na página de apresentação de um livro 

disponibilizado no sistema, o usuário pode curtir, comentar 
e/ou salvar o livro que está sendo visualizado  

 
Etapa 9: Criado um novo livro, o usuário pode editar o conteúdo 
do mesmo (Figura 11), clicando sobre o botão em destaque na 
Figura 10, bem como comentar e/ou visualizar os comentários a 
respeito do livro, clicando sobre o botão em destaque na Figura 
12. 
 

 
Figura 10. A edição do conteúdo de um livro criado pelo 

usuário pode ser feita clicando sobre o botão circulado em 
vermelho 
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Figura 11. Barra de edição de conteúdo do livro criado, onde o 
usuário pode inserir arquivos de áudio, imagem, vídeo, texto, 

entre outros formatos 
 

 
Figura 12. Clicando sobre o botão circulado em vermelho, o 

usuário tem a opção de comentar e/ou visualizar os 
comentários acerca do livro 

 
A navegação através das páginas do livro, por sua vez, é feita 
clicando sobre os botões exibidos na cor cinza nos cantos 
inferiores (esquerdo e direito) das páginas em exibição. A Figura 
10 e a Figura 12 exibem as duas primeiras páginas de um livro e, 
por isso, disponibilizam apenas o botão de navegação no canto 
inferior direito da segunda página. A Figura 13 exibe o momento 
em que o usuário está “folheando” as páginas de um livro. 
 

 
Figura 13. Momento em que o usuário está “folheando” as 

páginas de um livro 
 
Etapa 10: Para visualizar os livros produzidos por outros 
usuários do sistema, basta acessar a biblioteca pública do 
MindBook, conforme ilustra a Figura 14, e realizar a pesquisa 
desejada, conforme mostra a Figura 15. 

 

 
Figura 14. Acesso à biblioteca pública do sistema MindBook 

 

 
Figura 15. Pesquisa por livros na biblioteca pública do sistema 

MindBook 
 

Etapa 11: Além dos conteúdos produzidos pelos usuários, é 
possível também visualizar suas páginas de perfil dentro do 
sistema, conforme mostra a Figura 16. 
 

 
Figura 16. Acesso às páginas de perfil dos usuários do sistema 
 

7. ENTREGA 
O acesso ao sistema MindBook se dá, através de um navegador 
web da preferência do usuário, por meio de uma das URLs 
listadas a seguir: www.mindbook.com.br ou  www.mindbook.site. 
Para logar no sistema, por sua vez, é preciso inserir os seguintes 
dados na tela de segurança: 
Login: mindbook 
Senha: #mindbook 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A plataforma apresentada neste documento ainda não possui 
resultados de utilização por usuários, tendo em vista que se 
encontra em fase final de desenvolvimento. Atualmente, o sistema 
MindBook está sendo desenvolvido em uma aceleradora de 
startups, denominada Techmall, localizada na cidade de Belo 
Horizonte-MG-Brasil, e deve ser lançado na web ainda no 
segundo semestre do ano de 2017. 
Além disso, o projeto de desenvolvimento do sistema MindBook 
possui apoio de duas grandes instituições de ensino superior do 
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Rio Grande do Sul: a Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) e a Antonio Meneghetti Faculdade (AMF). Na UFSM, o 
projeto está vinculado à linha de pesquisa Inovação para a 
Educação Profissional e Tecnológica do programa de mestrado 
em EPT (Educação Profissional e Tecnológica). Nesse caso, 
estudantes de mestrado da instituição citada estão utilizando o 
sistema como tema de estudo em suas dissertações, procurando 
analisar o impacto e os resultados obtidos com a utilização do 
MindBook no meio acadêmico. 
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