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APRESENTAÇÃO

A Universidade Federal de Santa Maria sedia, em outubro de 2014, o I 
Simpósio Internacional de Games, Mundos Virtuais e Tecnologias na Educação e, 
concomitantemente, o I Simpósio de Arte, Mídias Locativas e Tecnologias na Edu-
cação com o objetivo de discutir as implicações dos jogos digitais (games), mun-
dos virtuais, tecnologias móveis e educacionais no âmbito da educação, mais es-
pecificamente nas práticas pedagógicas, realizadas na universidade ou no con-
texto escolar.

Esse evento, que acontece em sua primeira edição, abre portas para que 
discussões sobre o uso de tecnologias na educação se efetivem, contando com o 
compartilhamento de experiências de profissionais que investigam e fazem uso 
de recursos tecnológicos como jogos, mundos virtuais e tecnologias diversas em 
contexto acadêmico e escolar.

O I Simpósio Internacional de Games, Mundos Virtuais e Tecnologias na 
Educação e o I Simpósio de Arte, Mídias Locativas e Tecnologias na Educação é 
uma realização do GrPesq/CNPq Núcleo de Pesquisa, Ensino e Aprendizagem 
de Línguas a Distância (NuPEAD), GrPesq/CNPq GPC InterArtec, Laboratório de 
Línguas (LabLin/DLEM), Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Línguas On-
line (LabEOn/DLEM) e Laboratório Interdisciplinar Interativo (LabInter). Tem como 
coordenadoras as professoras Susana Cristina dos Reis e Andreia Machado Ol-
iveira.

Este Caderno de Resumos contém além da programação, resumos das 
conferências, mesas-redondas e oficinas, todos os trabalhos apresentados. 
Dessa forma, os estudos e experiências debatidos no simpósio estarão compila-
dos e compartilhados com educadores que se interessam pela cultura de jogos, 
mídias e tecnologias em geral e suas implicações pedagógicas nos processos de 
ensino e aprendizagem em diferentes áreas disciplinares, tais como de línguas 
estrangeiras, artes e educação.   



PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA, 6 DE OUTUBROSEGUNDA-FEIRA, 6 DE OUTUBROSEGUNDA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

08:00
Credenciamento e entrega de material 

Informações gerais

09:00 Mesa de abertura CT, Anexo C, Auditório do 
CT

09:30
Palestra de Abertura

Jogos e Educação na Contemporaneidade
Palestrante: Arlete Petry - USP

CT, Anexo C, Auditório do 
CT

10:30 Coffee Break CT, Anexo C, Auditório do 
CT

11:00

Mesa temática - Games, Avatares e Mundos Virtuais na Educação

Integrantes da Mesa Temática:
Débora Krische - UFSM
Rosecléia Medina - UFSM
Viviane Maria Heberle - UFSC
Mediador: Frederico Schaf - UFSM

CT, Anexo C, Auditório do 
CT

12:30
Sugestões de restaurantes e hotéis na cidade de Santa Maria - RS

Intervalo para almoço

14:00

Webconferência: Language, Learning, Language Learning, and Video Games

Palestrante: James Paul Gee - Arizona State University - USA
Mediadores: 
Susana Cristina dos Reis - UFSM
Gracriela Hendges - UFSM
Roseli do Nascimento - UFSM 
Está palestra será limitada em função do espaço físico para 100 pessoas

Multiweb, prédio 67



PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA, 6 DE OUTUBROSEGUNDA-FEIRA, 6 DE OUTUBROSEGUNDA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

15:00 Coffee Break Multiweb, prédio 67

15:10 Pôster Interativo Multiweb, prédio 67

16:00

Mesa Temática - Políticas Públicas para as Tecnologias na Educação

Integrantes de Mesa Temática: 
Rogier Menezes

Jerônimo Tybush - UFSM

Marcelo Pustilnik - UFSM

Mediador: Rosane Rosa - UFSM

CT, Anexo C, Auditório do 
CT

18:00 Lançamento de Livros CT, Anexo C, Auditório do 
CT



PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO
TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBROTERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBROTERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

08:00 Credenciamento CT, Anexo C, Auditório do 
CT

09:00 

Mesa Temática| Gamearte e Narrativas Digitais

Hermes Renato Hildebrand (UNICAMP)
Suzete Venturelli (UNB)
Ane Vieira dos Santos  Witt (UNB)
Nara Cristina Santos (UFSM)
Mediador: Andreia Machado Oliveira (UFSM)

CT, Anexo C, Auditório do 
CT

10:40 Coffee Break CT, Anexo C, Auditório do 
CT

10:50

Mesa Temática| Mídias Locativas e Narrativas Audiovisuais

Maria Cristina Biazus (UFRGS)
Raquel Guerra (UFSM)
Marcelo Gobatto (FURG)
Mediador: Andreia Machado Oliveira

CT, Anexo C, Auditório do 
CT

12:30 intervalo para almoço

14:00 

Mesa Temática| Cultura de Jogos, Gameficação e Implicações Pedagógicas no 
Ensino

Rodrigo Ayres Araújo  (Game designer/Clickideia)
Dinorá Fraga (UNIRITTER) 
Susana cristina dos Reis (UFSM)
Mediador: Vanessa Fialho (UFSM)

CT, Anexo C, Auditório do 
CT

15:40 Coffee Break CT, Anexo C, Auditório do CT

15:50 Comunicações e Debates CT, Anexo C, Auditório do CT



PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO
TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBROTERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBROTERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

18:00

Mostra de Grupos de Pesquisa, Jogos e Softwares Educativos em 
desenvolvimento

Coordenação: 

Susana Cristina dos Reis (UFSM)

Frederico Schaf (UFSM)

Avaliadores: Marcos Fontana (UFSM) e Gerson Klein (UNIRITTER)

Mostra de Projetos em Mídias Locativas  em desenvolvimento

Coordenação:  

Andreia Machado Oliveira (UFSM)

Renato Miranda (NTE/CRE8-RS) 

Mara  Radaelli (NTE/CRE9-RS)

Avaliadores: Karla Marques Rocha(UFSM) e Maria Cristina Biazus (UFRGS)

Audimax e Prédio 16/Sala 
3310



PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO
QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBROQUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBROQUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

09:00

OFICINAS

09:00

Programação em Arduino e Processing

Daniel Paz de Araújo (UNICAMP) e Hermes Renato Hildebrand (UNICAMP)

Laboratório NTE, sala 
106

09:00

Desenvolvimento de Jogos Educativos 

Arlete Petry (USP)

CE / Prédio 16 -Sala 
3310

09:00

Pedagogia da Gameficação

Rodrigo Ayres – Game designer

Colégio Politécnico - 
sala C6

09:00

VJEdu e Dispositivos Móveis

Julio Costa (UFRGS)

Laboratório de 
Informática CAL, 1221

09:00

Produção de Vídeo em Dispositivos Móveis

Felix Rebolledo Palazuelos (UFSM)
Caixa Preta/CAL

09:00

Multimodalidades e gramática visual em vídeos

Roseli Nascimento e Graciela Hendges (UFSM)

CE / Prédio 16 - Sala 
3238, laboratório do 

LINCE

09:00

Narrativas em Hipermídias 

Andreia Machado Oliveira, Mara Radaelli, Tatiana Guerche, Jean Oliver (UFSM)
CAL / Sala 1203

09:00

Produção de Jogos sérios interdisciplinares 

Marcos Dornellas (UFSM)
CT, Anexo A, sala 357

09:00

Unity para o desenvolvimento de Jogos

Matheus Sampaio (FEEVALE) 

Colégio Politécnico, 2º 
andar, F209

09:00

Os gêneros Textuais no mundo virtual da Educação a Distância: folheando o livro 
didático NTE



PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBROQUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBROQUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

12:30 Intervalo para Almoço

14:30

Mesa de Encerramento - Games, Mundos Virtuais, Mídias Locativas e Tecnologias na 
Educação

Andreia Machado Olivera (UFSM)

Frederico Schaf (UFSM)

Susana Cristina dos Reis (UFSM)

Mediador: Gerson Klein

CT, Anexo C, Auditório 
do CT

15:30 Comunicações e Debates CT, Anexo C, Auditório 
do CT

18:00 Entrega de certificados CT, Anexo C, Auditório 
do CT



PROGRAMAÇÃO 06/10 - 15:10 ÀS 16:00PROGRAMAÇÃO 06/10 - 15:10 ÀS 16:00PROGRAMAÇÃO 06/10 - 15:10 ÀS 16:00
Auditório da Multiweb, prédio 67 - Temática: Tecnologia na EducaçãoAuditório da Multiweb, prédio 67 - Temática: Tecnologia na EducaçãoAuditório da Multiweb, prédio 67 - Temática: Tecnologia na Educação

PÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 min

HORÁRIO TRABALHO AUTORES

15:10 - 15:20
Os Role Playing Games (RPGs) como uma ferramenta em psicoterapia: superando a 

ansiedade social e voltando à universidade

Letícia Staub Limberger; Luiz Cardoso 
da Silva; Nize Maria Campos Pellanda 

Elcides 

15:20 - 15:30 Agile Ball Point Game: um jogo educativo para o ensino de metodologias ágeis 
Rogério Paulo Marcon Júnior; Giani 

Petri; Bruno B. Boniati; Evandro 
Preuss; 

15:30 - 15:40 Construindo Jogo Educativos em Espanhol por meio de Analíse de Ferramenta Educativa
Lilian Cervo Benetti; Susana Cristina 

dos Reis

15:40 - 15:50 Ambiente virtual de aprendizagem ubíquo 
Leo Nathan Paschoal; Patrícia Mariotto 

Mozzaquatro Chicon

15:50 - 16:00 Espaço para PerguntasEspaço para Perguntas

Auditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16 - Temática: Tecnologia na EducaçãoAuditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16 - Temática: Tecnologia na EducaçãoAuditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16 - Temática: Tecnologia na Educação

PÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 min

15:10 - 15:20 Revisitando o manifesto ciborgue 

Carlos Eduardo dos Santos Sabrito; 
Daniele da Rosa Schneider; Patrícia 

Fernanda da Silva; Maria Cristina 
Villanova Biasuz 

15:20 - 15:30 O passinho do Funk: dança brasileira contemporânea na pedagógica e currículos culturais Manoel Guildo Alves Neto 

15:30 - 15:40 A arte e o olhar da criança através da fotografia 

Ceila Teresinha Bitencourt de 

Bittencourt; Cíntia Medianeira 
Bitencourt de Lima; Taciano Cardoso 

Bittencourt 

15:40 - 15:50 Softwares Educacionais: Modelando o processo da Aprendizagem online 
Luiza Carolina Santos Malheiros; 

Vanessa Cargnin; Andreia Rosangela 
Kessler Muhlbeier 

15:50 - 16:00 Espaço para perguntas Espaço para perguntas 



PROGRAMAÇÃO 06/10 - 15:10 ÀS 16:00PROGRAMAÇÃO 06/10 - 15:10 ÀS 16:00PROGRAMAÇÃO 06/10 - 15:10 ÀS 16:00
Auditório do Centro de Tecnologia (CT), Anexo C, 2º Andar - Temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais na EducaçãoAuditório do Centro de Tecnologia (CT), Anexo C, 2º Andar - Temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais na EducaçãoAuditório do Centro de Tecnologia (CT), Anexo C, 2º Andar - Temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais na Educação

PÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 min

HORÁRIO TRABALHO AUTORES

15:10 - 15:20
Os Role Playing Games (RPGs) como uma ferramenta em psicoterapia: superando a 

ansiedade social e voltando à universidade

Letícia Staub Limberger; Luiz Cardoso 
da Silva; Nize Maria Campos Pellanda 

Elcides 

15:20 - 15:30 Agile Ball Point Game: um jogo educativo para o ensino de metodologias ágeis 
Rogério Paulo Marcon Júnior; Giani 

Petri; Bruno B. Boniati; Evandro 
Preuss; 

15:30 - 15:40 Construindo Jogo Educativos em Espanhol por meio de Analíse de Ferramenta Educativa
Lilian Cervo Benetti; Susana Cristina 

dos Reis

15:40 - 15:50 Ambiente virtual de aprendizagem ubíquo 
Leo Nathan Paschoal; Patrícia Mariotto 

Mozzaquatro Chicon

15:50 - 16:00 Espaço para PerguntasEspaço para Perguntas

Auditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16 - Temática: Tecnologia na EducaçãoAuditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16 - Temática: Tecnologia na EducaçãoAuditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16 - Temática: Tecnologia na Educação

PÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 min

15:10 - 15:20 O novato do e no second life: uma breve análise da Ilha Ajuda Brasil Voluntários Diessica Shaiene Gaige 

15:20 - 15:30
Utilizando mundos virtuais para o ensino de computação com auxílio de agentes 

inteligentes 

Andreia Solange Bos; Giliane Bernardi; 
Felipe Martins Muller; Vania Cristina 

Bordin Freitas 

15:30 - 15:40 Stop Motion:jogando com a imaginação 

Ceila Teresinha Bitencourt de 
Bittencourt; Cíntia Medianeira 

Bitencourt de Lima; Taciano Cardoso 
Bittencourt 

15:40 - 15:50 Museu virtual 3D: uma visita a história da computação 
Vania Cristina Bordin Freitas; Andreia 

Solange Bos; Giliane Bernardi 

15:50 - 16:00 Espaço para perguntas Espaço para perguntas 
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PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:10 ÀS 18:00PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:10 ÀS 18:00PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:10 ÀS 18:00
Auditório audimax, Centro de Educação, Prédio 16 Temática: Tecnologias na EducaçãoAuditório audimax, Centro de Educação, Prédio 16 Temática: Tecnologias na EducaçãoAuditório audimax, Centro de Educação, Prédio 16 Temática: Tecnologias na Educação

COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min 

HORÁRIO TRABALHO AUTORES

15:50 - 16:10 A complexificação dos jovens frente às tecnologias digitais Maria Cristina Rigão Iop 

16:10 - 16:30
A formação de professores de línguas para a modalidade a distância: identificando 

estratégias de gestão pedagógica em um curso de inglês online 
Cíntia Soares Cocco; Susana Cristina 

dos Reis 

16:30 - 16:50
Autonomia, criatividade e autoria: uma experiência de produção de mídia audiovisual na 

disciplina de língua portuguesa no ensino fundamental
Débora Marshall

16:50 - 17:10 O livro didático e os gêneros textuais no mundo virtual da educação a distância Jorge França de Farias Jr. 

17:10 - 17:30
O uso de recursos tecnológicos nas aulas de português: trabalhando com fotolivros para 
desenvolver a compreensão e o emprego de tempos verbais no presente e no passado 

Fabiana Soares da Silva; Elenice Maria 
Larozza Andersen 

17:30 - 17:50 Produção de narrativas digitais para o ensino de Língua Portuguesa: relato de experiência 
Anidene Cecchin; Susana Cristina dos 

Reis 

18:00 - 18:10 Espaço para PerguntasEspaço para Perguntas

PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:50 às 18:00PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:50 às 18:00PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:50 às 18:00

Auditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, Sala 1216  Temática: Jogos Digitais e Mundos virtuais na Educação Auditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, Sala 1216  Temática: Jogos Digitais e Mundos virtuais na Educação Auditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, Sala 1216  Temática: Jogos Digitais e Mundos virtuais na Educação 

COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min 

15:50 - 16:10 Torre de Hanói: uma possibilidade como ferramenta pedagógica
Luiz Elcides Cardoso da Silva;Letícia 

Staub Limberger; Dra. Nize Maria Campos 
Pellanda 

16:10 - 16:30 Jogos educacionais e teorias da aprendizagem Lynceo Falavigna Braghirolli; José Luis 
Duarte Ribeiro; Marcelo Hoss 

16:30 - 16:50 As potencialidades do Unity para a produção de jogos educativos em língua inglesa. 
Maicon Luiz Ancshau; Vinícius Stivanin 

Azzolin; Jeferson de Lima Benia; Susana 
Cristina dos Reis 

16:50 – 17:10 Desenvolvimento do jogo Patrulha do Meio Ambiente para mediação e motivação do processo de 
ensino-aprendizagem de alunos do 4º e 5º ano 

Luis Henrique Carvalho Rosa; Ezequiel 
Rodrigues Ribeiro; Liziany Muller 

Medeiros; Nayra Grazielle da Silva; Carla 
Ada Ratzlaff; Elieser Xisto da Silva 

Schmitz 



PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:10 ÀS 18:00PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:10 ÀS 18:00PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:10 ÀS 18:00
Auditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, Sala 1216  Temática: Jogos Digitais e Mundos virtuais na Educação Auditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, Sala 1216  Temática: Jogos Digitais e Mundos virtuais na Educação Auditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, Sala 1216  Temática: Jogos Digitais e Mundos virtuais na Educação 

COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min 

17:10 – 17:30 
 Jogos sérios em mundos virtuais 3D: o jogo de caça ao tesouro no museu virtual 3D da 

computação 
Luis Henrique Carvalho Rosa; Giliane Bernardi 

Espaço para perguntas Espaço para perguntas Espaço para perguntas 

PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:50 ÀS 18:00PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:50 ÀS 18:00PROGRAMAÇÃO 07/10 - 15:50 ÀS 18:00
Sala 3310, Centro de Educação, CE  Temática: Gamification e EnsinoSala 3310, Centro de Educação, CE  Temática: Gamification e EnsinoSala 3310, Centro de Educação, CE  Temática: Gamification e Ensino

COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min COMUNICAÇÃO ORAL: 20 min 

HORÁRIO TRABALHO AUTORES

15:50 – 16:10 Avaliação das fases do jogo I-AI3: adaptações, desafios e possibilidades 
 Priscila Ferreira Leonardi; Maicon Luiz 

Anschau; Mikael Colleto, Susana 
Cristina dos Reis 

16:10 – 16:30 
Jogos Eletrônicos e o desenvolvimento de língua inglesa: uma ação para a emancipação 

social 
Felipe Sousa Adati Vera Cristovão 

16:30 - 16:50 
Um olhar sobre a gamificação e a aprendizagem de línguas pela perspectiva da 

complexidade 
Gabriela Bohlmann Duarte 

16:50 – 17:10 Proximidades conceituais dos termos que compõem gamification Adilson Fernandes Gomes 

17:10 -17:30 O e-3D: uma proposta inicial de um curso de Inglês a Distância.
Luana Mattiello; Susana Cristina dos 
Reis, Anderson José Machado Linck 

17:30 - 18:00 Espaço para PerguntasEspaço para Perguntas



PROGRAMAÇÃO 07/10 - 18:00 ÀS 19:20PROGRAMAÇÃO 07/10 - 18:00 ÀS 19:20PROGRAMAÇÃO 07/10 - 18:00 ÀS 19:20
Auditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, sala 1216

Mostra de Grupos de Pesquisa, Jogos e Softwares Educativos em desenvolvimento 

Auditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, sala 1216

Mostra de Grupos de Pesquisa, Jogos e Softwares Educativos em desenvolvimento 

Auditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, sala 1216

Mostra de Grupos de Pesquisa, Jogos e Softwares Educativos em desenvolvimento 

PÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 min

HORÁRIO TRABALHO AUTORES

18:00 - 18:10 Projeto Hack 
Bianca Augusto Zanette Santos; 

Matheus Daniel Sampaio 

18:10 - 18:20 Alien Factory 

Willian Jorge Mainardi Fardin; Vitor 
Caetano Silveira Valadares; João 

Batista Mossmann; Marsal Ávila Alves 
Branco; Marta Rosecler Bez; Thiago 

Godolphim Mendes; 

18:20 - 18:30 Introdução aos estudos virtuais 

Vitor Caetano Silveira Valadares; 
Willian Jorge Mainardi Fardin; João 

Batista Mossmann; Marsal Ávila Alves 
Branco; Marta Rosecler Bez; Thiago 

Godolphim Mendes

18:30 - 18:40 O jogo Mistery in Green Hills 

Maicon Luiz Anschau; Vinícius Stivanin 
Azzolin; Jeferson de Lima Benia; 
Rafaela Godinho Pereira; Susana 

Cristina dos Reis 

18:40 - 18:50 O Jogo I-AI3: versão OpenSim 

Susana Cristina dos Reis; Andreia 
Oliveira, Frederico Schaff, Priscila 
Ferreira Leonardi; Mikael Colleto, 

Fábio de Almeida; 

18:50 - 19:00 O jogo Patrulha do Meio Ambiente 

Luis Henrique Carvalho Rosa; Ezequiel 
Rodrigues Ribeiro; Liziany Muller 

Medeiros; Nayra Grazielle da Silva; 
Carla Ada Ratzlaff; Elieser Xisto da 

Silva Schmitz 

19:10 - 19:20 Espaço para PerguntasEspaço para Perguntas



PROGRAMAÇÃO 07/10 - 18:00 ÀS 18:50PROGRAMAÇÃO 07/10 - 18:00 ÀS 18:50PROGRAMAÇÃO 07/10 - 18:00 ÀS 18:50
Auditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16

Mostra de Projetos em Mídias Locativas em desenvolvimento 

Auditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16

Mostra de Projetos em Mídias Locativas em desenvolvimento 

Auditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16

Mostra de Projetos em Mídias Locativas em desenvolvimento 

PÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 minPÔSTERS: 10 min

HORÁRIO TRABALHO AUTORES

18:00 - 18:10 
A construção de vídeos e hipertexto no desenvolvimento do Projeto “Sustentabilidade: 
embalagens e sua reutilização”, uma proposta para o Seminário Integrado no Ensino 

Médio. 

Caroline Hochmuller Muhlbeier; Cíndia 
Rosa Toniazzo Quaresma 

18:10 - 18:20 
“Possibilidade de aprender integrando a pesquisa e a mediação tecnológica com a 

realidade do espaço em que vive” como proposta para Seminário Integrado no Ensino 
Médio 

Ivanete Fernandes 

18:20 - 18:30 Tecnologias móveis potencializando o fazer pedagógico em Língua Inglesa 
Miriam Regina Pilar Mayer; Cíndia 

Rosa Toniazzo Quaresma 

18:30 - 18:40 Produção Hipermídia nos Assentamentos do Movimento Sem Terra do Rio Grande do Sul 
Felix Rebolledo Palazuelos Andreia 

Machado Oliveira 

18:40 - 18:50 Espaço para PerguntasEspaço para Perguntas
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PROGRAMAÇÃO 08/10 - 15:50 ÀS 17:20PROGRAMAÇÃO 08/10 - 15:50 ÀS 17:20PROGRAMAÇÃO 08/10 - 15:50 ÀS 17:20
Auditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16 - Temática: Tecnologias na EducaçãoAuditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16 - Temática: Tecnologias na EducaçãoAuditório Audimax, Centro de Educação, prédio 16 - Temática: Tecnologias na Educação

COMUNICAÇÃO ORAL: 20 minCOMUNICAÇÃO ORAL: 20 minCOMUNICAÇÃO ORAL: 20 min

HORÁRIO TRABALHO AUTORES

15:50 – 16:10 Narrativas Digitais interativas: blog como modelo de aprendizagem colaborativa Jean Oliver Linck 

16:10 – 16:30 Recursos interdisciplinares para o ensino de educação musical em rede 
Jair dos Santos Gonçalves; Andreia 

Machado de Oliveira 

16:30 - 16:50 Experiências com realidade aumentada e dispositivos Móveis na Aprendizagem 

Andréia Machado Oliveira; Matheus 
Moreno dos Santos Camargo; Tatiana 

Paula Guerch; Evaristo José do 
Nascimento 

16:50 – 17:10 
Educação musical e tecnologias da informação e  comunicação: o processo de 

aprendizagem de uma orquestra estudantil através do audiovisual 
Jair dos Santos Gonçalves; Reinilda de 

Fátima Berguenmeier Minuzzi 

17:10 – 1730 Espaço para PerguntasEspaço para Perguntas

PROGRAMAÇÃO 08/10 - 15:50 ÀS 18:00PROGRAMAÇÃO 08/10 - 15:50 ÀS 18:00PROGRAMAÇÃO 08/10 - 15:50 ÀS 18:00
Auditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, sala 1216 - Temática: Tecnologias na EducaçãoAuditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, sala 1216 - Temática: Tecnologias na EducaçãoAuditório do Centro de Tecnologia, Anexo C, 2º Andar, sala 1216 - Temática: Tecnologias na Educação

COMUNICAÇÃO ORAL: 20 minCOMUNICAÇÃO ORAL: 20 minCOMUNICAÇÃO ORAL: 20 min

HORÁRIO TRABALHO AUTORES

15:50 – 16:10 
Uma investigação sobre as práticas de pesquisa e os recursos tecnológicos utilizados no 

PEG

Rafaela Ribeiro Jardim; Carlos 
Eduardo Weizenmann; Karla Marques 

da Rocha

16:10 – 16:30 A plataforma moodle e a aquisição da leitura em espanhol como língua adicional Valéria Jane Siqueira Loureiro 

16:30 - 16:50 TIC, Webmaps e o ensino de geografia 
Marcos Rafael Tavares; Romario 

Trentin 

16:50 – 17:10 A formação de professores de língua estrangeira por meio da EAD no Brasil 
Cintia Soares Cocco; Susana Cristina 

dos Reis 

17:10 – 17:30 Redes  sociais como espaço de ensino-aprendizagem na educação profissional 
Mauára Fréo Ferrarri; Karla Marques 

da Rocha 

17:50 – 18:00 Espaço para PerguntasEspaço para Perguntas
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MESAS TEMÁTICAS, 
WEB CONFERÊNCIAS
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MINICURSOS



SUMÁRIO DE MESAS TEMÁTICAS
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MT1  -  Games, Avatares e Mundos Virtuais na Educação

Débora Krische - UFSM

Rosecléia Medina - UFSM

Viviane Maria Heberle - UFSC

SUMÁRIO DE MESAS TEMÁTICAS

MT2  -  Políticas Públicas para as Tecnologias na Educação

Rogier Menezes

Jerônimo Tybush - UFSM

Marcelo Pustilnik - UFSM

MT3 - Gamearte e Narrativas Digitais

Hermes Renato Hildebrand (UNICAMP)

Suzete Venturelli (UNB)

Ane Vieira dos Santos  Witt (UNB)

Nara Cristina Santos (UFSM)

MT4  -  Mídias Locativas e Narrativas Audiovisuais

Débora Krische - UFSM

Rosecléia Medina - UFSM

Viviane Maria Heberle - UFSC

MT5 -  Cultura de Jogos, Gameficação e Implicações Pedagógicas no 
Ensino

MT6 - Games, Mundos Virtuais, Mídias Locativas e Tecnologias 
na Educação

Rodrigo Ayres Araújo  (Game designer/Clickideia)
Dinorá Fraga (UNIRITTER) 

Susana cristina dos Reis (UFSM)

Andreia Machado Olivera (UFSM)
Frederico Schaf (UFSM)

Webconferência: Language, Learning, Language Learning, and 
Video Games

James Paul Gee - Arizona State University - USA



SUMÁRIO DE MINICURSOS

22

MC1  –  Programação em Arduino e Processing

Daniel Paz de Araújo (UNICAMP) e Hermes Renato Hildebrand 
(UNICAMP)

MC2  –  Lab Games: Cultura, Criação e Produção

Arlete Petry (USP)

MC3  –  Pedagogia da Gameficação

Rodrigo Ayres – Game designer

MC4  –  VJEdu e Dispositivos Móveis

Julio Costa (UFRGS)

MC5  –  Produção de Vídeo em Dispositivos Móveis

Felix Rebolledo Palazuelos (UFSM)

MC6  –  Multimodalidades e gramática visual em vídeos

Roseli Nascimento e Graciela Hendges (UFSM)

MC7  –  Narrativas em Hipermídias

Andreia Machado Oliveira, Mara Radaelli, Tatiana Guerche, Jean Oliver 
(UFSM)

MC8  –  Produção de Jogos sérios interdisciplinares

Marcos Dornellas (UFSM)

MC9  –  Unity para o desenvolvimento de Jogos

Matheus Sampaio (FEEVALE)
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MOSTRA DE TRABALHOS

6 a 8 de outubro 2014



SUMÁRIO DE MOSTRA DE TRABALHOS

MÍDIAS LOCATIVAS

FERNANDES, I. “Possibilidade de aprender integrado a pesquisa e a mediação 
tecnológica com a realidade do espaço em que vive” como proposta para 
Seminário Integrado no Ensino Médio.

MUHLBEIER, C. H.; QUARESMA, C. R. T. A Construção de Vídeos e Hiper-
texto no Desenvolvimento do Projeto “Sustentabilidade: embalagens e sua reu-
tilização: , uma proposta para o Seminário Integrado no Ensino Médio.

PALAZUELOS, F. R.; OLIVEIRA, A. M. Produção Hipermídia nos Assentamen-
tos do Movimento Sem Terra do Rio Grande do Sul.

QUARESMA, C. R. T.; MAYER, M. R. P. Tecnologias Móveis Potencializando o 
Fazer Pedagógico em Língua Inglesa

MOSTRA DE GAMES E SOFTWARES EDUCATIVOS

ALMEIDA, F. G.; COLLETO, M.; LEONARDI, P. F.; REIS, S. C. O Jogo I-AI3: 
versão OpenSim.

ANSCHAU, M. L.; AZZOLIN, V. S.; BENJA, J. L.; PEREIRA, R. G.; REIS, S. C. 
O Jogo Mistery in Green Hills

FARDIN, W. J. M.; VALADARES, V. C. S.; MOSSMANN, J. B.; BRANCO, M. A. 
A.; BEZ, M. R.; MENDES, T. G. Alien Factory.

ROSA, L. H. C.; RIBEIRO, E. R.; MEDEIROS, L. M.; SILVA, N. G.; RATZLAFF, C. 
A.; SCHMITZ, E. X. S. Desenvolvimento do Jogo Patrulha do Meio Ambiente para 
Mediação e Motivação do Processo de Ensino-Aprendizagem de Alunos de 4º e 5º 
ano.

SANTOS, B. A. Z.; SAMPAIO, M. D. Projeto Hack.

VALADARES, V. C. S.; FARDIN, W. J. M.; MOSSMANN, J. B.; BRANCO, M. A. 
A.; BEZ, M. R.; MENDES, T. G. Introdução aos Estudos Virtuais.

24
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O JOGO I-AI3: VERSÃO OPENSIM

Fabio Gomes Almeida1

Universidade Federal de Santa Maria

Mikael Coletto2

Universidade Federal de Santa Maria

Priscila Ferreira Leonard3

Universidade Federal de Santa Maria

Susana Cristina dos Reis4

Universidade Federal de Santa Maria

Linha temática: Tecnologias na Educação.

Resumo: Atualmente são muitos os benefícios que os jogos online podem trazer 
para a aprendizagem de língua estrangeira, pois por meio deles é possível estimu-
lar a interação e conscientização dos alunos na tomada de decisões para a reso-
lução dos desafios propostos durante um jogo digital. Com o objetivo de apresentar 
as fases do jogo IAI-I3, modelado e programado no OpenSimulator, apresentamos 
os objetivos a serem alcançados, as tomadas de decisões, as regras e os conflitos 
que devem ser solucionados (McGornical, 2012) por meio do jogo. 

__________________________

1. Acadêmico do Curso de Ciências da Computação na UFSM, Pesquisador Júnior no NUPEAD, 
Bolsista FIPE

2. Acadêmico do Curso de Engenharia da computação Pesquisador Júnior NUPEAD, Bolsista PIVIC.

3. Acadêmica do Curso de Letras-Inglês Pesquisador NUPEAD, Bolsista FIPE.

4. Profª Adjunto 2 da UFSM/Curso de Letras/Inglês e do Programa de Mestrado Profissional em Tec-
nologias Educacionais em Rede – PPGTER; Professora Pesquisadora do Núcleo de Tecnologias 
Educacionais – NTE; Coordenadora do Curso de Especialização em Tecnologias de Informação e 
Comunicação Aplicadas a Educação e do Laboratório de Línguas – DLEM/CAL.

Na primeira fase do jogo, o principal desafio será a interação com os NPCs afim de 
coletar informações relevantes sobre o problema que está ocorrendo na cidade. 
Para isso, o jogador busca atingir o objetivo do jogo por meio da resolução de 
quests que o ajudarão aprender novos vocabulários em LI dentro da temática da 
Educação Ambiental, bem como o seu conhecimento sobre o tema proposto. Após 
os desafios da primeira fase serem concluídos, o aluno/jogador ingressará na se-
gunda fase buscando tomar decisões sobre a coleta e separação dos diferentes ti-
pos de lixos encontrados em diferentes lugares da cidade, tais como na escola, no 
barzinho, na supermercado. Nessa fase, o aluno é exposto a informações sobre os 
diferentes tipos de lixo existentes, bem como sobre o processo e o tempo de decom-
posição de lixos no meio ambiente. Por meio de tarefas na forma de quests, o 
aluno/jogador irá dar um destino para os resíduos encontrados e, após o término da 
coleta realizada  em cada local receberá  recompensas e informações a respeito do 
lixo que acabou de coletar. As regras do jogo prevêm a necessidade de  trabalho 
cooperativo dentro do jogo, necessitando, portanto, haver mais de um jogador para 
executar as atividades colaborativamente, a partir da interação com NPCs para cole-
tar informações e resolver cada desafio proposto; bem com a ação dos jogadores 
na coleta dos dados em seus inventários.  

Palavras-chave: Opensim, Jogos Educativos, Língua Inglesa

Referências

MCGONIGAL, J. Realidade em jogo: por que os games nos tornam melhores e 
como eles podem mudar o mundo. Rio de Janeiro: Best Seller, 2012.
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O JOGO MISTERY IN GREEN HILLS 

Maicon Luiz Anschau 
Universidade Federal de Santa Maria

Vinícius Stivanin Azzolin
Universidade Federal de Santa Maria

Jeferson de Lima Benia
Universidade Federal de Santa Maria

Rafaela Godinho Pereira
Universidade Federal de Santa Maria

Susana Cristina dos Reis
Universidade Federal de Santa Maria

Modalidade: Mostra de games e softwares educativos.

Linha temática: Monstra de Grupos de Pesquisa, Jogos e Softwares Educativos 
em desenvolvimento.

_________________________
  
1. Acadêmico do Curso de Sistemas para Internet na UFSM, Pesquisador Júnior no NUPEAD, Bol-
sista FIT – BIT.

2. Acadêmico do Curso de Engenharia de Computação na UFSM, Pesquisador Júnior NUPEAD, Bol-
sista PIVIC.

3. Acadêmico do Curso de Ciência da Computação na UFSM, Pesquisador Júnior NUPEAD, Bolsista 
PIVIC.

4. Acadêmica do Curso de Licenciatura em Letras Inglês e Literaturas na UFSM, Pesquisadora Jún-
ior NUPEAD.

5. Profª Adjunto 2 da UFSM/Curso de Letras/Inglês e do Programa de Mestrado Profissional em Tec-
nologias Educacionais em Rede – PPGTER; Professora Pesquisadora do Núcleo de Tecnologias 
Educacionais – NTE; Coordenadora do Curso de Especialização em Tecnologias de Informação e 
Comunicação Aplicadas a Educação e do Laboratório de Línguas – DLEM/CAL.

Objetivo: O principal objetivo do jogo “Mistery in Green Hills” é engajar os estudan-
tes da atual geração em relação à aprendizagem de Língua Inglesa (LI), além de 
aguçar o raciocínio lógico dos alunos ao abordar noções de criminalística e direito 
penal, assim como fomentar o uso de tecnologia para o ensino de línguas.

Descrição: O game "Mistery in Green Hills” em foco neste trabalho e em desenvol-
vimento pelo grupo NUPEAD, é um jogo educativo no qual buscamos explorar por 
meio dos recursos da ferramenta Unity, a temática investigativa e o ensino da Lín-
gua Inglesa. Neste projeto, visamos o público jovem-adulto universitário, consid-
erando os bons princípios de aprendizagem em jogos e critérios determinados pelo 
MEC quanto ao uso de tecnologias na educação, agregando conteúdos interdiscipli-
nares das áreas tecnológicas, do direito penal, da criminalística e da Língua Inglesa 
para estimular o raciocínio lógico dos alunos, sua noção tempo-espacial, ao mesmo 
tempo em que explora-se diferentes dimensões tais como afetiva, social, motora e 
cognitiva. A narrativa gira em torno de um incidente ocorrido na cidade universitária 
de Green Hills, em que a morte de um pesquisador da Universidade local desenca-
deia uma série de eventos com consequências e suspeitas, as quais o jogador de-
verá enfrentar e compreender para a solução dos enigmas apresentados. A jogabili-
dade será construída por meio de uma perspectiva de visão em 3ª pessoa em um 
ambiente tridimensional, com a resolução de diversas quests e puzzles, por parte 
do jogador, presentes ao longo da narrativa. Como resultado, esperamos que o 
jogo elaborado possa servir como ferramenta de ensino na área de LI, atraindo os 
jovens estudantes da atual geração por meio de uma abordagem diferenciada a 
usual, fomentando o uso da tecnologia no ambiente educacional.

Palavras-chave: Unity, Jogos Educativos, Língua Inglesa.
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ALIEN FACTORY

Willian Jorge Mainardi Fardin1

Universidade Feevale 

Vitor Caetano Silveira Valadares2

Universidade Feevale

João Batista Mossmann3

Universidade Feevale

Marsal Ávila Alves Branco4

Universidade Feevale

Marta Rosecler Bez5

Universidade Feevale

Thiago Godolphim Mendes6

Universidade Feevale

Modalidade: Mostra de games e softwares educativos.

___________________________

1. Tecnólogo em Jogos Digitais, pela Universidade Feevale, participante do Grupo de Pesquisa em 
Indústrias Criativas do CNPQ e do Laboratório de Objetos de Aprendizagem;
2. Tecnólogo em Jogos Digitais, pela Universidade Feevale, participante do Grupo de Pesquisa em 
Indústrias Criativas do CNPQ e do Laboratório de Objetos de Aprendizagem;
3. Mestre em Informática na Educação pela UFRGS; participante do Grupo de Pesquisa em Indús-
trias Criativas do CNPQ e do Laboratório de Objetos de Aprendizagem;
4. Doutor em Comunicação Social e Jogos Digitais pela Unisinos; participante do Grupo de Pesquisa 
em Indústrias Criativas do CNPQ e do Laboratório de Objetos de Aprendizagem;
5. Doutora em Informática na Educação pela UFRGS; participante do Grupo de Pesquisa em Indús-
trias Criativas do CNPQ e do Laboratório de Objetos de Aprendizagem;
6. Mestre em Design pela UFRGS; participante do Grupo de Pesquisa em Indústrias Criativas do 
CNPQ e do Laboratório de Objetos de Aprendizagem;

Linha temática: esta linha concentra-se basicamente no desenvolvimento e na pro-
dução de jogos online e/ou educativo, mundos virtuais e tecnologias móveis na edu-
cação.

Objetivo: O desenvolvimento e aplicação de um CDA (Construto Digital de Aprendi-
zagem) no formato de um jogo, para utilização em disciplinas que abordem a 
temática de Controle de Produção. 

Descrição: O Alien Factory é um CDA (Construto Digital de Aprendizagem) que tem 
o objetivo de auxiliar no aprendizado das mecânicas envolvidas no processo de pro-
dução. O jogo ocorre em uma fábrica com uma linha de montagem que conta com 
quatro máquinas. A câmera é estática e possui uma perspectiva isométrica. Os alu-
nos recebem receitas de produtos para que possam ter o controle da produção de 
Aliens. Esta receita indica o setup que deve ser utilizado nas máquinas para a pro-
dução de cada parte do Alien, como cabeça, pernas, braços e corpos. O CDA é com-
posto de 7 níveis com grau de dificuldade crescente, resultando na produção de Ali-
ens cada vez mais complexos. No início de cada fase o aluno recebe um valor que 
poderá utilizar para a produção,  que é decrementado a medida que ele consome 
tempo e recursos na produção de aliens e/ou na manutenção das máquinas. Ao 
completar cada missão, é exibido um relatório na tela informando os rendimentos, 
despesas e o lucro, bem como a quantidade de produtos corretos e incorretos e o 
tempo total levado para alcançar as metas. Caso atinja o tempo limite ou inicie o 
nível com saldo negativo será necessário recomeçar o CDA. O jogo foi validado no 
semestre de 2014/01 por alunos do curso de Gestão da Produção, através de ex-
perimentação e da aplicação de questionário avaliativo, buscando aspectos a serem 
melhorados e os ajustes necessários para seu uso efetivo na Universidade Feevale.

Palavras-chave: CDA, EAD, Controle de Produção, Jogos Educativos, Alien Fac-
tory.
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“POSSIBILIDADE DE APRENDER INTEGRANDO A PES-
QUISA E A MEDIAÇÃO TECNLÓGICA COM A REALIDADE 
DO ESPAÇO EM QUE VIVE” COMO PROPOSTA PARA O 

SEMINÁRIO INTEGRADO NO ESINO MÉDIO

Ivanete Fernandes¹
Instituto Estadual de Educação Professor  Annes Dias

Linha Temática: Mostra de Projetos em Mídias Locativas em desenvolvimento.

Resumo: A pesquisa científica e a tecnologia estão presentes no dia a dia da es-
cola. Na Disciplina de Seminário Integrado o aluno tem a possibilidade de aprender 
integrando a pesquisa com a realidade do espaço em que vive. As alunas do 3º 
Ano do Ensino Médio escolheram a temática “Esgoto a Céu Aberto” no município 
de Cruz Ata – RS por sentirem a necessidade de alertar a população sobre os ris-
cos da falta de tratamento do esgoto. O objetivo do trabalho é coletar dados que 
comprovem que a situação de saneamento básico do município é precária. Para 
dar corpo a pesquisa, as alunas se utilizaram de fotos, mapas da localidade utili-
zando recursos (Google Earth), aplicativos: AndroVid, VideoShow e outros –  para 
assinalar e marcar os locais desejados. Além da pesquisa de campo as alunas fize-
ram relatórios digitados das atividades. Também pesquisaram na Internet sobre os 
tipos de tratamento que existem e as leis de nosso país que regulamentam o sanea-
mento das cidades. O trabalho ainda está em andamento e será concluído neste 
trimestre.

Palavras-chave: Seminário Integrado. Pesquisa. Tecnologias Educacionais. 

____________________________

1. Professora da Rede Estadual de Ensino no Município de Cruz Alta. Docente do Ensino Médio.
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A CONSTRUÇÃO DE VÍDEOS E HIPERTEXTO NO DESEN-

VOLVIMENTO DO PROJETO “SUSTENTABILIDADE: 
EMBALAGENS E SUA REUTILIZAÇÃO”, UMA PROPOSTA 

PARA O SEMINÁRIO INTEGRADO NO ESINO MÉDIO

Caroline Hochmuller Muhlbeier1

Escola Estadual de Educação Básica Margarida Pardelhas

Cíndia Rosa Toniazzo Quaresma2

Escola Estadual de Educação Básica Margarida Pardelhas

Linha Temática: Mostra de Projetos em Mídias Locativas em desenvolvimento.

Resumo: Este trabalho teve o objetivo de desenvolver uma proposta instigadora na 
disciplina de  Seminário Integrado no Ensino Médio Politécnico que envolvesse to-
dos os alunos do noturno da Escola Estadual de Educação Básica Margarida Par-
delhas no município de Cruz alta - RS. Os alunos da primeira série foram desafia-
dos a participar do projeto “Sustentabilidade: embalagens e sua reutilização” na per-
spectiva de promover um processo de conscientização acerca das possibilidades 
de reaproveitamento de embalagens. Um processo de integração de ferramentas 
tecnológicas como mediadoras na construção e aplicação da produção dos alunos. 
Foram desenvolvidas oficinas de brinquedos alternativos e utilidades para cotidiano 
com  embalagens tetrapak e garrafas pet, como avião, bolsas e pufe, dentre outros. 
As oficinas foram desenvolvidas na turma, e oferecidas aos demais alunos. Para a 
divulgação e mobilização foram construídos vídeos em dispositivos móveis com 

_____________________________

1. Professora da Rede Estadual de Ensino no Município de Cruz Alta. Graduada em Química. Do-
cente do Ensino Médio Politécnico.
2. Professora da Rede Estadual de Ensino no Município de Cruz Alta. Mestranda do Curso de 
Mestrado Profissional em  Tecnologias Educacionais em Rede – PPGTER / UFSM.

celular e tablet, e hospedados no YouTube e compartilhados na página do Face-
book criada pela profª da disciplina, bem como  cartazes impressos contendo os 
links dos vídeos e  QR-CODE, a fim de garantir o acesso de todos. A partir da de-
finição a qual oficina o aluno participaria, elaboraram-se outros vídeos contendo um 
tutorial do produto a ser construído. Neste, os alunos criadores das oficinas orien-
tam os participantes no trabalho, enfatizando a importância da reutilização das em-
balagens. Para a conclusão do projeto os alunos da primeira série construíram um 
hipertexto contemplando o conteúdo das oficinas, informações específicas referen-
tes a cada embalagem e a importância da reutilização de resíduos sólidos como um 
fator contribuinte para a sustentabilidade. O comprometimento dos alunos com o 
trabalho e a mediação  das tecnologias para a mobilização, produção e compartil-
hamento dos materiais, bem como o interesse dos demais  participantes das ofici-
nas, configuram-se pontos positivos  do projeto.

Palavras-chave: Seminário Integrado. Sustentabilidade. Tecnologias Educacionais. 
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PRODUÇÃO HIPERMÍDIA NOS ASSENTAMENTOS DO 
MOVIMENTO SEM TERRA DO RIO GRANDE DO SUL

Felix Rebolledo Palazuelos

Universidade Federal de Santa Maria

Andreia Machado Oliveira

Universidade Federal de Santa Maria

Linha Temática: Mostra de Projetos em Mídias Locativas em desenvolvimento.

Resumo: Este projeto consiste na investigação de como a produção de docu-
mentários hipermídia participativos com comunidades do Movimento Sem Terra em 
assentamentos do Rio Grande do Sul pode gerar conhecimento voltado à inclusão 
produtiva rural. Problematizamos como novas abordagens sobre as práticas comu-
nicacionais midiáticas podem alterar dinâmicas sociais a partir de micro-políticas do 
cotidiano e suas experiências de integração. Com uma metodologia de pesquisa-
criação, buscamos (re)significações conceituais de mídia, identidade, memória e 
movimento social, servindo como bases para a produção de documentários 
hipermídia participativos com comunidades do MST no RS.A presente proposta se 
enquadra no eixo temático de Inovação em Cultura e encontra-se articulado com o 
campo cultural das Artes Digitais e do Audiovisual, especificamento nas Artes do 
Vídeo. A produção de documentários hipermídia participativos vem ao encontro do 
eixo temático Inovação em Cultura, uma vez que se direciona à apropriação tec-
nológica e inovativa como novas linguagens comunicacionais que visam a inclusão 
produtiva.

Palavras-chave: inovação cultural, documentário participativo, movimentos soci-
ais, dispositivos móveis.
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TECNOLOGIAS MÓVEIS POTENCIALIZANDO O FAZER 
PEDAGÓGICO EM LÍNGUA INGLESA

Miriam Regina Pilar Mayer1

Escola Estadual de Educação Básica Margarida Pardelhas

Cíndia Rosa Toniazzo Quaresma2

Escola Estadual de Educação Básica Margarida Pardelhas

Linha Temática: Pesquisa e Relatos de Experiências com Jogos Online/
Educativos, Mundos virtuais e Tecnologias/Arte Interativa na Educação.

Resumo: Este trabalho teve o objetivo de despertar nos alunos de duas turmas de 
segunda série do ensino médio a consciência acerca da possibilidade de explo-
ração de tecnologias móveis, comumente utilizadas por eles, em sala de aula, 
como recursos para a aprendizagem da língua inglesa, de forma prazerosa, descon-
traída e atual. O desenvolvimento da atividade deu-se mediante a proposição de 
um trabalho no qual grupos formados pelos alunos elaboraram ou pesquisaram 
atividades como jogos Online, desafios, pequenas provas de conhecimentos, caça-
palavras e outras modalidades de atividade em língua inglesa para serem aplicadas 
nos colegas ou apresentadas a eles. O prazo para que os alunos definissem e 
elaborassem o trabalho foi de três semanas e o tempo para a apresentação foi em 
torno de vinte minutos para cada grupo. Os grupos fizeram uso de vários aplicativos 
disponíveis na web, Duo Lingo, Tests on line, Show do Milhão e outros.

______________________________

1. Professora da Rede Estadual de Ensino no Município de Cruz Alta. Graduada em Língua Portu-
guesa e Inglesa. Docente do Ensino Médio Politécnico.
2. Professora da Rede Estadual de Ensino no Município de Cruz Alta. Mestranda do Curso de 
Mestrado Profissional em  Tecnologias Educacionais em Rede – PPGTER / UFSM.

Foi uma experiência significativa, pois todos os alunos se envolveram, participando 
ativamente e demonstrando muito prazer em realizar atividades e desafios, en-
quanto expandiam sua oralidade, vocabulário e conhecimento em língua inglesa. 
Constata-se a partir dos resultados, que o celular pode ser um poderoso aliado no 
ensino aprendizagem, que precisa ser mais explorado em sala de aula.

Palavras-chave: Língua Inglesa. Tecnologias Móveis. Ensino-Aprendizagem. 
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DESENVOLVIMENTO DO JOGO PATRULHA DO MEIO 
AMBIENTE PARA MEDIAÇÃO E MOTIVAÇÃO DO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE ALUNOS DE 4º E 5º ANO

Luis Henrique Carvalho Rosa1

Universidade Federal de Santa Maria

Ezequiel Rodrigues Ribeiro2

Universidade Federal de Santa Maria

Liziany Müller Medeiros3

Universidade Federal de Santa Maria

Nayra Grazielle da Silva4

Universidade Federal de Santa Maria
Carla Ada Ratzlaff5

Universidade Federal de Santa Maria

Elieser Xisto da Silva Schmitz6

Universidade Federal de Santa Maria

Modalidade: Mostra de games e softwares educativos.

Linha temática: Desenvolvimento e produção de jogo educativo.

______________________

1. Graduando em Ciência da Computação, Laboratório de Mediações Sociais e Culturais.
2. Graduando em Ciência da Computação, Laboratório de Mediações Sociais e Culturais.
3. Doutora em Agronomia, Laboratório de Mediações Sociais e Culturais.
4. Graduanda em Agronomia, Laboratório de Mediações Sociais e Culturais.
5. Bacharel em Direito, Laboratório de Mediações Sociais e Culturais.
6. Licenciada em Letras, Núcleo de Tecnologia Educacional.

Objetivo: Desenvolver práticas pedagógicas inovadoras que utilizam recursos da 
Tecnologia da Informação e Comunicação como mediadoras e motivadoras do proc-
esso de ensino-aprendizagem acerca do tema transversal meio ambiente, abor-
dando infrações e crimes ambientais definidos na Lei 9.605/98 - Lei de Crimes Am-
bientais.

Descrição: A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como 
mediadoras no processo de construção do conhecimento pode ser considerada 
como uma alternativa inovadora, uma vez que propicia uma prática pedagógica de 
participação e experimentação do aluno de forma lúdica, colaborativa e atrativa.  O 
jogo “PATRULHA DO MEIO AMBIENTE” aborda questões sobre a Lei de Crimes 
Ambientais para estudantes de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental em cinco esco-
las do campo, localizadas em Cachoeira do Sul - RS, Brasil. Foram selecionados 
quatro temas centrais: caça e maus-tratos a animais, poluição, desmatamento e 
queimadas abordados de forma interessante e desafiante, com intuito de facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem. Além do conteúdo, o jogo teve inserção de curio-
sidades, ilustrações sobre cada assunto e a realização de testes diversificados no 
decorrer do jogo. Para o desafio final foi proposto um ambiente atingido por maus 
hábitos ambientais que através da interação do aluno, com base no conhecimento 
construído nas atividades anteriores, será gradualmente modificado para um ambi-
ente sustentável. Foram inseridos dois personagens, com propósito de manter a 
motivação e estimular a interação dos alunos com as atividades. Para o desenvolvi-
mento foi utilizado a ferramenta Adobe Flash, que compreende a linguagem Action 
Script 3.0 e ferramentas próprias da tecnologia. Sua identidade visual foi desenvol-
vida em parceria com a equipe multidisciplinar do Laboratório de Mediações Cultu-
rais e Sociais e designers do Ensino a Distância do Colégio Técnico Industrial de 
Santa Maria. O jogo "PATRULHA DO MEIO AMBIENTE" potencializa a construção 
de uma cultura de responsabilidade ecológica e respeito à natureza e fortalece o 
ensino através da inserção de práticas inovadoras de ensino-aprendizagem medi-
ado pelas TIC, trabalhando colaborativa e interativamente, valorizando a realidade 
vivenciada na construção do conhecimento dos sujeitos.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Jogos Educacionais; Jogos Sérios; Crimes 
Ambientais.
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PROJETO HACK

Bianca Augusta Zanette Santos
Universidade FEEVALE

Matheus Daniel Sampaio
Universidade FEEVALE

Modalidade: Mostra de games e softwares educativos

Linha temática: este projeto, segue a linha dos jogos de quebra-cabeça casuais, 
desenvolvidos para plataformas móveis, utilizando não apenas de ludemas simples 
mas também de um  roteiro ficcional para entreter o jogador.

Objetivo: construir caminhos, utilizando peças predefinidas por níveis, à fim de 
vencer desafios regrados por tempo e/ou número de movimentos.

Descrição: Projeto Hack é uma produção independente advindo de uma Jam com 
a temática de “O futuro é agora”. Desde a concepção, o projeto demonstrou poten-
cial como atividade casual, o que veio definir posteriormente sua plataforma de pub-
licação para dispositivos móveis (celulares e tablets). Assim utilizando como soft-
ware de desenvolvimento a Unity 3D e o Adobe Photoshop CS6, o jogo foi desenvol-
vido na forma de protótipo funcional durante o período de 48 horas durante o Mini 
Ludum Dare 53.

O jogo tem como principal objetivo quebra-cabeça de caminhos e conta com 
a história, vivenciada pelo jogador, sobre a visão de um jovem chamado Lusec, que 
acaba de iniciar suas atividades e esta entrando em uma comunidade virtual a es-
pera de contatos e outros meios para aprimorar suas habilidades como hacker.

O jogo que tem como público alvo jogadores casuais de dispositivos 
portáteis, com faixa etária jovem na média de 15 a 18 anos em sua maioria conhe-
cedores e/ou apreciadores de ficções cientificas.

Esperando cativar os usuários, foram previstos conteúdos adicionais na forma de 
capítulos da história principal vivida pelo protagonista Lusec. Em cada capitulo, o 
personagem desempenha um tipo diferente de atividade, envolvendo-o nas mais 
diversas comunidades criadas pelos hackers.

Palavras-chave: hack, quebra-cabeça, mobile
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INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS VIRTUAIS 

Vitor Caetano Silveira Valadares 
Universidade Feevale

Willian Jorge Mainardi Fardin 
Universidade Feevale

João Batista Mossmann 
Universidade Feevale 

Marsal Ávila Alves Branco 
Universidade Feevale

Marta Roseclere Bez 
Universidade Feevale 

Thiago Godolphim Mendes 
 Universidade Feevale

Modalidade: Mostra de games e softwares educativos

Linha temática: Esta linha concentra-se basicamente no desenvolvimento e 
na produção de jogos online e/ou educativo, mundos virtuais e tecnologias 
móveis na educação.

Objetivo: Desenvolver e aplicar um CDA (Construto Digital de Aprendi-
zagem) no formato de um jogo para orientação, definições básicas e forma 
de conduta em ambientes virtuais de aprendizagem e aulas a distância.

Descrição: O jogo apresenta um mundo tridimensional dividido em ilhas em 
que o jogador pode se movimentar, explorando o ambiente e conversando 
com colegas, tutores e professores. 

Para isso, ele precisa cumprir diferentes missões que têm como função apresentar 
os conteúdos que constituem a ementa da disciplina. A visão do jogador é em ter-
ceira pessoa e os personagens do jogo são robôs que representam os papeis dos 
diferentes atores dentro de uma disciplina a distância. A HUD (Heads Up Display) 
do game foi construída com o objetivo de auxiliar a navegação do jogador na ex-
periência de gameplay, apresentando direções a serem tomadas, informações de 
auxílio para a execução dos objetivos propostos, assim como botões para a exi-
bição de vídeos contendo vídeos contextuais à missão assim como outros referen-
tes aos demais conteúdos e informações coletadas até então. O objetivo, identifi-
cado pelo setor de EAD da Universidade, envolve a promoção de uma postura de 
maior autonomia, responsabilidade e pró-atividade por parte dos estudantes no am-
biente virtual de aprendizagem.  Os seguintes temas são abordados no CDA: disci-
plina, iniciativa, organização, comprometimento, etiqueta e interação. Também fi-
cam claros aos alunos os papeis que o professor, tutor e aluno devem ter no ambi-
ente virtual de aprendizagem.
O jogo foi validado durante o desenvolvimento utilizando-se da técnica de Think-
Aloud, onde uma câmera é colocada de frente para a face do jogador e outra para 
a tela, sendo filmadas todas as interações para análise posterior, buscando a melho-
ria constante da implementação. O CDA está em uso na Universidade Feevale há 
um ano.

Palavras-chave: CDA, EAD, Estudos Virtuais, Jogos Educativos.
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JOGOS ELETRÔNICOS E O DESENVOLVIMENTO DE 
LÍNGUA INGLESA: UMA AÇÃO PARA A EMANCIPAÇÃO 

SOCIAL.

Felipe Sousa Adati
Universidade Estadual de Londrina

Vera Lúcia Lopes Cristóvão
Universidade Estadual de Londrina

Linha temática: Gamefication e Ensino

Resumo: Vivemos em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais inserida no 
nosso dia-a-dia, desenvolvendo-se de forma estrondosa. Muito vem sendo abor-
dado nas pesquisas sobre jogos eletrônicos e se eles podem proporcionar desenvol-
vimento linguístico. Segundo Gee (2003), um grande interesse vem sendo levan-
tado, no fato de que bons jogos ajudam na aprendizagem dentro e fora das escolas 
e de que os jogos eletrônicos agregam bons princípios de aprendizagem, princípios 
estes que se fundamentam em pesquisas de ciência cognitiva. Dessa forma, o 
desafio e a aprendizagem são o que tornam bons jogos motivadores e divertidos 
(GEE, 2003, 2004, 2005, 2008). O objetivo desse trabalho é apresentar a proposta 
de um dispositivo didático de intervenção, a sequência didática, com jogos eletrôni-
cos e seu uso nos multiletramentos em língua inglesa. Esperamos poder contribuir 
para a discussão sobre tecnologia e educação em prol da emancipação social.

Palavras-chave: Jogos eletrônicos. Educação. Língua inglesa.   
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AS POTENCIALIDADES DO UNITY PARA A PRODUÇÃO DE 
JOGOS EDUCATIVOS EM LÍNGUA INGLESA

Maicon Luiz Anschau1

Universidade Federal de Santa Maria

Vinícius Stivanin Azzolin2

Universidade Federal de Santa Maria

Jeferson de Lima Benia3

Universidade Federal de Santa Maria

Susana Cristina dos Reis4

Universidade Federal de Santa Maria

Linha temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais na Educação.

Resumo: A presença de tecnologias no contexto escolar é cada vez mais intensa, 
sendo necessária a adoção de abordagens mais atrativas aos estudantes da atual 
geração. Sendo assim, desenvolver e aplicar jogos educativos em sala de aula é 
uma alternativa para saciar os anseios dos alunos e professores no ensino de Lín-
gua Inglesa (LI). 

______________________________________

1. Acadêmico do Curso de Sistemas para Internet na UFSM, Pesquisador Júnior no NUPEAD, Bol-
sista FIT – BIT.

2. Acadêmico do Curso de Engenharia de Computação na UFSM, Pesquisador Júnior NUPEAD, 
Bolsista PIVIC.

3. Acadêmico do Curso de Ciência da Computação na UFSM, Pesquisador Júnior NUPEAD, Bolsista 
PIVIC.

4. Profª Adjunto 2 da UFSM/Curso de Letras/Inglês e do Programa de Mestrado Profissional em Tec-
nologias Educacionais em Rede – PPGTER; Professora Pesquisadora do Núcleo de Tecnologias 
Educacionais – NTE; Coordenadora do Curso de Especialização em Tecnologias de Informação e 
Comunicação Aplicadas a Educação e do Laboratório de Línguas – DLEM/CAL.

No entanto, desenvolver conteúdos digitais educativos que engajem os estudantes 
não é uma tarefa fácil. Para isso, o Ministério de Educação tem destacado alguns 
critérios para orientar o uso de tecnologias no ensino (MEC, 2011). Tendo em vista 
produzir jogos, neste trabalho descrevemos as potencialidades da ferramenta Unity 
para a elaboração de jogos educativos, levando em consideração os parâmetros de 
produção de um bom jogo educativo (PETRY, 2010; MEC, 2011; GEE, 2004). Para 
ilustrar o projeto em desenvolvimento - “Mistery in Green Hills”, buscamos explorar 
por meio dos recursos da ferramenta a temática investigativa e a aprendizagem da 
LI. Resultados iniciais da análise demonstram que a Unity tem se mostrado uma 
opção de grande alento à equipe de desenvolvimento em diversos quesitos, já que 
propicia maior grau de liberdade e criatividade, possibilitando modelar tanto ambien-
tes em 2D quanto em 3D.  Além disso, há diversas opções de câmera, possibili-
dade de edição de modelos e áudio que tornam a inserção do aluno jogador mais 
realista no cenário do jogo, bem como permite sua portabilidade para diferentes pla-
taformas. No jogo Mistery in Green Hills buscamos visar o público jovem-adulto uni-
versitário, considerando os bons princípios de aprendizagem em jogos e agregando 
conteúdos interdisciplinares das áreas tecnológicas e do direito penal, com a apren-
dizagem da LI para estimular o raciocínio lógico dos alunos, noções de tempo e es-
paço, ao mesmo tempo que explora-se diferentes dimensões tais como afetiva, so-
cial, motora e cognitiva. 

Palavras-chave: Unity, Jogos Educativos, Língua Inglesa.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma atividade realizada na disciplina de língua 
portuguesa, mediada por tecnologias digitais em rede, utilizando a plataforma thin-
glink e posteriormente disponibilizando o link no ambiente virtual de aprendizagem 
EDMODO. Tal proposta tem como objetivo de desenvolver um trabalho sobre o gên-
ero textual Relato de Viagem, em uma turma do primeiro ano do ensino médio na 
EEEB Dr. Paulo Devanier Lauda. A teoria que embasa a pesquisa é a teoria ator-
rede de Bruno Latour, que busca dar conta da importância tanto do humano quanto 
do não-humano, nosso processos de interação, hibridização e agenciamentos para 
a constituição dos sujeitos. A metodologia elencada para a elaboração dessa 
atividade foi a Cartografia de Controvérsias (CC) que é o exercício de elaboração 
de dispositivos que nos faz observar e descrever especialmente o debate social, 
não sendo exclusivamente direcionada para questões tecnocientíficas. Pretendeu-
se, assim utilizar a mediação tecnológica, para o desenvolvimento de atividades
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que proporcionassem a aprendizagem da língua portuguesa, alcançando plena-
mente os objetivos pretendidos, pois houve interação e aprendizagem significativa, 
mobilizando os alunos na produção do trabalho superando os desafios do uso das 
tecnologias.
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nológica
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Linha Temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais na Educação

Resumo: Diferentes teorias de aprendizagem têm sido utilizadas como suporte 
teórico para os jogos educacionais. O objetivo deste artigo é esclarecer a relação 
entre as teorias de aprendizagem e o uso de jogos educacionais. Tal análise é reali-
zada teoricamente a partir da literatura sobre o assunto. O papel das teorias de 
aprendizagem consiste em orientar o desenvolvimento de jogos educacionais, mas 
não podem justificar a utilização dos jogos educacionais em geral. A aceitação dos 
jogos educacionais como um método de aprendizagem deriva do entendimento de 
que os jogos permitem criar virtualmente situações capazes de estimular o conheci-
mento e habilidades cognitivas, cujos resultados podem ser transferidos para 
situações reais.

Palavras chave: Teorias de aprendizagem. Jogos. Ensino.
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Resumo: O  avanço  das  tecnologias  digitais  nos  meios  de  comunicação e de 
informação tem direcionado para uma nova realidade, pois as contribuições por 
meio de recursos digitais a disposição na sociedade alteram nosso  comportamento  
na  busca  por  refletir,  ampliar,  transformar e inovar conhecimentos. No caso espe-
cifico da Educação, a possibilidade de inserção de tecnologias no contexto de ens-
ino de Línguas Estrangeiras permite investigar novas alternativas para o ensino da 
linguagem por meio da inserção de estratégias de gamificação no ensino, ou ainda, 
por meio do uso de games na sala de aula, já que esses recursos cada vez mais 
ocupam mais espaços na sala de aula (Gee, 2004; Reis et al, 2012; 2013). Para 
Gee (2004) e McGonical (2012) jogos digitais possibilitam novas formas de aprendi-
zagem e oferecem novas possibilidades para o ensino, pois configuram- se como 
novo meio de construção conhecimento seja através do uso de softwares específi-
cos para a criação de jogos educacionais ou pelo uso de jogos digitais diversos no 
contexto de sala de aula. Sendo assim, o presente estudo investiga softwares para 
a produção de jogos educativos de Língua Espanhola, as potencialidades dessas 
ferramentas para desenvolvimento de jogos. Por meio dos softwares analisados, 
buscamos identificar uma nova ferramenta no cenário educacional, para tornar a 
aprendizagem de Espanhol como LE mais motivadora, lúdica e possibilitar um novo 
meio para a construção do conhecimento. Resultados sobre a análise da plata-
forma, bem como as possibilidades de uso desse recurso para a construção de jo-

-gos educacionais em espanhol serão apresentados no evento.

Palavras-chave: Ensino, Línguas, Games.
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Linha temática: Tecnologias na Educação

Resumo: O presente artigo se propõe trazer um relato sobre a experiência de cri-
anças de 08 e 09 anos de idade de uma escola municipal de Santa Maria/RS di-
ante da proposta de produzir uma animação em Stop Motion, tendo como referen-
cial os jogos digitais. Objetiva-se possibilitar as crianças serem sujeitos ativos de 
seu processo criador, principalmente, ao se envolver em todas as etapas de pro-
dução da animação. A metodologia do projeto tem abordagem qualitativa e en-
volveu diversas atividades, tais como: contextualização a respeito do assunto, espe-
cialmente, sobre Stop Motion e jogos digitais; contato com tais jogos para crianças 
como ponto de partida para a criação da animação e, até mesmo, com livros sem 
texto de Eva Furnari com o propósito de exemplificar como contar uma história ape-
nas com imagens e, assim, auxiliar na construção do Storyboard. 
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Utilizaram-se palavras geradoras para criar, colaborativamente, uma narrativa infan-
til em busca de elementos para o roteiro e regras do próprio jogo imaginativo envol-
vido na animação. O resultado do trabalho foi muito satisfatório, pois os alunos 
mostraram entusiasmo diante das propostas o que resultou em uma produção vol-
tada para a criatividade e com riqueza de detalhes devido a imaginação criativa.  
Finalizou-se com a apresentação do Stop Motion e de todos os trabalhos envolvi-
dos, bem como a avaliação conjunta com as crianças da experiência vivenciada.

Palavras-chave: Animação; Stop Motion; Jogos Digitais.
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Resumo: O processo de escrita na escola urge por práticas pedagógicas que 
abarquem o universo do aluno, capacitando-o a expressar-se por meio das 
diversas linguagens encontradas na sociedade. Essa tarefa constitui-se um 
desafio aos educadores, que buscam por inovações com o intuito de pro-
mover o uso contextualizado da Língua, principalmente ao engajar o aluno no 
processo da escrita. Este trabalho tem o objetivo de apresentar um relato de 
experiência de produção de narrativas digitais na escola, para isso, foram de-
senvolvidas duas práticas pedagógicas: na primeira, os alunos narraram suas 
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vivências, atendendo a produção do gênero Relato Pessoal; e, na segunda, pro-
duziram o gênero Relato de viagem, a partir de uma experiência proporcionada por 
intermédio da escola. Como resultado das duas práticas realizadas, percebemos a 
motivação dos alunos ao realizarem as atividades propostas, pois tais atividades 
promoveram o processo de escrita contextualizada e criativa, possibilitando o de-
senvolvimento de multiletramentos. Entretanto, percebemos a necessidade de 
elaborar uma proposta didático-pedagógica sistemática de ensino de narrativas digi-
tais na escola como forma de promover o processo de produção textual por meio 
de recursos tecnológicos.

Palavras chave: Produção Textual; Narrativa Digital; Pedagogia de Gêneros.
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Resumo: O presente estudo se propõe trazer um relato sobre a experiência de cri-
anças de 06 e 08 anos de idade, de uma escola estadual de Santa Maria/RS, di-
ante da proposta de realizar a leitura de imagens através da fotografia visando a 
Educação Estética e, principalmente, a conscientização diante da sua produção 
artística baseada na Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa. Objetiva-se poten-
cializar a criatividade no aluno: ampliando o seu repertório de recursos expressivos 
por meio da manipulação, compreensão e reflexão da imagem fotográfica. A me-
todologia do projeto tem abordagem qualitativa e envolveu as seguintes etapas: “Fo-
tografia: contextualização”, “Fotografia: forma de expressão artística”, “Passeio foto-
grafado: vivenciando a linguagem fotográfica” e “Histórias Infantis: criação e ence-
nações a partir da fotografia”. 
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Estas etapas abordaram diversas atividades, tais como: contextualização da foto-
grafia através da sua história e evolução, bem como análise dos costumes da 
época diante de fotografias de família; interferências artísticas nas imagens foto-
gráficas fotocopiadas dos trabalhos do fotógrafo Sebastião Salgado; interpretação 
pessoal diante das fotografias de família, fazendo releituras destas imagens através 
de colagens; interpretação de imagens fotográficas através das linguagens do de-
senho, da pintura e da escultura; criação de uma máquina fotográfica interpretativa 
utilizando materiais diversos; passeio monitorado pelo bairro onde está localizada a 
escola, explorando as paisagens e espaços urbanos, registrando o percurso por 
meio da fotografia; construção coletiva de uma história através de palavras gerado-
ras baseadas nas fotografias tiradas pelas crianças no passeio monitorado e poste-
rior encenação registrada fotograficamente. Os alunos mostraram interesse pelo 
assunto envolvendo-se com o projeto desde o princípio. Inclusive, foi unânime o 
entusiasmo pelo passeio fotografado. Não tiveram dificuldades no entendimento 
das propostas. Os trabalhos resultantes das atividades demonstraram riqueza plás-
tica e de detalhes, principalmente, pela imaginação criativa. No final do processo, 
todos puderam avaliar o percurso de desenvolvimento do projeto.

Palavras-chave: Abordagem Triangular; fotografia; leitura de imagens.
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Linha temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais na Educação

Resumo: As dificuldades de aprendizado dos alunos em ciência da computação 
estão sendo discutidas na literatura.(AZEVEDO, 2011). Segundo Mattar, 2007 a utili-
zação de mundos virtuais por ter uma visualização em 3D e capacidade do aluno 
estar imerso permite que o mesmo se envolva com os conteúdos em uma forma 
experencial e interativa melhorando assim a habilidade em assimilar o conheci-
mento abstrato e aplicar em seus ambientes reais. A plataforma Opensimulator se 
destaca e oferece alguns serviços e ferramentas para desenvolvimento de 
aplicações. Nosso objetivo é introduzir o aspecto "pessoal" de agentes através da
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perspectiva em primeira pessoa e tornar as ações desse em um dos agentes com 
simulação. Usando linguagem de programação e inteligência artificial os agentes 
podem ser criados na forma de avatares para socializar, comunicar e aprender, po-
dendo ser inseridos e integrados em mundos virtuais. Os agentes demonstram um 
grande potencial na relação com alunos e se mostram um alvo relevante para estu-
dos determinando assim a eficiência  de um agente inteligente como ferramenta 
potencializadora de colaboração, no que tange a interação com os estudantes no 
processo de ensino e aprendizagem  em mundos virtuais 3D. O agente apresen-
tado neste trabalho estará inserido no Museu Virtual da Computação, que traz a 
proposta de inserir o estudante em um museu virtual 3D, com o objetivo de apoiar o 
processo de ensino-aprendizagem em disciplinas de computação (BOS, 2013). O 
museu está sendo desenvolvido no ambiente virtual OpenSimulator, que fornece as 
ferramentas necessárias para a criação, modelagem e animação dos objetos expos-
tos. Com o uso de scripts foi possível tornar os guias interativos, tornando o ambi-
ente mais atrativo ao aluno, aumentando sua atenção durante a visita.
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Resumo: O ensino eletrônico evoluiu muito nos últimos anos. Podem-se acessar 
livros, apostilas, artigos e demais materiais didáticos por meio de qualquer disposi-
tivo móvel, independente do modelo e marca ou sistema operacional instalado. Este 
tipo de ensino denomina-se m-learning. Apesar de se possuir mobilidade indepen-
dente de lugar e dispositivo, ainda se observa alguns problemas relacionados ao 
hardware e software, tais como objetos de aprendizagem que não se adaptam ao 
dispositivo o qual o usuário está acessando, conexão com internet baixa, entre ou-
tros fatores que ainda não foram resolvidos, e continuam causando limitações ao 
usuário na hora de estudar. Neste contexto, para resolver esses problemas surge a 
proposta de utilização da computação ubíqua. A computação ubíqua, considerada 
por Weiser (1991) como a terceira onda da computação, será aquela onde o 
usuário não mais perceberá que estará utilizando computadores, mas sim a 
máquina irá se adaptar a seu contexto. Para não ocorrer problemas de distrações 
ao usuário do ensino eletrônico, deve-se trabalhar com ambientes onipresentes/ am-
bientes ubíquos. Em pesquisa desenvolvida recentemente, ainda não existem ambi-
entes virtuais de aprendizagem ubíquos, apenas modelos de infraestrutura para 
serem seguidos. 
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A proposta de desenvolvimento será um ambiente o qual poderá detectar o con-
texto do usuário durante sua interação. As características de aprendizagem do 
usuário serão um fator essencial, nele haverá a detecção do estilo de aprendi-
zagem por meio de técnicas de hipermídia adaptativa.  O sistema irá direcionar ao 
usuário objetos de aprendizagem personalizados conforme o seu perfil. Além da 
detecção do estilo de aprendizagem será detectado o tipo de conexão, ou seja, irá 
apresentar o material conforme a conexão. O sistema também detectará se o dis-
positivo que o usuário está acessando pode suportar determinado tamanho e for-
mato de material. Para validação serão aplicados os testes caixa branca e caixa 
preta. O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento.

Palavras-chave: Computação Ubíqua, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Ambi-
ente Ubíquo.
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Linha temática: Tecnologias na Educação

Resumo: Nos últimos anos, a temática sobre formação de professores para o con-
texto digital tem sido núcleo de investigação em diferentes áreas educacionais. Na 
área de Línguas Estrangeiras (LE), pesquisadores têm discutido a necessidade de 
formar professores autônomos com capacidade para refletir sobre sua prática, bem 
como de tomar decisões e de serem críticos quanto à realidade que os cerca 
(CELANI, 2005; STURM, 2008; LIBERALI, 2009; PESSOA, 2011). No entanto, 
pouco se discute sobre os processos formativos de professores de LE, principal-
mente, na modalidade a distância. Segundo Kipnis (2009), na década de 90 as Uni-
versidades Brasileiras começaram a despertar para a Educação a Distância com a 
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disseminação das Tecnologias de Informação e Comunicação e sua aplicação no 
processo educacional. No entanto, no caso de ensino de línguas e tecnologias foi 
somente no início dos anos 2000 que começaram a surgir algumas experiências 
isoladas, direcionadas para a formação de professores no contexto digital (REIS, 
2010). Da mesma forma, evidencia-se também, que são quase inexistentes trabal-
hos sobre o processo de gestão de cursos de LE na modalidade a distância. Nota-
se, porém, que há uma conscientização da importância do professor trabalhar virtu-
almente, mas ainda se investe pouco na formação desse profissional. Nesse sen-
tido, o presente trabalho tem como objetivo analisar como se dá a formação de  
tutores, em um curso de inglês na modalidade a distância - English Online 3D, iden-
tificando estratégias pedagógicas às quais esses tutores recorrem ao produzirem 
material didático, bem como para ensinar na modalidade EAD. A metodologia utili-
zada neste estudo é qualitativa, com foco na pesquisa-ação. Para isso, buscamos 
também compreensão sobre como promover suporte pedagógico de gestão, ne-
cessário para a formação dos tutores. Os resultados coletados serão apresentados 
no evento, visando oferecer subsídios teóricos que possam orientar futuros tutores 
no processo de gestão de cursos de Línguas a distância.

Palavras-chave: Formação, EAD, Gestão.
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Linha temática: Tecnologias na educação

Resumo: Nos últimos anos, a temática sobre formação de professores para o con-
texto digital tem sido núcleo de investigação em diferentes áreas educacionais, bem 
como na área da Linguística Aplicada. Na área de Línguas Estrangeiras (LE), pes-
quisadores têm discutido a necessidade de formar professores autônomos com ca-
pacidade para refletir sobre sua prática, de tomar decisões e de serem críticos 
quanto à realidade que os cerca (CELANI, 2005; STURM, 2008; LIBERALI, 2009; 
PESSOA, 2011). No entanto, pouco se discute sobre os processos formativos de 
professores de LE, principalmente, para atuar na modalidade a distância. Nota-se, 
porém, que há uma conscientização da importância do professor trabalhar virtual-
mente, mas ainda se investe pouco na formação desse profissional para sua 
atuação no contexto virtual. Tendo em vista essas discussões iniciais, o presente
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artigo tem como objetivo tecer uma discussão sobre formação de professores de 
LE realizada por meio da EAD, bem como apresentar dados estatísticos sobre as 
universidades federais brasileiras que ofertam cursos de línguas na modalidade a 
distância. A proposta metodológica se traduz em um estudo de cunho quanti-
qualitativo, que envolve o mapeamento das universidades federais, assim como o 
diagnóstico geral da expansão da EAD em cursos de graduação no Brasil, no 
período de 2007 a 2013. Resultados iniciais apontam que há necessidade urgente 
em formar profissionais para atuar em EAD, como um instrumento possível para a 
formação de professores de LE haja vista que pouco se faz no Brasil quanto ao ens-
ino de línguas a distância. Tais resultados serão descritos e apresentados no 
evento, visando contribuir para a formação professores e para o ensino de LE na 
modalidade a distância.
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Resumo: É cada vez maior a inserção das TIC nos contextos de ensino e aprendi-
zagem. Smartphones, tablets e computadores tornaram-se uma necessidade básica 
na vida dessa geração e implicam em diferentes processos de compreensão e de 
aprendizagem.  É preciso pensar, assim, em atividades que motivem a aprendi-
zagem dos alunos e que caibam nos meios midiáticos. Além disso, tem-se apontado 
que a mera transposição de atividades para o meio digital não é suficiente. Logo, o 
conceito de gamificação é considerado importante, pois aborda a transformação de 
atividades que não tem características de games em games, a fim de alcançar al-
gum objetivo que não seja o jogo em si. Assim, torna-se possível mudar a forma de 
ensinar para um contexto mais próximo dos alunos sem que o objetivo da aprendi-
zagem seja perdido. Atualmente, a ferramenta Duolingo tem ganhado bastante es-
paço no contexto de aprendizagem de línguas. Essa ferramenta foi lançada em 
junho de 2012 e até janeiro deste ano já tinha mais de 25 milhões de usuários, 
sendo 12,5 milhões ativos. A ferramenta oferece atividades de escrita na língua es-
colhida e os usuários progridem nas habilidades à medida que têm êxito nas lições. 
Porém, pensando nas características que bons games têm, ou podem ter, para es-
timular a aprendizagem é possível verificá-las no Duolingo?
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Como a aprendizagem pode ser problematizada, por meio desta ferramenta, a par-
tir das teorias do Caos e da Complexidade? Com base nestas questões, este tra-
balho discute a ferramenta Duolingo e aspectos relacionados à aprendizagem de 
língua estrangeira a partir das definições de gamificação e das teorias do Caos e 
da Complexidade.
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Resumo: Da produção do livro didático impresso à sua produção para a Educação 
a Distância (EaD),observa-se a necessidade, cada vez mais presente, de se en-
tender a linguagem em sua multimodalidade.  Dentre outros autores a serem consid-
erados neste estudo, Kress (1993) nos alerta sobre o fato de que não podemos pen-
sar a linguagem verbal como dominante, mas ir além de sua captação puramente 
linguística até o domínio do virtual. Na educação a distância, este aspecto cresce à 
medida que o livro didático, entre outros materiais, considera, em especial, a pre-
sença da iconicidade e do dialogismo estabelecidos por meio de atividades diversifi-
cadas com gêneros textuais. O objetivo geral desta pesquisa é analisar a utilização 
de gêneros textuais em livros didáticos para Educação a Distância (EaD), especifi-
camente os voltados aos cursos de licenciaturas em Pedagogia e Letras de universi-
dades brasileiras, vinculadas ao Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB. Os 
objetivos específicos são: 1) analisar o modo como os diversos gêneros textuais se 
apresentam nos livros didáticos virtuais, tendo em vista aspectos estruturais e multi-
modais apresentados em tais materiais; e, 2) produzir um quadro analítico con-
tendo as características da abordagem dos gêneros textuais observados nos livros 
didáticos. Com este estudo, tem-se constatado uma grande recorrência de diversos 
gêneros textuais nos livros didáticos na EaD, como forma de atenuar a ausência de 
contato presencial entre professor e aluno e, consequentemente, melhorar o al-
cance dos objetivos dos livros didáticos nesta modalidade de ensino.

Palavras-Chave: Gêneros Textuais; Educação a Distância; Livro Didático; Multimo-
dalidade.



52

REDES SOCIAIS COMO ESPAÇO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Mauára Fréo Ferrari1
Universidade Federal de a Maria

Karla Marques da Rocha2 
Universidade Federal de Santa Maria 

Linha Temática: Tecnologias na Educação

Resumo: Considerando que devido aos avanços tecnológicos atuais, o grande 
desafio dos professores refere-se ao ato de aliar a utilização destas tecnologias 
como ferramentas de apoio pedagógico aos conteúdos trabalhados em sala de 
aula, tanto para o ambiente presencial quanto no seu desenvolvimento na esfera da 
educação á distância -EAD. Sabendo que as mídias sociais são interfaces colabora-
tivas e que as redes sociais se fazem presentes cada vez mais nos setores da edu-
cação, esse artigo, de cunho investigativo, faz uma análise da utilização dos grupos 
da rede social denominada Facebook na construção do conhecimento dos alunos, 
do curso técnico em informática de um colégio Estadual, como ferramenta 
pedagógica colaborativa, a fim de verificar sua aceitação e utilização no contexto 
educacional dessa comunidade escolar. . O método utilizado foi um estudo de caso, 
no qual utilizou-se de um questionário utilizando o método de pesquisa Survey para 
os professores e alunos e a partir desses resultados realizou-se uma análise e dis-
cussão, os quais demonstraram significativa aceitação dos alunos, foi enquanto 
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alguns professores apresentaram resistência ao uso. Como resultado obtido 
através desse estudo, pode-se destacar que a comunidade escolar optou pela 
adoção dessa ferramenta de apoio, para a construção colaborativa de conheci-
mento, bem como para uma maior aproximação com seus alunos.

Palavras chave: Redes Sociais, Metodologias, Educação Profissional.
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Linha temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais na Educação

Resumo: Para fazer com que os alunos participem das aulas e contribuam com a 
realização de tarefas é possível a inserção de Museus Virtuais 3D. Os Mundos Vir-
tuais 3D, proporcionam uma maior interação dos estudantes com o ambiente vir-
tual, pois permite interagir com os artefatos, facilitando assim, a compreensão. Pen-
sando nisso, o objetivo do trabalho é realizar uma análise do museu virtual da com-
putação, em seu estágio atual de desenvolvimento, com o intuito de traçar estraté-
gias de adaptação do espaço físico para a inserção das salas das personalidades e 
para a sala do computador e suas extremidades. Para o prosseguimento do museu 
será utilizado o ambiente virtual OpenSimulator, que tem em sua estrutura, ferra-
mentas que possibilitam a interação com os objetos. Além disso, será integrado ao 
mundo virtual, o ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA) Moodle, 
através do modulo Sloodle, que viabiliza a comunicação com o OpenSimulator, o 
que possibilita ao professor a inserção de atividades no ambiente virtual para 
serem realizadas no mundo virtual.
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Com as salas já prontas, será necessário avaliá-las em relação aos aspectos técni-
cos e o nível de aprendizagem. Em virtude disso, o museu será aplicado aos alu-
nos da disciplina de introdução a computação dos cursos afins, para após serem 
avaliados seus resultados, com o propósito de analisar e identificar os métodos de 
avaliação. Porém, essa avaliação se dará posteriormente à análise dos resultados.

Palavras-chave: mundos virtuais, museu virtual, história da computação.
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Resumo: As relações sociais estão sempre em transformação, não seria diferente 
com o advento das tecnologias de informação e comunicação. Assim, torna-se cru-
cial, especialmente para a área de ciências sociais, estudar como essas tecnolo-
gias ganham cada vez mais espaço no cotidiano dos indivíduos. Um dos ambientes 
de sociabilidade que vem ampliando seu espaço através de relações sociais vir-
tuais é o  mundo virtual tridimensional conhecido como Second Life ( SL). Trata-se 
de um mundo de criação on-line, no qual tudo o que existe é fruto da imaginação e 
criatividade de seus usuários. Este trabalho parte de uma pesquisa que consiste 
em compreender como acontece a imersão desses usuários bem como o processo 
de aprendizagem dentro do mundo, seja através de conhecimento técnico ou 
societário.Neste sentido, o foco de análise torna-se a Ilha Ajuda Brasil Voluntários, 
tendo em vista sua função de instruir o novato ao mundo, contando assim a con-
tratação de avatares voluntários que auxiliam no processo de aprendizagem da so-
cialização inworld (dentro do mundo). O novato, dessa forma, necessita ser edu-
cado para a interação com os demais avatares residentes. Por isso, consideramos 
o ciberespaço  um locus social.
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 A etnografia no Second Life foi iniciada em março de 2013. Ela inclui a criação de 
uma conta na modalidade gratuita no site do SL, escolha e customização de um 
avatar, já que para compreender o mundo é preciso "estar lá. Dessa forma, in-
gressei com uma avatar-pesquisadora chamada Dyeh; foram criadas contas para a 
avatar em redes sociais como o Facebook, Flicker e SLX Connect. Essas estraté-
gias me permitiram existir no mundo virtual SL como usuária e pesquisadora, reali-
zando então observação participante na plataforma, especialmente nos ambientes 
dedicados aos novatos, lugares de socialização inicial no ambiente.

Palavras-chave: aprendizagem, imersão,  Second Life, Ilha Ajuda Brasil 
Voluntários. 
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Linha Temática: Tecnologias na Educação

Resumo: Este estudo visa  refletir sobre objetos técnicos, estéticos e interativos e 
as possibilidades de interdisciplinaridade para a área de Educação Musical, dentro 
de perspectivas da arte contemporânea e das Tecnologias Educacionais em Rede. 
Com caráter empírico/qualitativo, almeja somar esforços interdisciplinares com pes-
quisas do campo da Educação em Rede, bem como pensar na formação 
educativo-musical através da utilização de Tecnologias da Informação e Comuni-
cação (TIC), da Performance Musical, da Composição e de outras áreas do campo 
da Arte. Como atividade prática, a pesquisa buscará compreender as poéticas e 
narrativas sonoras por meio de atividades de interpretação sonoro-musical de per-
formances visuais e corporais, utilizando-se do recurso da Música Visual. O produto 
final será a produção de uma composição, de estilo improvisatório livre, por uma 
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orquestra estudantil, de uma escola de uma cidade do estado do Rio Grande do 
Sul.

Palavras chave: Música Visual; Educação Musical Interativa;  Tecnologias Educa-
cionais em Rede
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EDUCAÇÃO MUSICAL E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO: O PROCESSO DE APRENDIZADO DE 

UMA ORQUESTRA ESTUDANTIL ATRAVÉS DO 
AUDIOVISUAL
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Linha Temática: Tecnologia na Educação

Resumo: A presente pesquisa busca analisar o processo de utilização das Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação em aulas de Educação Musical com uma 
Orquestra Estudantil, em uma escola pública do Estado do Rio Grande do Sul, Bra-
sil. Além disto, investiga-se como o audiovisual pode auxiliar nos processos de ens-
ino e aprendizagem de música, nos espaços escolares e não escolares. Através do 
estudo do processo de produção e mixagem de um CD e de um DVD musicais, 
pode-se verificar a contribuição das novas tecnologias para a formação musical dos 
alunos, bem como as implicações didático-pedagógicas e maneiras de utilização 
das TIC no decorrer do processo. É um estudo qualitativo, baseado na metodologia 
de projetos. 
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A pesquisa possibilitou a compreensão do conceito de Educação Musical Interativa, 
onde se unem, interdisciplinarmente, aportes teóricos oriundos da área de edu-
cação musical, com os da área das Tecnologias Educacionais e Comunicação apli-
cadas à Educação, em específico, a musical.

Palavras-chave: Educação Musical Interativa, Produção Audiovisual, TIC (Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação)
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PROXIMIDADES CONCEITUAIS DOS TERMOS QUE 
COMPÕEM GAMIFICATION
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Linha temática: Gamefication e Ensino.

Resumo: O uso de elementos de design de jogos em contextos de não jogo, tem 
sido crescente em diversas áreas da sociedade, seja vinculada à produção comer-
cial (MEDINA et al., 2013), às finanças, à saúde, à sustentabilidade, ao entreteni-
mento de mídia e redes sociais (THÖRNKVIST, 2011), à mobilidade urbana 
(McCALL et al., 2013), à educação, à atividades esportivas (BEZA, 2011; McGONI-
GAL, 2012; VISCH et al., 2013), entre outros. Para o uso desses elementos, Deterd-
ing et al. (2011) cunhou o termo gamification. Essa expressão é recente no Brasil, 
porém bastante promissora, devido ao crescente volume de buscas realizadas na 
Internet nos últimos anos. Com isso, este trabalho tem como objetivo evidenciar a 
proximidade conceitual dos termos que compõem essa definição. Como metodolo-
gia de estudo será utilizada o modelo esquemático desenvolvido por Deterding 
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et al. (2011), o qual diferencia Game e Play, apontando as proximidades conceituais 
entre os termos integrantes, Serious Game, Playful Interaction e Gamification. 
Como resultados espera-se obter uma melhor compreensão sobre os termos inte-
grantes desse conceito, além de estabelecer posições limítrofes para esses termos.

Palavras-chave: Proximidade conceitual, Termos integrantes, Gamification.
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Linha temática: Tecnologias na educação.

Resumo: O processo de ensino aprendizagem das disciplinas da área de Engen-
haria de Software, em cursos da área de Ciência da Computação, não possuem o 
mesmo resultado se o profissional docente não potencializar uma vivência prática 
dos alunos com os conteúdos. Em especial, à competência de metodologias ágeis 
necessita de uma real experimentação dos alunos para potencializar o seu aprendi-
zado. Neste contexto, os jogos educativos contribuem na aprendizagem dos alu-
nos, potencializando a experimentação e visualização de conceitos na prática, além 
de despertar a criatividade e o interesse dos envolvidos. No entanto, há poucos jo-
gos educativos que exploram os conceitos envolvidos às metodologias ágeis. Desta 
forma, este trabalho objetiva inserir o Agile Ball Point Game, um jogo utilizado para 
vivenciar os conceitos das metodologias ágeis em treinamentos empresariais, 
como um jogo educativo no contexto escolar, proporcionando uma experiência 
prática aos educandos, trabalhando em uma grande equipe integrada, estimulando 
e vivenciando os conceitos importantes para a formação profissional dos discentes.

____________________________

1. Aluno do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet no Colégio Agrícola de Frederico West-
phalen(CAFW) da Universidade Federal de Santa Maria(UFSM). E-mail: rpjunior_1@hotmail.com 

2. Professor da universidade Federal de Santa Maria(UFSM), lotado no Colégio Agrícola de Fre-
derico Westphalen(CAFW/UFMS). E-mail: gianipetri@gmail.com, brunoboniati@gmail.com,  
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Um experimento com a aplicação do jogo contou com uma amostra de 31 alunos. 
Os resultados do experimento relacionados  aos conceitos das metodologias ágeis 
enfatizam a importância do trabalho em grupo, a necessidade de replanejamento, 
reorganização, comunicação, readaptação e a capacidade de liderança. Assim 
mostrando que, metodologias ágeis, como o Agile Point Ball Game, podem ser apli-
cadas dentro de um ambiente escolar, motivando assim os discentes adquirir habili-
dades exigidas dentro de um ambiente empresarial, habilidades as quais se desta-
cam: o senso de liderança, a resolução de problemas e o trabalho em equipe em 
busca de um objetivo em comum.

Palavras-chave: Jogo educativo, Agile Point Ball Game, Metodologias ágeis. 
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Linha temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais na Educação.

Resumo: Na interface entre diferentes áreas de estudo, emergem trabalhos que 
compreendem os videgames como objetos de aprendizagem. Nesse contexto, 
várias pesquisas têm proposto explorar a utilização de jogos digitais em projetos de 
aprendizagem relacionados ao ensino escolar. O presente trabalho relata um 
estudo em andamento que busca através da experiência de oficinas  realizadas 
com um grupo de professoras do ensino fundamental explorar um jogo locativo e 
sua articulação às atividades escolares. O jogo foi desenvolvido por um grupo de 
professores e estudantes dos cursos de pedagogia e psicologia da UFRGS utili-
zando plataforma ARIS GAMES (arisgames.org). O jogo foi locado no Jardim 
Botânico de Porto Alegre-RS. 
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O jogador é convidado a conservar as coleções existentes no Jardim Botânico 
através da coleta de itens para  o plantio de sementes nos locais previamente 
zoneados do jardim. A primeira etapa das oficinas consistiu no convite aos profes-
sores jogarem o jogo afim de familiarizarem-se com a tecnologia utilizada e com a 
linguagem do gameplay. A oficina foi configurada como um encontro no qual as pro-
fessoras jogaram o jogo em duplas com Ipads e, após, foi feita uma roda de con-
versa com todos os participantes da oficina. Os registros da oficina e da roda de 
conversa estão sendo analisado para compreender como as professoras estabele-
cem relações entre o gameplay e os conteúdos escolares.
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Resumo: Este estudo apresenta uma investigação em função da construção de Nar-
rativas Digitais Interativas de um grupo de estudantes do curso de Artes Visuais, 
disponíveis no formato de um blog. Partindo da metodologia baseada na Investi-
gação Narrativa, observaram-se as diferentes linguagens, destacam-se particulari-
dades dos integrantes e a utilização das TIC como recurso educacional. Buscou-se 
compreender como são construídas as narrativas de cada integrante, mediados a 
partir de uma plataforma colaborativa e como estas contribuem para a reflexão da 
prática e da formação docente. 

Palavras chave: Narrativas Digitais. Blog. Aprendizagem Colaborativa. Formação 
de Professores.
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Resumo: Vou relatar uma experiência que surgiu do interesse em saber como 
acontece o processo de cognição/subjetivação dos jovens no mundo digital, utili-
zando um híbrido de blog e rede social, o tumblr, onde eles podem postar seus tex-
tos, imagens, vídeos, links, citações, áudios, autonarrativas, suas emergências e 
perturbações como exercício de devir e de autoria. Os sujeitos da pesquisa são 20 
jovens de uma turma de 6º ano, que se reúnem em encontros de uma hora se-
manal. No final da experiência uma roda de conversa criará o ambiente para que 
percebam as transformações ocorridas, todas as perturbações e suas conclusões. 
Esta experiência está relacionada com a aplicação do pressuposto cibernético da 
metacognição, ou seja, da retroalimentação, pois o sujeito reflete sobre o seu 
próprio caminho numa atitude na qual ele constrói autonomia. A escrita de um diário 
de bordo mostrará a circularidade entre eu, pesquisadora, e os sujeitos pesquisa-
dos, indicando o processo ruído-organização-ruído e a sua complexificação. Quero 
perceber como a aprendizagem emerge no processo das linguagens, pois acredito 
que os jovens construam conhecimento/subjetividade de forma inseparável no ambi-
ente digital.

Palavras chave: Complexidade, tecnologia digital, cognição.
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Linha Temática: Tecnlogias na Educação.

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar os resultados da investi-
gação realizada no Programa Especial de Graduação de Formação de Professores 
para Educação Profissional (PEG) com o intuito de verificar as práticas de pesquisa 
e os recursos tecnológicos utilizados nesse curso.

Palavras chave: Pesquisa. Práticas.Tecnologia.
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Linha temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais na Educação.

Resumo: A literatura recente em Linguística Aplicada aponta alguns benefícios que 
os jogos podem proporcionar ao ensino de Línguas Estrangeiras (LE) quando estes 
são inseridos no contexto escolar, pois por meio de Jogos digitais os alunos podem 
promover a aprendizagem, estimular a interação e a conscientização na tomada de 
decisões para solucionar diferentes desafios (GEE, 2004; McGONICAL, 2012). 
Tendo em vista discutir aspectos teóricos e práticos no desenvolvimento de jogos, 
esta pesquisa descritiva-qualitativa reporta os dados obtidos na avaliação das fases 
I e II do jogo I-AI3 que foram testadas até o presente momento.
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 Para modelar o cenário do jogo utilizamos o software Open Simulador que é um 
servidor de mundos virtuais para criar os ambientes virtuais em 3d. Neste trabalho 
serão apresentadas as adaptações feitas no cenário do jogo, tendo em vista pro-
mover maior interação do jogador por meio de tarefas dinâmicas. Para isso, na pri-
meira fase incluímos desafios que preveem a interação do aluno na coleta de infor-
mações sobre o que está acontecendo no jogo, para solucionar os desafios dessa 
fase. Na segunda fase, o aluno reflete sobre o processo de coleta e separação de 
lixos encontrados em diferentes contextos, buscando por meio das tarefas dar um 
destino para os resíduos encontrados. Por ser um jogo cooperativo, os participan-
tes se engajam simultaneamente nas fases, cada um interagindo com um NPC afim 
de coletar informações e resolver desafios. No IAI3, o aluno incrementará seu vo-
cabulário em LI por meio da construção de campos semânticos e a prática simu-
lada, bem como para promover a sua autonomia e aprendizagem por meio de dif-
erentes situações interativas e comunicativas. Para obter resultados satisfatórios 
sobre o jogo em sala de aula, realizamos previamente a testagem do jogo I-AI3 por 
alunos do curso de Letras para posteriormente inserirmos o uso deste jogo em cur-
sos de extensão ofertados pela universidade. 

Palavras-chave: Open Sim, jogos educativos, língua inglesa.
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Linha temática: Tecnlogias na Educação.

Resumo: O crescimento da indústria dos jogos eletrônicos é diretamente propor-
cional ao constante aumento da presença desta mídia em nosso cotidiano. Neste 
resumo, explorou-se como os Role-Playing Games (RPG) – jogos de interpretação 
de papéis – online estão inseridos em nossa sociedade atualmente, e quais podem 
ser seus benefícios na construção de uma melhor qualidade de vida. Para tanto, 
utilizamos um caso atendido em psicoterapia individual, no qual a atividade de jogar 
Role-Playing Games foi utilizada como uma ferramenta no atendimento
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CAPES (e-mail: lestaub@gmail.com)
2. .Mestrando em Educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Bolsista FAPERGS/
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3. Pós-doutora em Educação pela Universidade do Minho (Portugal), (e-mail: nizepe@uol.com.br)

psicoterápico, que dentro de nossa abordagem complexa da educação, é in-
separáveldo processo cognitivo. A utilização de jogos de RPG proporcionou, e 
ainda propor ciona ao indivíduo em questão, possibilidades que antes se apresenta-
vam como algo distante e inatingível, sendo elas a construção de um círculo social, 
a superação constante da timidez e uma melhora gradual nos sintomas da de-
pressão. Através da superação dessas questões o paciente que antes não demon-
strava interesse em voltar a universidade, sentiu-se capaz de novamente enfrentar 
as demandas do dia a dia acadêmico. Os jogos serviram como alavanca para o 
lançamento do paciente de volta em uma vida mais ativa, visto que proporcionaram 
momentos de busca de autonomia, superação de obstáculos, assim como aprimora-
mento de questões relacionadas a sua personalidade, todas, de certa forma, inspira-
das por seu avatar. Nesse estudo, concebemos que não é possível separar o viver 
do conhecer, dessa forma, podemos pensar que as alternativas encontradas pelo 
paciente para superar suas dificuldades, foram baseadas naquilo que ele conhecia, 
os jogos de RPG. Utilizando-se daquilo que conhecia, buscou conhecer aquilo que 
temia, utilizou-se dos jogos como uma bela metáfora para vida, uma forma de simu-
lar previamente questões que o paralisavam, uma delas sendo, a interação social.

Palavras-chave: Role-playing games/RPG; cognição; socialização.
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Linha temática: Tecnologias na Educação. 

Resumo: Neste trabalho trataremos a interação como fator primordial para o desen-
volvimento da habilidade leitora em espanhol como língua adicional. As atividades 
colaborativas propostas e desenvolvidas no meio virtual de aprendizagem, a Plata-
forma Moodle, levam os estudantes do Curso de Espanhol Instrumental (CEI) que 
se oferece para a comunidade interna da Universidade Federal de Sergipe na mo-
dalidade a distancia a desenvolver a compreensão escrita, além do que seria capaz 
de realizar individualmente. A partir da perspectiva de ensino/aprendizagem sócio-
construtivista de Vygotsky, do conceito de linguagem de Bakhtin e da educação 
Inter/Multicultural, se concebe que os estudantes se ajudam mutuamente com o 
conhecimento que cada um aporta nas atividades. A realização das atividades 
pressupõe um ambiente colaborativo onde o professor e os próprios estudantes par-
ticipam mutuamente.
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Assim, questionamos como proporcionar uma aprendizagem da habilidade leitora 
que capacite os estudantes a compreender de forma consciente e autônoma em 
espanhol. A demanda de uma prática de ensino que se ajuste às necessidades do 
alunado passa pela mediação do uso das NTICs para fomentar o processo de ens-
ino. A inclusão das tecnologias na elaboração do material didático de uma forma 
mais ajustada à realidade dos estudantes promove o emprego de um novo recurso 
para interação na aula de espanhol. Abordamos o uso e a criação de material 
didático on-line para o ensino da leitura para as aulas de espanhol a partir da ex-
periência do CEI. Esperamos que os estudantes adquiram os mecanismos da com-
petência leitora de forma cooperativa nesta proposta de ensino a distância, pois 
fazem parte da atual sociedade da informação e do conhecimento. 

Palavras Chave: Leitura; Aquisição de espanhol língua adicional; Plataforma Moo-
dle. 
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Linha temática: Tecnologias na Educação.

Resumo: Os avanços tecnológicos permeiam os recursos pedagógicos e fa-
cilitam o processo de aprendizagem ocasionando novos métodos educativos, 
que se tornam interessantes e motivam os alunos de diferentes áreas. Os 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são sistemas computacionais 
que mediam o processo ensino/aprendizagem por meio das tecnologias de 
informação e comunicação [1]. Sendo assim, com o uso desses ambientes é 
possível integrar softwares educacionais no intuito de personalizar o ensino, 
estimulando o ritmo de aprendizagem do aluno, que faz uso da escrita e da 
oralidade. Um software educacional é um programa que utiliza uma metodolo-
gia que contextualize o processo de ensino/aprendizagem com o uso de per-
sonagens, que em termos tecnológicos é chamado de avatar [2].  
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Atualmente, existe uma vasta gama de softwares de interação, entre eles podem-
se destacar: Budy Poke, Podcast, Toondoo e o Voki. O software Voki foi escolhido 
para esse trabalho, pois permite a criação de múltiplos avatares customizados e 
pode ser importado para o AVA [3]. Os personagens recebem diálogos personaliza-
dos tanto de voz humana gravada bem como de voz mecânica, o que dinamiza o 
ambiente e desperta no aluno o conhecimento de um assunto especifico de forma 
significativa. Neste contexto, o objetivo do trabalho é apresentar uma aplicação do 
software Voki já supracitado, considerando seu acesso no AVA, enfatizando a im-
portância em preparar o aluno para a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio), a qual avalia a qualidade do ensino médio e serve de acesso ao ensino su-
perior em Universidades Públicas Brasileiras. Este trabalho está em fase de desen-
volvimento, até o presente momento, considera-se que nas etapas já construídas, 
os resultados parciais obtidos com o software escolhido para o ambiente educa-
cional se mostraram apropriados, pois apresenta uma interface objetiva, boa in-
teração de voz/som, que beneficia um maior conhecimento dos conteúdos aborda-
dos em sala de aula.  

Palavras-chave: softwares educacionais; voki; Enem. 
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 AUTONOMIA, CRIATIVIDADE E AUTORIA: UMA EXPERIÊNCIA 
DE PRODUÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL NA DISCIPLINA DE

 LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL

 Débora Marshall1 
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Linha temática: Tecnlogias na Educação.

Resumo: Este trabalho consiste em um relato de experiência didático-pedagógica 
de produção de mídia audiovisual com alunos de 8ª série da EMEF Bom Jesus, es-
cola da periferia da cidade de Santa Cruz do Sul-RS. O tema do vídeo são 
memórias sobre vivências dos alunos na escola, na qual a maioria cursou todo o 
Ensino Fundamental. Essa experiência realizada na disciplina de Língua Portu-
guesa foi planejada tendo em vista potencializar situações contextualizadas de 
comunicação, com intenções comunicativas bem definidas, e experimentar me-
todologias inovadoras de ensino e aprendizagem de produção oral e escrita. Da 
mesma forma, buscou-se estimular a curiosidade e a criatividade dos alunos, bem 
como fomentar sua autoestima, sua autonomia e a reflexão, possibilitando-os a per-
spectiva de produtores, em vez de meros consumidores de mensagens audio-
visuais. A metodologia empregada combinou: a concepção de Linguagem como 
Prática Social, a teoria sociointeracionista de Vygostsky e a perspectiva freireana de 
educação simultaneamente como ato de conhecimento, ato criador e político. 
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 A atividade consistia em produzir um vídeo composto por: depoimentos dos alu-
nos, vídeos e fotos de momentos vivenciados pela turma, além de mensagens 
orais e escritas escolhidas e produzidas por eles. Para tanto, os alunos utilizaram 
dispositivos móveis, como celulares e câmeras digitais, além de computadores e a 
internet, e contaram com a colaboração de familiares, colegas, amigos e profes-
sores. Utilizando o software Windows Movie Maker, os depoimentos foram compila-
dos e editados, juntamente com arquivos de áudio, imagens, textos e outros 
vídeos. A versão final do vídeo foi apresentada durante a cerimônia de formatura 
dos alunos. Este trabalho tentou deixar como legado à comunidade escolar a des-
mistificação da mídia audiovisual. Buscou-se também aproximá-los das Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação (TIC) e de suas linguagens no intuito de pro-
mover o empoderamento e a conquista de meios para que possam expressar e di-
vulgar o que pensam e sentem.

Palavras-chave: TIC – produção de mídia audiovisual – ensino/aprendizagem de 
Língua Portuguesa.
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Linha temática: Gamefication e Ensino.

Resumo: A procura por cursos na modalidade a distância está se tornando cada 
vez mais frequente no contexto acadêmico, resultando na necessidade urgente de 
oferta de cursos online que explorem as potencialidades dos recursos encontrados 
no contexto digital. Com a evolução das tecnologias, a prática de ensino de línguas 
precisa ser repensada, principalmente quando esta se dá na modalidade a distân-
cia, já que temos a nossa disposição dispositivos que permitem disponibilizar aulas 
de línguas mais inovadoras. 

__________________________________

1. Acadêmica do curso de Letras-Inglês da UFSM e membro do grupo de pesquisa NUPEAD 
(Núcleo de Pesquisa, Ensino e Aprendizagem de Línguas a Distância). Bolsista PIBIC/CNPQ  do 
projeto English Online 3D.
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A atual geração de jovens universitários interage virtualmente com muito mais facili-
dade do que a anterior, pois dependendo do local onde se encontram, o acesso às 
tecnologias pode ser facilitada, por meio de conexões wifi ou dispositivos móveis.  
No entanto, o sucesso na aprendizagem de línguas na modalidade a distância não 
depende apenas do acesso, mas também de materiais didáticos digitais que insti-
gam, motivem, envolvam e desafiem seus usuários a aprender, principalmente 
quando estão a distância e sem o contato imediato com o professor. Na tentativa 
de ofertar um curso que explore as potencialidades dos recursos digitais na prática 
pedagógica, no curso English Online 3D (e-3D) buscamos produzir materiais didáti-
cos digitais que promovam a aprendizagem da língua por meio da interação, da 
prática situada por meio da realização de atividades gamificadas. Neste trabalho 
apresentamos dados iniciais da avaliação do MDD em construção no e-3d e descre-
vemos as unidades didáticas elaboradas, considerando o Ciclo de Ensino e Apren-
dizagem de Rothery (1996), bem como a perspectiva da pedagogia de gêneros 
(Cope & Kalantzis, 2000) na construção do curso, pois acreditamos que simular 
práticas comunicativas dentro de um contexto virtual e interativo em 3D possa po-
tencializar a aprendizagem na modalidade de ensino a distância. Resultados inici-
ais dessa experiência serão apresentados no evento.

Palavras-chave: English Online 3D, Produção de Material Didático Digital, Gên-
eros.
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Linha temática: Tecnologias na Educação. 

Resumo: Cooptado pela potência dos discursos corporais presentes no Passinho 
do Funk carioca, que nos últimos 06 anos têm utilizado e se construído enquanto 
possibilidade de arte popular no ciberespaço, alguns vídeos desse gênero da 
Dança Contemporânea Brasileira (SILVA, 2010) obteve mais de 500.000 (quinhen-
tos mil) visualizações no Youtube (YOUTUBE, 2014), instigado pela possibilidade 
de discutir academicamente essa manifestação produzida na periferia para a inter-
net e desenvolvida fora do contexto formal da dança, dentro do PIBID-Dança da Uni-
versidade Federal de Santa Maria. Tendo como objetivo promover reflexão com os 
futuros docentes, sobre esse fenômeno que é a midiatização desses processos 
através de mídias locativas (LEMOS, 2002), atentando para influência na edu-
cação, fomentando mais um quadro de possibilidade teórico/prática na perspectiva 
da pedagogia e currículos culturais (SABAT, 2001) na escola. De início, a investi-
gação parte do estudo das mídias locativas e sua relação coma Dança Brasileira 
Contemporânea nos ciberespaços, possibilitando aos dançarinos do gênero em 
questão, uma nova relação com o “fazer” Dança que está ligado a “desmateriali-
zação” da cultura e na sua “subida” ao ciberespaço (LEMOS, 2002 p.90).

___________________________________
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Propõe-se uma fase estudos teórico e apreciação estética dos discursos pertinen-
tes aos corpos nos vídeos, na escola, e o próprio corpo do docente. Quais os para-
digmas que esse novo fenômeno traz para o corpo, e como ele reverbera cultural-
mente e artisticamente dentro das possibilidades educativas.

Palavras-chave: Passinho do Funk; Dança Contemporânea Brasileira; Pedagogia 
e Currículos Culturais.
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Linha Temática: Tecnologias na Educação

Resumo: No presente artigo apontamos que o campo da Arte e Tecnologia pode 
contribuir de maneira significativa para o uso dos dispositivos moveis no ensino das 
TIC a partir de propostas com realidade aumentada. Tal pesquisa vem sendo de-
senvolvida no projeto em andamento “Arte e TIC: contribuições interdisciplinares na 
formação docente” que tem como foco do uso dos dispositivos moveis em sala de 
aula a partir de linguagens hipermídias. Com este projeto objetivamos contribuir 
com a formação de professores da rede básica de ensino a fim de instigar a investi-
gação e a aplicação de propostas tecnológicas reflexivas em processos de aprendi-
zagem.
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 1. Professora Dr(a) Pós-Graduação em Artes Visuais 
 2. Mestrando em Arte e Tecnologia - PPGArt
 3. Bacharel em Artes Visuais e Graduanda em Artes Visuais Licenciatura
 4. Graduando do curso de Engenharia de Computação

Estes processos de aprendizagem não envolvem somente a relação professor estu-
dante, não estando limitados ao espaço da sala de aula, as relacões entre sujeitos 
também são alteradas, seja nos espaços educacionais, como em qualquer outro 
ambiente de aprendizagem, pois tais tecnologias podem intensificar a intervenção 
pedagógica de maneira reflexiva. Como resultado desse projeto, até o momento, 
desenvolvemos diversos workshops sobre o uso de tablets em sala de aula, dis-
ponibilizados em ambiente online e apresentados presencialmente, dentre eles o 
workshop “Tablets e Realidade Aumentada”, abordado neste artigo. Os resultados 
deste projeto em desenvolvimento, também já foram apresentados e publicados 
em anais de eventos.

Palavras chave: dispositivos móveis, realidade aumentada, aprendizagem.
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Resumo: A intenção deste artigo é fazer uma reflexão acerca da utilização do blog 
como instrumento pedagógico para a construção e divulgação do conhecimento de 
alunos e do professor pesquisador. Neste espaço acontecerão as publicações dos 
devires produzido. Acredito, que todo processo de ensino-aprendizagem envolve 
um planejamento adequado enquanto instrumento e metodologia, para a eficácia e 
a qualidade do processo de construção do conhecimento. A partir da sala de aula 
como um dinamizador das práticas pedagógicas. Dentro desta perspectiva, é que 
se propõem considerar a contribuição do blog para o desenvolvimento, intera-
tividade e qualificação da educação. Esses elementos tem o objetivo de programar 
a dinâmica da interação das atividades que compõem o Blog do Projeto de Aprendi-
zagem Arte e Cinema no Padre Nóbrega-PACIPEN facilitador do compartilhamento 
de informações no processo de ensino aprendizagem significativa na escola. Logo 
se espera que a tecnologia desempenhe seu papel de melhorar a amplitude do 
processo educativo que envolve alunos e professores de forma dinâmica no 
sistema democrático, interativo de promoção do processo cognitivo/subjetivo.

Palavras chave: conhecimento, blog, práticas pedagógicas.

____________________

1. Mestranda em Educação – UNISC, Pós Graduação em História do Brasil - UFSM. Santa Maria-
RS/BRASIL. E-mail: adriairespmr@yahoo.com.br,  http://lattes.cnpq.br/9085146590955598. 

 

mailto:adriairespmr@yahoo.com.br
mailto:adriairespmr@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/9085146590955598
http://lattes.cnpq.br/9085146590955598


72

JOGOS SÉRIOS EM MUNDOS VIRTUAIS 3D: O JOGO DE 
CAÇA AO TESOURO NO MUSEU VIRTUAL 3D DA

 COMPUTAÇÃO
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Linha temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais na Educação.
 
Resumo: A interação é uma ferramenta necessária para que haja construção do con-
hecimento (Sklar, 2003). Com essa proposta surgem os mundos virtuais 3D, com o 
intuito de potencializar a interação e colaboração entre estudantes no processo de 
ensino e aprendizagem. Considerando estas assertivas encontra-se em desenvolvi-
mento, através da plataforma livre OpenSimulator (OpenSim, 2014), o Museu Vir-
tual 3D da Computação, para abordar temas referentes à disciplina de Introdução a 
Computação, sendo eles História da Computação, Personalidades da Computação, 
Linguagens de Programação e Gerações dos Computadores (Dalsasso, 2013). 
Para tanto, foram construídas galerias contendo artefatos interativos, uma sala de 
estudo como testes, atividades integradas ao ambiente Moodle e uma sala de con-
vivência (Dalsasso et. al., 2013). Vários autores, entre eles Mattar (2010) e Papas-
tergiou (2009) destacam que o uso de jogos na educação pode ser um fator motiva-
cional no processo de ensino e aprendizagem.
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No contexto educacional, os jogos podem ser denominados jogos sérios, cuja finali-
dade instrucional explícita agregam a seriedade do pensamento e a resolução de 
problemas com o experimental e com a liberdade emocional do jogo (Michel e 
Chen, 2006). No jogo proposto, as pistas estão espalhadas em determinados artefa-
tos distribuídos nas galerias do Museu, quando uma equipe descobre a solução de 
uma pista e chega até o artefato correspondente, recebe, através do guia, represen-
tado por um avatar inteligente (agentes de software), a pista para o próximo 
enigma. A equipe que descobrir primeiro as respostas para todas as pistas recebe 
um prêmio, um item surpresa para personalizar seu avatar. O principal objetivo de-
ste jogo é intensificar a experiência de visitação através de interações mais motiva-
cionais e lúdicas, buscando potencializar a aprendizagem dos estudantes sobre o 
conteúdo. O jogo encontra-se na fase de finalização de seu desenvolvimento e tes-
tes. Na próxima etapa, será avaliado por estudantes de graduação da área de com-
putação. 

Palavras-chave: Mundos Vituais 3D; Agentes Inteligentes; Caça ao tesouro. 
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DESENVOLVIMENTO DO JOGO PATRULHA DO MEIO
AMBIENTE PARA MEDIAÇÃO E MOTIVAÇÃO DO

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE ALUNOS DE 
4º E 5º ANO
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Linha temática: Desenvolvimento e produção de jogo educativo.

Objetivo: Desenvolver práticas pedagógicas inovadoras que utilizam recursos da 
Tecnologia da Informação e Comunicação como mediadoras e motivadoras do 
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processo de ensino-aprendizagem acerca do tema transversal meio ambiente, abor-
dando infrações e crimes ambientais definidos na Lei 9.605/98 - Lei de Crimes Am-
bientais.

Descrição: A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como 
mediadoras no processo de construção do conhecimento pode ser considerada 
como uma alternativa inovadora, uma vez que propicia uma prática pedagógica de 
participação e experimentação do aluno de forma lúdica, colaborativa e atrativa.  O 
jogo “PATRULHA DO MEIO AMBIENTE” aborda questões sobre a Lei de Crimes 
Ambientais para estudantes de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental em cinco esco-
las do campo, localizadas em Cachoeira do Sul - RS, Brasil. Foram selecionados 
quatro temas centrais: caça e maus-tratos a animais, poluição, desmatamento e 
queimadas abordados de forma interessante e desafiante, com intuito de facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem. Além do conteúdo, o jogo teve inserção de curio-
sidades, ilustrações sobre cada assunto e a realização de testes diversificados no 
decorrer do jogo. Para o desafio final foi proposto um ambiente atingido por maus 
hábitos ambientais que através da interação do aluno, com base no conhecimento 
construído nas atividades anteriores, será gradualmente modificado para um ambi-
ente sustentável. Foram inseridos dois personagens, com propósito de manter a 
motivação e estimular a interação dos alunos com as atividades. Para o desenvolvi-
mento foi utilizado a ferramenta Adobe Flash, que compreende a linguagem Action 
Script 3.0 e ferramentas próprias da tecnologia. Sua identidade visual foi desenvol-
vida em parceria com a equipe multidisciplinar do Laboratório de Mediações Cultu-
rais e Sociais e designers do Ensino a Distância do Colégio Técnico Industrial de 
Santa Maria. O jogo "PATRULHA DO MEIO AMBIENTE" potencializa a construção 
de uma cultura de responsabilidade ecológica e respeito à natureza e fortalece o 
ensino através da inserção de práticas inovadoras de ensino-aprendizagem medi-
ado pelas TIC, trabalhando colaborativa e interativamente, valorizando a realidade 
vivenciada na construção do conhecimento dos sujeitos.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Jogos Educacionais; Jogos Sérios; Crimes 
Ambientais.
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Linha Temática: Tecnologias na Educação.

Resumo: O presente artigo pretende revisitar e propor uma atualização das dicoto-
mias de Donna Haraway, descritas no ensaio “Manifesto Ciborgue: Ciência, tecnolo-
gia e feminismo-socialista no final do século XX”. A partir de um trabalho de con-
clusão da disciplina “A estética das redes e o ciberespaço” do Programa de Pós 
Graduação em Informática na Educação da UFRGS, representou-se as dicotomias 
estudadas no texto por meio de um vídeo. Esse vídeo foi utilizado como um objeto 
de aprendizagem, numa atividade do Curso Emprendedorismo e Inovação: concei-
tos e práticas da UNISINOS, na qual foi solicitado que os alunos propusessem uma
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imagem atual das dicotomias apresentadas. Como resultado destaca-se a represen-
tação das dicotomias já existentes e a proposição de dicotomias atuais, ilustrando-
as por meio de um único vídeo.

Palavras chave: Manifesto Ciborgue, Dicotomias de Donna Haraway, Vídeo
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O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NAS AULAS DE PORTUGUÊS: 
TRABALHANDO COM FOTOLIVROS PARA DESENVOLVER A COMPREENSÃO

 E O EMPREGO DE TEMPOS VERBAIS NO PRESENTE E NO PASSADO
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Linha temática: Tecnologias na Educação.

Resumo: O presente trabalho visa apresentar algumas das atividades desenvol-
vidas por uma ex-bolsista do PET/Letras (Programa de Educação Tutorial), pro-
grama subsidiado pelo MEC desde 2010/2. Esse, por sua vez, tem como objetivo 
principal analisar a pertinência e a adequação do uso de programas e serviços de 
produção multimídia disponíveis gratuitamente na internet para o desenvolvimento 
da linguagem escrita. Diante disso, procurou-se investigar em que medida os soft-
wares Diji álbum e Ncesoft Flip Book Maker poderiam desenvolver a compreensão 
e o emprego dos tempos verbais no presente e no passado em uma turma de 2º 
ano do ensino médio de uma escola pública de Bagé, por meio da produção de foto-
livros. Este estudo jusifica-se mediante o fato de que para formar leitores e produto-
res de textos é necessário que haja uma ampliação no contato desses com textos 
dos mais variados gêneros. Para tanto, cabe ao professor incentivar seus alunos a
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ler e a produzir textos de forma crítica e reflexiva, bem como buscar novas me-
todologias de ensino-aprendizagem que lhes permitam o acesso às mais diferentes  
formas de linguagem. Nesse sentido, trabalhar com fotolivros em sala de aula pode 
ser interessante à medida que nos possibilita aproximar a escola da vida cotidiana 
desses aprendizes e, principalmente, desenvolver um trabalho que envolva diferen-
tes tipos de linguagens e mídias a partir das memórias de cada discente, desper-
tando, assim, maior interesse e prazer em aprender.

Palavras-Chaves: Ensino de Português; Ferramentas digitais; Desenvolvimento da 
habilidade escrita.
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TORRE DE HANÓI: UMA POSSIBILIDADE COMO 
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CONHECIMENTO

Luiz Elcides Cardoso da Silva1

Universidade de Santa Cruz do Sul

Leticia Staub Limberger2

Universidade de Santa Cruz do Sul

Dra. Nize Maria Campos Pellanda3

Universidade de Santa Cruz do Sul

Linha temática: Jogos Digitais e Mundos Virtuais  na Educação

Resumo: Este relato aborda uma investigação feita junto às turmas do ensino fun-
damental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Guilherme Alfredo Oscar 
Hildebrand, localizada no município de Santa Cruz do Sul, RS. Através da utilização 
do jogo computadorizado Torre de Hanói, este trabalho buscou analisar se as cri-
anças dos anos iniciais conseguiam resolver com maior facilidade os jogos envol-
vendo uma lógica mais apurada, conforme observações informais feitas no labo-
ratório de informática quando da utilização destes jogos pelos alunos. Através de 
observações feitas durante encontros cronometrados nas aulas de informática, foi 
possível descobrir que os jogadores em anos escolares mais avançados têm mais 
facilidade para resolver as fases mais complexas do jogo e os de anos iniciais re-
solvem com maior facilidade as fases mais simples. Este trabalho evidenciou que 
dentro de um grande grupo prevaleceu a idade mais avançada para a resolução de 
jogos que exigem um maior raciocínio lógico.
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Resumo: A criação da internet em 1969 e da World Wide Web em 1989, o surgi-
mento do Geoprocessamento na década de 50 e consequentemente o surgimento 
dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) decorrentes dos avanços da In-
formática acabaram convergindo para o surgimento dos WEBMAP, estas apli-
cações designam a junção entre SIGs e Internet tendo como principal objetivo a 
exibição, consulta e disseminação destes dados. Com a alta capacidade de dis-
seminação e consulta de dados e informações na internet muitos órgãos públicos 
governamentais que geram informação espacial têm construído aplicações WEB-
MAP. Em pesquisa realizada pelo autor no blog “Coleção de Mapas Interativos” 
percebeu-se um número considerável destas aplicações tanto a nível federal, es-
tadual e municipal, estas aplicações operam de forma semelhante, possuem uma 
arquitetura composta por quatro níveis: banco de dados espacial, servidor de ma-
pas, servidor web e um navegador (browser) para visualizar a aplicação. Estas apli-
cações por disponibilizarem a informação espacial por meio de uma cartografia
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interativa através das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) podem se 
tornar aliadas ao professor de Geografia porque abordam um vasto número de te-
mas físicos e socioeconômicos do Brasil, assim o aluno através destes ambientes 
pode interagir com os mapas de forma dinâmica e totalmente interativa, Destro 
(2007) frisa que uma aplicação WEBMAP contém objetos sensíveis ao toque no 
botão do mouse; seleção de camadas de informações espaciais; definição da área 
de interesse sobre o mapa (zooming); seleção de temas (layer) que comporão o 
mapa (On/Off); e fornecimento de elementos de localização (ex. coordenadas, en-
dereços, atributos, escala, etc.). Portanto utilização das TIC e dos WEBMAP em 
sala de aula pode ajudar a criar ambientes ricos em possibilidades de aprendi-
zagem, facilitando assim que o aluno aprenda de uma maneira mais significativa 
conceitos inerentes à disciplina de Geografia e esteja em contato com as TIC.

Palavras-chave: Internet, WEBMAP, Ensino de Geografia
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Resumo: Diferentes teorias de aprendizagem têm sido utilizadas como suporte 
teórico para os jogos educacionais. O objetivo deste artigo é esclarecer a relação 
entre as teorias de aprendizagem e o uso de jogos educacionais. Tal análise é reali-
zada teoricamente a partir da literatura sobre o assunto. O papel das teorias de 
aprendizagem consiste em orientar o desenvolvimento de jogos educacionais, mas 
não podem justificar a utilização dos jogos educacionais em geral. A aceitação dos 
jogos educacionais como um método de aprendizagem deriva do entendimento de 
que os jogos permitem criar virtualmente situações capazes de estimular o conheci-
mento e habilidades cognitivas, cujos resultados podem ser transferidos para 
situações reais.

Palavras chave: Teorias de aprendizagem. Jogos. Ensino.

Abstract: Different learning theories have been used as theoretical support for edu-
cational games. The aim of this paper is to clarify the relationship between learning 
theories and the use of educational games. Such analysis is performed theoretically 
from the literature on the subject. 
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The role of learning theories is to guide the development of educational games, but 
they can not justify the use of educational games in general. The acceptance of edu-
cational games as a learning method derives from the understanding that the 
games allow to create virtual situations capable of stimulating the knowledge and 
cognitive skills, whose results can be transferred to real situations.

Keywords: Learning theory. Games. Education. 

1. Introdução

O uso dos jogos educacionais é sustentado por diferentes teorias de aprendi-
zagem (KEBRITCHI; HIRUMI, 2008; WU et al., 2012). Por exemplo, Wu et al. 
(2012) realizaram uma revisão da literatura sobre jogos educacionais e identifi-
caram quatro grupos teóricos distintos que sustentam a aprendizagem por jogos 
nos estudos analisados. Uma vez que teorias bastante distintas, como o comporta-
mentalismo e o construtivismo, por exemplo, podem ser utilizadas para justificar o 
uso de jogos no ensino, pode-se concluir que uma única teoria não é capaz de justi-
ficar o potencial pedagógico de todos os jogos com fins educacionais. Isto revela 
que tais teorias são capazes de justificar o potencial pedagógico de um jogo em par-
ticular, mas não dos jogos em geral. Portanto, a fundamentação teórica para o uso 
dos jogos educacionais em geral ainda apresenta desafios. Assim, o objetivo deste 
trabalho é esclarecer a relação entre as teorias de aprendizagem e o uso dos jogos 
educacionais, explicitando razões para o uso de jogos como método de aprendi-
zagem que independem de tais teorias. Tal análise é realizada de forma teórica a 
partir da literatura sobre o tema. Nesta pesquisa, os estudos analisados estão volta-
dos aos jogos educacionais que utilizam recursos computacionais.

A próxima seção apresenta a revisão da literatura sobre jogos educacionais, 
onde se busca compreender as características particulares dos jogos que podem 
contribuir para o ensino. Na terceira seção é realizada a discussão destas carac-
terísticas, de modo a elucidar a relação entre os jogos educacionais e as teorias de 
aprendizagem. Por fim, a última seção apresenta as conclusões do trabalho.
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2. Jogos educacionais

Os jogos educacionais podem ser definidos como jogos que têm por objetivo 
facilitar o processo de aprendizagem (GIANNAKOS, 2013; WHITTON, 2012), colo-
cando em segundo plano outros objetivos, como o entretenimento, por exemplo. 
Para um completo entendimento da definição acima proposta, faz-se necessário 
discutir a definição do termo jogo.

Um dos aspectos elementares sobre os jogos é a existência de regras (KE, 
2009; WOUTERS et al., 2013). As regras são um conjunto de restrições que deter-
minam como o jogo deve ser jogado (WHITTON, 2012). Tais regras são as leis que 
criam o universo do jogo, um mundo a parte da realidade onde o jogador será inse-
rido. Este aspecto é evidenciado por Crookall, Oxford e Saunders (1987) apud Gar-
ris, Ahlers e Driskell (2002), ao destacarem que os jogos não têm a intenção de rep-
resentar um sistema da realidade, pois eles são sistemas “reais” em si mesmos. O 
jogador, ao aceitar voluntariamente as regras do jogo, fica imerso nestas regras, de 
modo que sua mente opera dentro deste contexto. Esta característica dos jogos é 
denominada de fantasia (GARRIS; AHLERS; DRISKELL, 2002; WHITTON, 2012). 
O aspecto de fantasia presente em um jogo enfatiza que este possui um contexto 
fictício e não real (WHITTON, 2012), permitindo que os jogadores atuem com se-
gurança em situações fora do comum para o jogador (GARRIS; AHLERS; 
DRISKELL, 2002). Isto não implica que o universo criado pelo jogo não possa ser 
semelhante ao mundo real, para isso basta que as regras estabelecidas no jogo se 
assemelhem com aquelas observadas em situações reais.

Os jogos também possuem metas e objetivos explícitos (KE, 2009; VOGEL 
et al., 2006; WOUTERS et al., 2013), a partir dos quais é possível determinar a pro-
gressão do jogador (WHITTON, 2012). Entretanto, em um jogo existem diferentes 
formas de alcançar estes objetivos, há certa liberdade para o jogador explorar as 
regras na busca dos objetivos. Isto se torna evidente quando se observa que em 
um dado jogo, cada partida tende a ter características particulares, embora todas 
estejam sujeitas às mesmas regras e objetivos (GARRIS; AHLERS; DRISKELL, 
2002).

Os objetivos normalmente são estabelecidos a partir de um desafio (WOUT-
ERS et al., 2013), que decorre da incerteza do sucesso existente na busca do ob-
jetivo. Tal desafio exige esforço do jogador para superá-lo, e a presença deste es-
forço caracteriza o desafio proposto (WHITTON, 2012).

Outra característica dos jogos é a sua interatividade (VOGEL et al., 2006; 
WOUTERS et al., 2013), que permite que o jogador atue sobre os elementos de um 
jogo, observando os efeitos, ou consequências, destas ações (WHITTON, 2012). 
Esta interatividade poderá se estruturar tendo como referência elementos físicos, 
como nos jogos de tabuleiro, ou virtuais, através do computador. Em geral, os jogos 
permitem ao jogador medir seu progresso através de pontuações ou indicadores, 
que informam a situação com relação aos objetivos do jogo ou com relação a ou-
tros jogadores (WHITTON, 2012; WOUTERS et al., 2013). Dessa forma, ao forne-
cer feedback ao jogador, os jogos estabelecem um diálogo com o jogador, que 
reavalia suas ações em função das consequências observadas.

Por fim, um último aspecto a mencionar diz respeito à diversão. Apesar dos 
jogos normalmente estarem associados ao entretenimento, a presença da diversão 
não pode ser considerada uma característica intrínseca dos jogos (WHITTON, 
2012). A noção de diversão é algo subjetivo, inerente a experiência que o jogador 
tem com o jogo, e não uma propriedade do jogo em si. De fato, duas pessoas po-
dem ter opiniões opostas com relação a diversão proporcionada por um deter-
minado jogo, mas não podem discordar com relação às regras do jogo ou seus ob-
jetivos, por exemplo.

2.1. Jogos e simulações

Outro aspecto importante de se evidenciar é a distinção entre jogos e simu-
lação. Diversas obras na literatura têm contribuído para aprofundar o entendimento 
sobre os jogos ao apontar semelhanças e diferenças entre estes dois conceitos 
(GREDLER, 1996; KLABBERS, 2009a; WILSON et al., 2009). 
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Segundo Law (2007), a simulação consiste em representar o comportamento de 
sistemas do mundo real. Para tanto, a partir de um sistema de interesse é criado 
um modelo para representá-lo. Este modelo tem por objetivo imitar o sistema anal-
isado com relação a suas características principais. Neste processo, o indivíduo in-
terage com o modelo simulado observando o efeito de determinadas ações (al-
terações no modelo) e comparando cenários distintos.

A partir desta definição pode-se perceber duas semelhanças entre os jogos e 
as simulações. Assim como os jogos, a simulação também tem características in-
terativas (WILSON et al., 2009), pois a simulação é capaz de revelar os efeitos de 
determinadas ações, permitindo que novas estratégias de ação sejam estabeleci-
das na medida em que se adquire maior conhecimento sobre o sistema em estudo. 
A segunda característica, também de forma semelhante aos jogos, é que a simu-
lação cria um ambiente seguro para experimentações, cujas consequências não 
são transferidas para o mundo real (LAW, 2007).

Por outro lado, um dos aspectos fundamentais na distinção entre jogos e 
simulação é o papel assumido pelo indivíduo nestas duas situações (KLABBERS, 
2009b). Na simulação, o indivíduo é um observador externo ao modelo, que ob-
serva seu comportamento sem fazer parte deste. A intenção é conhecer como o 
sistema funciona a partir da experimentação com o modelo. Contudo, nos jogos, o 
indivíduo faz parte do modelo, ele possui um papel no universo do jogo. Por esta 
razão, embora as ações do indivíduo estejam restritas ao universo do jogo, neste 
ambiente as consequências são experimentadas de forma mais pessoal do que na 
simulação. Para o indivíduo que está imerso em um contexto, tanto a reação dos 
demais participantes quanto a mudança no estado do jogo influenciam o processo 
de tomada de decisões, que se dá em um contexto pré-determinado segundo os 
objetivos e regras do jogo. Por outro lado, como não existe implicitamente na simu-
lação um papel específico pré-determinado para o indivíduo, este deve estar apto a 
atuar como um pesquisador, estabelecendo os objetivos e realizando experimen-
tações de modo sistemático (GREDLER, 1996).

Outro aspecto que diferenciam os jogos das simulações é a necessidade de 
representações realistas dos sistemas simulados.

Na simulação existe a intenção de representar de forma fidedigna um aspecto da 
realidade, enquanto nos jogos esta não é uma característica obrigatória. Na 
situação particular em que os jogos assumem a intenção de representar de forma 
realista aspectos da realidade tem-se os chamados jogos de simulação, gênero 
mais popular nas pesquisas sobre o uso de jogos para aprendizagem (CONNOLLY 
et al., 2012). Isto ocorre quando, no contexto de um jogo, um indivíduo é colocado 
em um papel que pretende representar uma situação real, como um piloto de avião 
ou um médico que precisa tratar um paciente. Nestes casos, considera-se tais 
situações como um jogo, pois a ênfase está na experiência vivenciada pelo joga-
dor, e não na compreensão de como o sistema modelado funciona.

3. Discussão

Um dos aspectos presentes na definição de jogos é de particular interesse 
para a compreensão sobre os meios pelos quais os jogos, de modo geral, podem 
contribuir com o ensino. Os jogos possuem a capacidade de inserir o indivíduo em 
um contexto fictício, fazendo com que o sujeito haja de acordo com seu papel no 
universo do jogo. Entretanto, os recursos cognitivos que o indivíduo utiliza para su-
perar os desafios impostos não são fictícios e particulares ao jogo, mas constituem 
os mesmos recursos disponíveis para o enfrentamento de situações reais. Desse 
modo, se a interação com um jogo modificar os conhecimentos, habilidades ou ati-
tudes do indivíduo no contexto do jogo, também lhes estará afetando nas situações 
fora deste contexto. Esta transferência de contexto já foi observada empiricamente 
por Gopher, Well e Bareket (1994). Utilizando um jogo como parte do treinamento, 
observou-se a melhora do desempenho dos cadetes em voos reais, quando com-
parados ao desempenho do grupo de controle, sem a experiência com o jogo. Em-
bora o jogo não seja um simulador de voo, sendo seus elementos e parâmetros 
distintos de tal situação, houve melhora no desempenho dos cadetes.



84

Os autores sugerem que a habilidade de controle da atenção desenvolvida pelo 
jogo é utilizada nas situações de vôo e justifica a melhora no desempenho. Por-
tanto, a capacidade dos jogos inserirem o indivíduo em um contexto fictício onde 
seus recursos cognitivos serão estimulados pode ser entendida como um dos 
princípios básicos que sustentam o uso de jogos no ensino, sendo a interatividade 
a característica que distingue os jogos dos métodos tradicionais, como a leitura ou 
a aula expositiva, por exemplo.

À luz desta compreensão pode-se analisar o processo de aprendizagem que 
ocorre nos jogos. O contexto de um jogo faz com que o jogador posicione-se frente 
ao jogo, assim como um indivíduo posiciona-se em uma situação real. Neste sen-
tido, ao assumir o papel proposto pelo jogo, o jogador irá mobilizar os recursos cog-
nitivos necessários para explorar este contexto, de forma semelhante ao que 
ocorre em qualquer outra situação. Ainda, os resultados da aprendizagem em um 
jogo, assim como seu grau de dificuldade, dependem das características do con-
texto criado, da mesma forma como ocorre em outras situações de ensino. Então, 
as teorias que permitem compreender como o indivíduo aprende em situações 
reais podem contribuir para a compreensão da aprendizagem com jogos e para ori-
entar seu desenvolvimento. Tal conclusão traz coerência para a diversidade de teo-
rias utilizadas como base teórica para os jogos educacionais, apresentada na intro-
dução. Toda a complexidade enfrentada pela educação e pela psicologia para com-
preender o fenômeno da aprendizagem está presente e se caracteriza como a 
própria discussão de como ocorre a aprendizagem por jogos. Como exemplo, a 
aprendizagem por jogos também compartilha da distinção entre aprendizagens por 
associação e por reestruturação, e, portanto, os jogos não podem ser rotulados 
como ferramentas capazes de promover apenas um destes tipos de aprendizagem. 
O que determina o tipo de aprendizagem serão as características de um jogo em 
particular, assim como o que determina o tipo de aprendizagem em sala de aula é 
a forma como o professor estrutura suas atividades. O uso de jogos educacionais 
se justifica na medida em que estes demonstraram ser capazes de materializar as 
características necessárias para uma boa aprendizagem, preconizadas por estas 
teorias.

A principal contribuição dos jogos para o ensino está centrada na capaci-
dade dos jogos inserirem o indivíduo em um contexto interativo, apesar de fictício, 
onde seu conhecimento e habilidades cognitivas serão estimulados.

Contudo, a teoria que explica e justifica a efetividade desta experiência será uma 
das teorias de aprendizagem existentes, como o construtivismo, por exemplo. Uma 
vez que tal justificativa será restrita a um jogo em particular, não se deve interpretar 
tais teorias como base de uma justificativa geral para o uso de jogos educacionais. 
O reconhecimento de que os jogos podem ser utilizados como método de ensino 
deriva de sua capacidade de criar contextos interativos, mas não atesta sobre a 
efetividade ou a qualidade de um jogo em particular. A qualidade de um dado jogo 
como ferramenta de ensino é sustentada pela teoria de aprendizagem utilizada no 
seu desenvolvimento, pela correta definição dos resultados de aprendizagem es-
perados e pelo alinhamento entre a teoria de aprendizagem escolhida e o tipo de 
resultado de aprendizagem necessário.

4. Conclusão

Os jogos computacionais possuem valor educacional por permitirem repre-
sentar de modo virtual diferentes tipos de experiências de aprendizagem, cujos re-
sultados podem ser transferidos para situações reais. Entretanto, a correta de-
finição desta experiência continua sendo o fator principal para sua efetividade en-
quanto atividade educacional. Assim, as diferentes teorias de aprendizagem têm 
papel fundamental no uso de jogos para o ensino, pois a atividade proposta aos 
alunos deve estar embasada em uma destas teorias, sendo o jogo apenas um 
meio de proporcionar tal experiência aos alunos.
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Resumo: Este relato aborda uma investigação feita junto às turmas do ensino fun-
damental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Guilherme Alfredo Oscar 
Hildebrand, localizada no município de Santa Cruz do Sul, RS. Através da utilização 
do jogo computadorizado Torre de Hanói, este trabalho buscou analisar se as cri-
anças dos anos iniciais conseguiam resolver com maior facilidade os jogos envol-
vendo uma lógica mais apurada, conforme observações informais feitas no labo-
ratório de informática quando da utilização destes jogos pelos alunos. Através de 
observações feitas durante encontros cronometrados nas aulas de informática, foi 
possível descobrir que os jogadores em anos escolares mais avançados têm mais 
facilidade para resolver as fases mais complexas do jogo e os de anos iniciais re-
solvem com maior facilidade as fases mais simples. Este trabalho evidenciou que 
dentro de um grande grupo prevaleceu a idade mais avançada para a resolução de 
jogos que exigem um maior raciocínio lógico.
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Abstract: This report discusses an investigation carried out among elementary 
school classes Municipal Elementary School Dr. William Alfredo Oscar Hildebrand, 
located in Santa Cruz do Sul, RS. Through the use of computer game Tower of Ha-
noi, this study sought to examine whether children in the early years could solve 
more easily the games involving a more accurate logic as informal observations 
made when using these games by the students computer lab. Through observations 
made during meetings timed in computer classes, it was possible to find out which 
players in later school years are better able to solve the most complex phases of the 
game and the initial years solved more easily the simplest phases. This work 
showed that within a large group prevailed older for solving games requiring a 
deeper logical reasoning. 

Keywords: Games, Tower of Hanoi, Logic

1. Introdução

A necessidade de adequar o ensino-aprendizagem às atuais demandas da 
educação, nos leva a rever nossa metodologia de ensino tanto em sala de aula 
quanto frente aos recursos tecnológicos disponíveis. Proporcionar o desenvolvi-
mento do raciocínio lógico, o pensamento independente, a criatividade e a capaci-
dade de resolver problemas são importantes para o desenvolvimento cognitivo dos 
indivíduos. Como educadores, devemos procurar alternativas de ensino-
aprendizagem, para o desenvolvimento da autoconfiança, de organização, concen-
tração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo. Os jogos, se con-
venientemente planejados, constituem-se como recurso pedagógico eficaz para a 
construção do conhecimento.

Os games se consolidam como uma ferramenta capaz de proporcionar 
prazer e desenvolver a cognição dos alunos, fatores estes fundamentais para a con-
strução do conhecimento e de aprendizagem significativa. Desta forma, justifica-se 
a apresentação do presente relato que discorrerá sobre as observações feitas junto 
as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental através da aplicação do jogo 
Torre de Hanói nas aulas de informática da EMEF Guilherme Alfredo Oscar Hilde-
brand de Santa Cruz do Sul – RS.
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Buscar uma aprendizagem significativa foi o foco do projeto, bem como verificar se 
as crianças menores conseguem desenvolver jogos com uma lógica mais apurada 
do que as que estão em anos/séries mais avançadas, devido a algumas evidências 
anteriormente observadas.

2. Jogos na educação e o seu papel no processo cognitivo

O jogo pode ser considerado como um importante meio educacional, pois 
propicia um desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, lin-
guística, social, moral e motora, além de contribuir para a construção da autonomia, 
criticidade, criatividade, responsabilidade e cooperação. Segundo Rizzo (1998, 
p.48), “os jogos devem estar presentes todos os dias na sala de aula”. Na edu-
cação, estes têm um importante papel no desenvolvimento das crianças, já que con-
tribuem no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Rojo (2001), os jogos 
mantêm uma estreita relação com a construção do conhecimento dos alunos.

Vygotsky (1989) mostra que por meio dos jogos as crianças aprendem a agir, 
a curiosidade é estimulada, adquirem iniciativa e autoconfiança, e que são propor-
cionados desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. Con-
forme Faria (1995), na concepção piagetiana, os jogos consistem numa simples as-
similação funcional, num exercício das ações individuais já aprendidas gerando, 
ainda, um sentimento de prazer pela ação lúdica em si e pelo domínio sobre as 
ações. Portanto, os jogos têm dupla função: consolidar os esquemas já formados e 
dar prazer ou equilíbrio emocional à criança.

Para além de Piaget, Papert, (1980), vai além, argumenta que os jogos de 
computador podem ensinar as crianças que algumas formas de aprendizagem são 
rápidas, convincentes e compensadoras se comparadas com métodos tradicionais 
de ensino utilizados na escola e considerados menos atraentes por alguns alunos. 
Isto se justifica se compararmos a dinâmica que as mídias podem dar a uma aula. 
O uso de som, imagem, animações e os jogos podem tornar a aprendizagem mais 
prazerosa e desafiadora, fatores estes fundamentais para a construção significativa 
do conhecimento. Entretanto, Friedmann (2002) ressalta que é importante pensar 
no jogo como um meio educacional, deixando de lado a ideia de jogo pelo jogo, 
observando-o como instrumento de trabalho, buscando objetivos pré-estabelecidos.

Mumtaz (2001) apresentou um estudo sobre a utilização dos computadores 
por crianças de três a cinco anos, em que mostrava as atividades feitas pelas mes-
mas na escola e em casa em relação ao uso do computador. O estudo mostrou que 
64% das atividades realizadas na escola se referiam ao uso de editores de texto e 
apenas 14% eram utilizados com jogos. Já em casa o resultado se mostrou con-
trário, 77% dos alunos utilizavam para jogos e apenas 13% com o editor de texto. A 
grande maioria dos alunos entrevistados, 70%, considerou mais satisfatório o uso 
do computador em casa do que na escola. Segundo a autora, isto ocorre porque 
em suas casas as crianças escolhem a atividade que querem realizar, controlam 
seu próprio tempo, trabalham sozinhas e não têm restrição quanto ao uso do com-
putador.

Neste contexto dos jogos, o desenvolvimento cognitivo é possibilitado 
através dos ruídos disparados pelo jogo, favorecendo assim o processo auto-
organizativo, fundamental para a construção do conhecimento. Conforme Oliveira 
(1999, p.39), “o conjunto de processos relacionais que um organismo produziu de 
modo a garantir a sua sobrevivência organizacional constitui a sua cognição, ou 
seja, o seu saber actuar face a determinado tipo de perturbação”.

2.1 O jogo Torre de Hanói

A Torre de Hanói, também conhecida por torre do bramanismo ou quebra-
cabeças do fim do mundo, foi publicada em 1883 pelo matemático francês Edouard 
Lucas. A publicação dizia que o jogo vinha do Vietnã, sendo popular também na 
China e no Japão. De acordo com Kirner,

                                                  
a publicação também oferecia mais de um milhão de Francos para quem 
resolvesse o problema da Torre de Hanói com 64 níveis, seguindo as re-
gras do jogo, indicando que o número de movimentos seria 2 elevado a 64 
menos 1 = 18.446.744.073.709.551.615 o que daria cerca de 585 bilhões 
de anos, se cada movimento fosse feito em 1 segundo. (KIRNER, 2007, 
p.2)
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Em uma abordagem realizada por Macedo (1991) sobre o jogo Torre de 
Hanói, no que se refere aos estudos piagetianos e suas implicações psicopedagógi-
cas, sobretudo no que diz respeito à tomada de consciência, caracterizada pela re-
lação entre o fazer e o compreender, aponta que:

                                          (...) nesse jogo, o fazer, no sentido de ter êxito - deslocar 
uma torre de uma coluna para outra utilizando um número 
mínimo de deslocamentos - depende do compreender - ter 
consciência das leis que regulam as relações entre os movi-
mentos de cada uma das peças. É claro que há situações 
em que o fazer é máximo e o compreender é mínimo (...) e 
outras em que o compreender é máximo e o fazer, mínimo 
(...). Mas, cedo ou tarde, há exigências para que estas re-
lações se equilibrem (MACEDO, 1991, p.127).

3. Jogando o jogo

A necessidade de adequar a aprendizagem às atuais demandas da edu-
cação, nos leva a rever nossa metodologia de ensino tanto em sala de aula quanto 
frente aos recursos tecnológicos disponíveis. Os jogos, são utilizados nas aulas de 
informática, nas quais procura-se não fazer uma simples reprodução de atividades 
desenvolvidas em sala de aula tradicional, e sim aproveitar todas as possibilidades 
que o computador oferece. 

As observações feitas através da aplicação do jogo foram cronometradas em 
trinta minutos, com a finalidade de oportunizar a todos os alunos um espaço igual 
de tempo independente do ano que frequentam e suas dificuldades. Cada turma – 
todas as turmas possuíam alunos de faixas etárias homogêneas sem discrepância 
de idades na mesma turma – teve a oportunidade de realizar os jogos em dois mo-
mentos distintos. Numa primeira aula, jogaram várias etapas, começando de um 
nível mais fácil até alcançarem um mais avançado. Já na segunda oportunidade 
foram levados diretamente a uma fase intermediária em que foi anotada, além da 
resolução, a quantidade de movimentos utilizados para realizar tal tarefa.

O montante de alunos participantes somou 148 divididos em oito turmas, da 
Pré-escola ao 5º Ano. A geração dos dados foi feita em planilhas específicas4, para 
o assentamento dos níveis alcançados pelos alunos, bem como dos movimentos 
necessários para alcançarem o objetivo final.

4. Narrando e refletindo o jogo jogado

Em um primeiro momento, com cada turma que chegava ao laboratório de 
informática, foi feita uma explicação do jogo, da sua história e lenda. Na primeira 
vez que as crianças tiveram contato com a Torre de Hanói, somente foi observado 
a etapa que os mesmos conseguiram alcançar, sem a preocupação da quantidade 
de movimentos necessários para tal. Com o andamento da atividade criou-se certa 
disputa entre os jogadores, ambos querendo resolver a torre com a quantidade de 
discos em que contava a fase, a fim de passar para um nível mais difícil. 

A fase do jogo que contava com apenas três discos, foi facilmente resolvida 
pela totalidade dos alunos. Já a segunda fase com quatro discos, apenas dez alu-
nos não resolveram. Nesta etapa percebemos que quem não conseguiu resolver o 
jogo foram alunos de séries mais avançadas, sendo que os da pré-escola e se-
gundo ano todos resolveram, do primeiro ano apenas dois não resolveram a etapa 
com quatro discos. Já alunos do terceiro e quarto ano, oito alunos não conseguiram 
resolver esta fase.

Na terceira fase jogada, novamente os alunos da pré-escola surpreenderam, 
conseguindo resolver e ficando à frente das turmas de primeiro, terceiros e quartos 
anos. Nem tão surpresos com os resultados que iam acontecendo, procuramos dis-
cutir junto com os professores regentes para tentar entender o porquê do baixo de-
sempenho dos alunos maiores. Chegamos à conclusão que vários fatores podem 
estar influenciando este desempenho, entre eles a falta de interesse, o desistir 
frente às primeiras dificuldades encontradas, até a questão social das drogas muito 
presente nas famílias da comunidade onde a escola está inserida.
___________________________
4. Devido à exigência da formatação do trabalho em dez páginas, não foi possível a apresentação 
das tabelas e gráficos produzidos na pesquisa.
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A partir da fase do jogo com cinco discos, foram mais frequentes algumas 
reclamações, principalmente dos alunos mais velhos. Palavras do tipo: não con-
sigo, não sei fazer, é muito difícil, não quero fazer, não dá para fazer, passaram a 
ser mais constantes por alguns alunos que já na sala de aula apresentam este tipo 
de conduta. Destes, dois casos chamaram muito a atenção. Um estudante do ter-
ceiro ano que está ainda em processo de alfabetização, chegou ao início do ano 
praticamente sem saber ler e escrever, mas fora aprovado do ano anterior desta 
forma. Procurando descobrir junto à professora regente da turma, fomos informa-
dos que este aluno não apresenta nenhuma dificuldade de aprendizagem, apenas 
não foi alfabetizado, pois, hoje corresponde ao que está sendo lhe oferecido em 
termos de alfabetização. Este mesmo aluno possui, provavelmente por este motivo, 
algum tipo de bloqueio psicológico, segundo a professora e constatado através de 
laudos realizados por profissionais da área.

O outro caso, e este o mais marcante, é também de um aluno do terceiro 
ano, que está utilizando crack. No primeiro contato deste com o jogo, ficamos intri-
gados, já que o mesmo é um aluno considerado “normal” em seus momentos de 
lucidez, e por desconhecer o problema relatado, nos preocupamos, pois, o mesmo 
não conseguia sair da fase do jogo que apresentava três discos. Em conversa com 
a professora regente, descobrimos que em alguns dias ele vinha para escola sob o 
efeito da droga e aquele era um destes. Com muito esforço e incentivo este aluno 
conseguiu resolver o nível do jogo com quatro peças, porém observamos que reali-
zou 261 movimentos dos discos, sendo que poderia ter resolvido com apenas 
quinze. Este foi um dos alunos que passou a aula toda reclamando da atividade e 
dizendo que não conseguia.

Voltando ao relato dos níveis alcançados, quando a atividade passou a ofere-
cer seis discos, e ficar mais difícil sua resolução, os alunos da pré-escola não con-
seguiram resolver o desafio, já alunos das outras turmas observadas resolveram a 
torre. Nesta etapa se saíram melhor os alunos das séries mais avançadas. Nesta 
etapa se saíram melhor os alunos das séries mais avançadas. Mesmo assim é im-
portante salientar que alunos do primeiro e segundo ano também conseguiram re-
solver a atividade.

Uma das conclusões que apontamos a partir desta fase é que devido à menor velo-
cidade de resolução do jogo, para muitos faltou tempo dentro dos trinta minutos es-
tabelecido para o desenvolvimento da atividade. 

Os alunos que conseguiram passar para o nível de sete discos, encontraram 
uma dificuldade ainda maior para resolver a torre. Do total de alunos que chegaram 
a este nível, quarenta e oito, apenas dez alunos conseguiram resolver esta fase do 
jogo. Vale ressaltar que neste nível apenas um aluno do quarto ano resolveu, frente 
a cinco alunos do terceiro ano e igualando a um do segundo ano que logrou êxito. 
Podemos ver claramente o que já vinha sendo observado nas primeiras etapas do 
jogo, um melhor resultado dos alunos dos anos inferiores. Se compararmos por per-
centual os alunos do quinto ano foram melhores que os do terceiro, mas na quanti-
dade de alunos, temos três do quinto e cinco do terceiro.  Na fase do jogo que apre-
sentava oito discos, nenhum dos alunos conseguiu a resolução. 

Nesta segunda observação, os alunos do segundo ano foram os melhores 
posicionados quando realizaram a atividade com três discos, necessitando apenas 
8,6 movimentos em média para resolver a atividade. Já os do quarto ano nova-
mente apresentaram um baixo desempenho, ficando apenas a frente dos alunos da 
pré-escola, com média de 13,8 movimentos e os menores 19,7 movimentos. As de-
mais turmas apresentaram médias em torno de 9 movimentos.

 No jogo com quatro discos, alguns dados se inverteram, os alunos do se-
gundo ano deixaram de ter os melhores desempenhos passando o terceiro ano a 
apresentar uma vantagem, juntamente com os alunos do quinto ano. As demais 
turmas apresentaram desenvolvimento parecido, ficando apenas a pré-escola com 
uma quantidade mais elevada de movimentos. 

Com cinco discos os que se saíram melhor foram os alunos do quinto ano, 
alcançando uma média de 48,4 movimentos. O número mínimo para esta etapa é 
de trinta e um. Nesta fase do jogo a turma do quarto ano b apresentou um dos pi-
ores desempenhos, com uma média de 81,9 movimentos, e na fase posterior 
sendo a primeira colocada, com um número de 118,8, fugindo do que seria uma 
lógica natural.
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Buscando compreender isto, fomos analisar os resultados individuais da turma e 
percebemos que quatro alunos apresentaram uma enorme quantidade de movimen-
tos em relação aos demais, o que elevou os índices. O mesmo pode ser relatado 
para a turma do quarto ano “a” na fase com seis discos, quando chegaram a um 
número elevado de movimentos, 181,1, frente aos 118,8 que foi o mínimo atingido 
nesta etapa. Dois alunos passaram dos duzentos movimentos e um dos trezentos, 
o que elevou a média da turma.

A resolução da Torre de Hanói com 7 discos foi possível somente para três 
alunos, um do segundo ano, um do quarto ano e outro do quinto. Nesta etapa do 
jogo ficou mais evidente que de acordo com as dificuldades encontradas nesta 
fase, os alunos mais velhos conseguiram melhores resultados. Vale salientar que 
foi uma das únicas fases que conseguiu evidenciar de forma mais clara que de 
acordo com o aumento do nível de dificuldade para resolução da atividade, alunos 
mais maduros conseguiram melhores resultados.

5. Considerações finais

Ao finalizar o presente trabalho, algumas considerações puderam ser consta-
tadas e também algumas dúvidas continuam a persistir. O fato é que novos experi-
mentos devem ser feitos a fim de compreender melhor a questão de tomada de con-
sciência, de organização do pensamento, de colaboração do jogo no que se refere 
à construção dos sujeitos e também do conhecimento. Bem como para tentar gerar 
novos dados e aprofundar a análise dos dados. Entretanto, foi possível perceber 
neste primeiro momento o desenvolvimento da autonomia dos envolvidos bem 
como uma complexificação dos mesmos através dos ruídos gerados pelo jogo, 
propiciando um processo auto-organizativo e por consequência a aprendizagem.

Em relação, a dúvida inicial que foi colocada no trabalho, sobre a facilidade 
dos alunos mais novos resolverem desafios que envolvem um melhor raciocínio 
lógico pode ser constatada que dentro de um grupo maior não ficou evidenciada.

Por fim, acredito que foi válida a experiência com o presente trabalho, já que o 
mesmo consegue oferecer subsídios, para novas e necessárias investigações. 
Oportuniza através do mesmo gerar discussões referentes a esta ferramenta e com-
provar que os jogos computadorizados, muitas vezes banalizados na escola e vis-
tos somente como passatempo, se bem conduzidos podem se caracterizar como 
uma ferramenta na construção do conhecimento.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma atividade realizada na disciplina de língua 
portuguesa, mediada por tecnologias digitais em rede, utilizando a plataforma thin-
glink e posteriormente disponibilizando o link no ambiente virtual de aprendizagem 
EDMODO. Tal proposta tem como objetivo de desenvolver um trabalho sobre o gên-
ero textual Relato de Viagem, em uma turma do primeiro ano do ensino médio na 
EEEB Dr. Paulo Devanier Lauda. A teoria que embasa a pesquisa é a teoria ator-
rede de Bruno Latour, que busca dar conta da importância tanto do humano quanto 
do não-humano, nosso processos de interação, hibridização e agenciamentos para 
a constituição dos sujeitos.  A metodologia elencada para a elaboração dessa 
atividade foi a Cartografia de Controvérsias (CC) que é o exercício de elaboração 
de dispositivos que nos faz observar e descrever especialmente o debate social, 
não sendo exclusivamente direcionada para questões tecnocientíficas. Pretendeu-
se, assim utilizar a mediação tecnológica, para o desenvolvimento de atividades 
que proporcionassem a aprendizagem da língua portuguesa, alcançando plena-
mente os objetivos pretendidos, pois houve interação e aprendizagem significativa, 
mobilizando os alunos na produção do trabalho superando os desafios do uso das 
tecnologias.

_____________________________
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Palavras chave: Teoria ator-rede - cartografia de controvérsias - mediação tec-
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Abstract: This paper presents an activity performed in the course of Portuguese 
language, mediated by digital network technologies, using thinglink platform and 
subsequently providing the link in the virtual learning environment Edmodo. This 
proposal aims to develop a job on the genre Travelogue, in a class of the first year 
of high school in EEEB Dr. Paul Devanier Lauda. The theory that underlies the re-
search is the actor-network theory of Bruno Latour, which seeks to realize the impor-
tance of both the human and the nonhuman, our interaction processes, hybridiza-
tion and assemblages for the constitution of the subject. The methodology for the 
preparation of this activity was the Cartography Controversies (CC) which is the ex-
ercise of developing devices that makes us especially observe and describe the so-
cial debate, not being exclusively directed to technoscientific issues. It was in-
tended, so use the technological mediation for the development of activities that pro-
vided learning the Portuguese language, fully achieving the intended goals because 
there was significant interaction and learning, engaging students in the production 
of work overcoming the challenges of using technology .

Keywords: actor-network theory - Cartography Controversies

1. Introdução

O presente artigo apresenta uma atividade mediada por tecnologia na disci-
plina de Língua Portuguesa embasada na teoria Ator-rede, proposta por Latour.

O ser humano interage não apenas com outro ser humano, mas também 
com não-humanos e a constituição do social acontece a partir das associações que 
se transformam em  híbridos. Por essa razão não se justifica considerar o domínio 
de um sobre o outro. Para Latour (1994), a constituição do humano é mediada pe-
los não-humanos, sem uma hierarquia justificável, porém a modernidade insiste em 
promover a separação dos híbridos em sujeitos de um lado e objetos de outro.
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Partindo dessa concepção, Latour propõe uma teoria que busca dar conta 
da importância tanto do humano quanto do não-humano, a qual denomina Teoria 
Ator-rede (TAR). Segundo Lemos (2013) a TAR supera a visão clássica da ação 
social que considera as atividades do sujeito-ator como único e principal artífice da 
dinâmica social “a teoria do ator-rede recoloca a questão na necessidade de repen-
sar o próprio estatuo do social a partir de sua vocação agregativas e dinâmicas”. 
(LEMOS, 2013, p.15). É possível considerar que a visão clássica não dá conta da 
complexidade das relações que acontecem a todo o momento, entre humanos e 
não-humanos, sendo impossível hierarquizar essas associações.  Conforme Lemos 
(2013, p.19) “Humanos comunicam. E as coisas também. E nos comunicamos com 
as coisas e elas nos fazem fazer coisas, queiramos ou não. E fazemos as coisas 
fazerem coisas para nós e para outras coisas”. Assim, se justifica a crítica a sociolo-
gia do social, pois essa não considera as associações, a mediação entre humanos 
e não-humanos.

2. Revisão da Literatura

Ao compreendermos as relações do humano e do não-humano  na comuni-
cação, torna-se inconcebível nos referirmos ao humano como superior ao não-
humano na constituição do social.  Para a TAR, de acordo com Lemos (2013), o 
humano não é superior ao objeto, o que há é interação. A relação com artefatos, 
objetos e tecnologias constitui-se por trocas, mediações, inscrições e tensões e 
hoje mais do que em outras épocas essa comunicação é mais intensa.

Assim, Lemos (2013) ao definir a TAR destaca o quanto ela é significativa 
para a cultura digital, pois é uma teoria que pensa os mediadores sem que os ato-
res sociais clássicos sejam privilegiados, é uma teoria que traz para o mesmo nível 
sujeitos e objetos, humanos e não-humanos, que ao abrir caixas-pretas descreve e 
destaca as controvérsias. 

Conforme Lemos (2013) a TAR busca a identificação das associações entre 
atores, vistos ora como mediadores ora como intermediários, com destaque para 
as redes que se formam através da circulação das ações, estabilizações e caixas-
pretas.

A separação destacada pelo autor quanto a atores e intermediários existe não em 
essência, mas sim em circunstância, pois é a sociologia da mobilidade, que de-
screve e analisa os entrelaçamentos circulação de agências antes que ocorram as 
estabilizações. 

Latour (1994) não interpreta o mundo através de grandes divisões, ele de-
screve o mundo levando em conta sua hibridização.  Essas interações se efetivam 
na rede, a qual é um conceito-chave para a TAR, pois para Lemos (2013, p. 35) 
“rede é o movimento da associação, do social em formação”. Todos fazem parte da 
rede, pois para o autor a rede não é conexão, e sim composição. Os conceitos tradi-
cionais da sociologia são abandonados pela TAR, pois esta não é fundamentada 
em categorias sociais rígidas e pré-estabelecidas, quanto ao que é social e natural. 
A realidade não é definida ou estável, são ao contrário são momentâneas e locais. 
(LEMOS, 2013)

O conceito de ator-rede para Latour (2013, p. 26) “é puramente conceitual 
que significa que sempre que se desejar definir uma entidade (um agente, um ator) 
deve-se desenvolver seus atributos, ou seja, sua rede”. Conforme Lemos (2013, p. 
35) “Rede é o movimento da associação, do social em formação” Compreendemos 
assim, que a rede são os atores, que em seu deslocamento e redistribuição 
compõem um novo cenário em um movimento contínuo, compreendida como com-
posição e não simplesmente conexão. 

Para Lemos (2013, p.32) “Ator não é sinônimo de indivíduo, assim como 
rede não é de sociedade” a mobilidade destacada pelo autor refere-se a formação 
de associações, em movimentos de conexão e desconexão, sem uma fonte origi-
nal, sem uma direção pré-definida e com um valor que está em constante con-
strução. Assim, é possível destacarmos que o importante é a mobilidade das 
ações, a comunicação que ocorre e que permite as novas construções que não são 
estanques, mas em constante mudança dentro das redes, constituindo o social.
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3. Metodologia adotada

3.1 Etapas de desenvolvimento

Este trabalho de pesquisa foi realizado com uma turma do primeiro ano do 
ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Dr. Paulo Devanier Lauda 
na disciplina de língua portuguesa, com o gênero textual Relato de Viagem, esse 
gênero consta no livro didático fornecido pelo Ministério da Educação. Nessa 
atividade os alunos deveriam selecionar uma viagem que tivessem realizado real-
mente ou poderiam relatar uma viagem fictícia a qualquer lugar do mundo que quis-
essem visitar, os trabalhos foram realizados em grupos de no máximo três alunos, 
tendo a opção de realiza-lo individualmente no caso de relatarem uma viagem real. 
Para a apresentação do trabalho os alunos elaboraram uma apresentação na 
plataformathinglink(http://www.thinglink.com/), disponibilizando-a no grupo da turma 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Edmodo. Para que os alunos pudes-
sem compreender o funcionamento dessa plataforma, e elaborar a apresentação 
foi disponibilizado, no ambiente um arquivo com os passos que deveriam seguir 
desde a seleção de imagens, produção e publicação de vídeos no youtube até o 
compartilhamento no ambiente. O processo ocorreu no período de duas semanas 
durante as aulas com auxílio da professora.

3.2 Cartografia de Controvérsia

A metodologia elencada para a elaboração dessa atividade foi a Cartografia 
de Controvérsia (CC), pois segundo Venturini (2010) a cartografia de controvérsias 
é o exercício de elaboração de dispositivos que nos faz observar e descrever espe-
cialmente o debate social, não sendo exclusivamente direcionada para questões 
tecnicocientíficas.   

Mairesse (2003) defende que a cartografia surge para desconstruir a forma 
de fazer pesquisa onde sujeitos e objetos têm funções predeterminadas, partici-
pando e desencadeando processos de desterritorialização.na ciência que inicia 
uma nova forma de produção do conhecimento, envolvendo criação, arte, autor, 

Na pesquisa histórica, ao contrário, o método exige objetividade, comprovação seja 
por documentos ou fatos, para ser considerado ciência.

Desde sua introdução, afirma Venturini (2010) a cartografia de controvérsias 
(CC) tem de alguma maneira colaborado com a versão educacional da TAR. É um 
método para viver, conhecer e praticar a complexidade das tensões, evitando con-
ceitos complicados sendo mais acessível para os estudantes.  Podemos descrever 
a CC como a prática da TAR sem queimar as sutilezas teóricas. Como tal, a CC 
deve apelar para aqueles que estão intrigados pela TAR, mas que desejam esclare-
cer os problemas conceituais.

Quando questionado para esclarecer as instruções de sua cartografia, La-
tour responde encolhendo os ombros com indiferença, e responde que “just look at 
controversies and tell what you see”. Tal definição é muitas vezes escorregadia e 
recebida com algum ceticismo e não sem motivos. Se a Cartografia de Latour é 
nada mais do que “observar e descrever”, mesmo que pareça estranho, mapear 
controvérsias implica suposições e não requer nenhum protocolo metodológico. 
Venturini (2010) destaca longe de ser uma versão simplificada da TAR, a CC acaba 
por ser extremamente espinhosa e complexa. Ao contrário do que possa parecer, 
observar e apenas descrever controvérsias se torna complexo exatamente pelo 
fato de apenase controvérsias.  Pois o fato de observar e descrever demanda 
tempo, e conhecimento sobre o que se pretende alcançar, além de não haver entre 
os termos uma dicotomia, ambos estão entrelaçados. 

Latour (2000) elenca três significados para  just é mais do que uma mera ên-
fase, e traz um significado maior, implicando em outras três grandes consequên-
cias para as ciências sociais. Primeiro significa que não é proibido aos pesquisa-
dores empregar metodologias e teorias pré-estabelecidas, ao contrário, ao não im-
por uma metodologia específica a CC possibilita que os estudiosos possam usar 
todas as ferramentas de observação além de misturá-las sem restrições. Como se-
gunda consequência de just se refere ao fato de os pesquisadores não poderem 
pretender ser imparciais apenas porque seguem uma diretriz de teoria ou metodolo-
gia, com a CC a perspectiva dos pesquisadores jamais será imparcial.

http://www.thinglink.com
http://www.thinglink.com
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A CC se recusa a encorajar qualquer filosofia ou protocolo único em vez disso in-
centiva uma multiplicidade de teorias e metodologias. A terceira consequência de 
“just” é que pesquisadores devem considerar suas atitudes nos temas estudados, 
pois os atores imersos nas questões investigadas, enquanto os estudiosos obser-
vam os fenômenos por tempo limitado e de um ponto de vista externo, e a autori-
dade dos atores deve ser respeitada.  Frente a esses três significados de just, Ven-
turini (2010) aponta que os estudiosos devem evitar uma leitura equivocada das 
recomendações  propostas por Latour, quando menciona, apenas observe, não sig-
nifica uma observação não mediada. Latour não pretende facilitar ou simplificar a 
pesquisa, ao contrário, ao não delegar métodos específicos evita que os estudio-
sos reduzam ou simplifiquem sua investigação. Todos os conceitos, protocolos de-
vem ser considerados, especialmente a participação dos atores em uma obser-
vação rica e complexa considerando todos os aspectos das controvérsias.

Venturini (2010) aponta que controvérsias são os lugares onde as relações 
heterogêneas acontecem é um espaço de conflitos e negociações, que poderiam 
ignorar um ao outro e no entanto se tornam híbridos ao mesclarem as oposições 
que ocorrem entre os diversos atores. Nesse trabalho de pesquisa elencou-se a 
controvérsia uso das tecnologias para realizar uma atividade escolar baseada em 
gêneros textuais, onde os alunos (humanos) foram observados em suas interações 
com as tecnologias, plataforma, produção de vídeos, disponibilização no ambiente 
Edmodo (não-humanos). Ao longo da pesquisa observou-se que os alunos perce-
biam a importância do uso das tecnologias, mas ao mesmo tempo sentiam-se inse-
guros ao realizar os procedimentos que deveriam ser adotados, nas dificuldades na 
realização da tarefa.

4. Análise e discussão dos resultados

Seguindo a metodologia CC, proposta pela TAR, nesse trabalho buscou-se 
observar e descrever os comportamentos dos actantes, no decorrer do processo. 

Nas primeiras aulas, procurou-se expor o trabalho que seria realizado, quando os 
alunos demonstraram grande interesse em utilizar as tecnologias, mencionando a 
importância do seu uso nos dias atuais e seu desenvolvimento para o futuro. No 
entanto no início dos trabalhos os alunos não entendiam que ter aulas com o uso 
das tecnologias não significava necessariamente trabalhar pouco, mas que pelo 
contrário exigiria grande empenho em aprender a usar as ferramentas tecnológi-
cas. No momento da atividade com o gênero Relato de Viagem, os alunos foram 
apresentados à plataforma thinglink, onde demonstraram certa dificuldade em 
compreendê-la para produzir seus próprios links. Nesse momento essa plataforma 
deixando de ser intermediaria, passando a ser mediadora, pois a dificuldade em 
utiliza-la modificou sua função de apenas ser uma ferramenta para produção do 
trabalho passando a ser também objeto de estudo naquele momento.  Foi ne-
cessário elaborar um tutorial, ensinando passo a passo o que deveriam fazer, inici-
ando pelo log in, passando pela necessidade de se organizar um arquivo para 
guardar as imagens, vídeos, músicas e imagem de fundo necessários para poste-
rior elaboração do link, que iria contém o trabalho concluído. A controvérsia elen-
cada caracteriza-se exatamente pelo fato de os actantes (humanos) defenderem o 
uso de tecnologias (não-humanos) e no uso dessas ocorrerem dificuldades e até 
uma certa resistência na sua utilização. Muitos alunos chegaram a relutar na pro-
dução do trabalho usando as tecnologias, momento em que foram convencidos de 
que o uso de ferramentas tecnológicas passará cada vez mais a fazer parte de seu 
cotidiano e que deveriam aproveitar momentos como esses para aprender a con-
struir conhecimentos através das ferramentas tecnológicas. Na controvérsia o que 
dificulta não é sobre o que os atores discordam, mas sim o que eles não podem 
concordar nas questões, nesse caso, não seria possível concordar com a desistên-
cia dos alunos, tendo em vista que contribuir para as práticas educativas através 
das tecnologias faz parte dos objetivos que se pretende chegar. Durante o proc-
esso, foi necessária muita colaboração dos alunos que apresentavam mais conheci-
mentos sobre tecnologia.
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Dentre os trabalhos apresentados que merecem destaque podemos citar 
uma viagem idealizada por uma das alunas que, partindo de discussões anteriores, 
sobre a educação no Japão, simulou uma viagem aquele país, visitando escolas, 
relatando curiosidades e comportamento de alunos japoneses, trazendo vídeos e 
sites com reportagens sobre a realidade das escolas do Japão. Outro trabalho apre-
sentado foi realizado por um aluno que participou da Jornada da Juventude no Rio 
de Janeiro em 2013, nesse trabalho gerou muita interação entre os colegas, no am-
biente, pois todos queriam saber como foi a experiência vivida pelo colega em sua 
viagem.

5. Considerações finais

Desenvolver atividades mediadas por tecnologias requer tempo e disponibili-
dade para negociações, os agenciamentos que ocorrem no decorrer do processo 
devem contribuir para a constituição dos sujeitos, modificando sua forma de apren-
der e compreender o uso das tecnologias como forma de produção e não apenas 
de consumo do que está disponibilizado na rede. Sendo assim essa atividade de 
trabalho baseada no ensino da língua através de gêneros textuais cumpriu seu pa-
pel ao proporcionar interatividade, apropriação do gênero e uso das tecnologias 
como mediador da aquisição de conhecimentos. Dessa forma, tendo como ponto 
de partida a teoria Ator-rede, buscou-se observar e descrever os processos de con-
strução da atividade, considerando os actantes no mesmo nível de importância, 
sem hierarquiza-los.
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Resumo: O processo de escrita na escola urge por práticas pedagógicas que abar-
quem o universo do aluno, capacitando-o a expressar-se por meio das diversas lin-
guagens encontradas na sociedade. Essa tarefa constitui-se um desafio aos educa-
dores, que buscam por inovações com o intuito de promover o uso contextualizado 
da Língua, principalmente ao engajar o aluno no processo da escrita. Este trabalho 
tem o objetivo de apresentar um relato de experiência de produção de narrativas 
digitais na escola, para isso, foram desenvolvidas duas práticas pedagógicas: na 
primeira, os alunos narraram suas vivências, atendendo a produção do gênero Re-
lato Pessoal; e, na segunda, produziram o gênero Relato de viagem, a partir de 
uma experiência proporcionada por intermédio da escola. Como resultado das 
duas práticas realizadas, percebemos a motivação dos alunos ao realizarem as 
atividades propostas, pois tais atividades promoveram o processo de escrita contex-
tualizada e criativa, possibilitando o desenvolvimento de multiletramentos. Entre-
tanto, percebemos a necessidade de elaborar uma proposta didático-pedagógica 
sistemática de ensino de narrativas digitais na escola como forma de promover o 
processo de produção textual por meio de recursos tecnológicos.
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Abstract: The writing process in the school urges for pedagogical practices that 
cover the student’s universe, enabling them to express themselves by different lan-
guages that can be found in the society. This task constitutes a challenge to educa-
tors who seek for innovations in order to promote the contextualized language use, 
primarily to engage students in the writing process. This paper aims to present an 
experience report about the production of digital storytelling at school. To do this, 
two pedagogical practices have been developed: in the first one, the students nar-
rated their experiences, producing a personal digital storytelling; and in the second 
one, they produced the genre “a trip report”, based on a previous travel experience 
provided by the school. As a result, we perceived in both practices the students’ mo-
tivation to carry out the proposed activities, because such activities have promoted 
the contextualized and creative writing processes, enabling the students to develop 
multiliteracies. However, we realized the need to elaborate a systematized peda-
gogical proposal for teaching digital storytelling at school as a way to promote tex-
tual production through technological resources. 

Key words: Textual production. Digital storytelling. Genre pedagogies.

1. Introdução

 O processo de produção de escrita na escola urge por práticas pedagógicas 
que abarquem o universo do aluno, capacitando-o a expressar-se por meio das 
diversas linguagens que podem ser encontradas na sociedade contemporânea. No 
entanto, essa tarefa constitui-se em um desafio aos educadores, que buscam por 
inovações no ensino com o intuito de promover o uso contextualizado da Língua, 
principalmente promovendo o engajamento do aluno no processo da escrita.

Por outro lado, para desenvolver um trabalho diversificado de produção tex-
tual no contexto escolar, é preciso buscar novas perspectivas para o ensino da lin-
guagem, a fim de engajar os alunos nas atividades propostas.

mailto:anicecchin@gmail.com
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Para isso, o professor de línguas precisa refletir sobre sua prática de ensino, tanto 
para buscar novos pressupostos teóricos, que orientam as atividades a serem de-
senvolvidas em sala de aula, quanto para promover um trabalho condizente às ne-
cessidades do educando e às exigências da atual sociedade.

Sendo assim, para realizar uma prática pedagógica que contemple essas 
perspectivas parece necessário compreendermos melhor alguns pressupostos teóri-
cos, entre eles, o conceito de gêneros discursivos. Para Motta-Roth (2010, p. 46), 
gêneros são “práticas sociais culturalmente reconhecidas”, ou seja, são eventos 
comunicativos “eminentemente ligados ao tipo de interação [em] que os participan-
tes se envolvem”, tais como acontece, por exemplo, nas diferentes interações de 
uma conversa informal, de uma entrevista de empregos ou de um documentário 
(...), constituindo-se em instanciações de uso de linguagem que possibilitam ao 
aluno inserir-se a partir de uma necessidade prática. 

Na mesma direção, Hyland (2007, p.149) sugere que ao explorarmos gên-
eros no ensino de produção textual devem-se considerar as experiências prévias 
dos alunos, pois nessas situações o processo de produção torna-se motivador para 
todos os que estão inseridos nele. Com isso, salientamos a necessidade de elabo-
rar atividades na escola que explorem o uso da linguagem contextualizada e, priori-
zando o trabalho pautado na pedagogia de gêneros (COPE & KALANTZIS, 2009; 
ROJO, 2012), a fim de desenvolver habilidades necessárias na atual sociedade.

Nessa mesma perspectiva, Motta-Roth e Hendges (2010, p.61) salientam 
que,

A vida contemporânea demanda de nós capacidades de analisar discursos 
multimodais/multimídia a partir de competências de multiletramentos para 
dar conta do modo como imagens se tornam um recurso comum para pro-
dução de sentido na sociedade tecnológica e do modo como a combinação 
entre texto verbal e não verbal se torna uma ferramenta poderosa de me-
diação na constituição de identidades sociais e relações entre elas (apud 
Motta-Roth; Nascimento, 2009, p.348)

Sendo assim, é inconcebível ficar indiferente ao uso de recursos multimodais 
no processo de produção textual, haja vista que ao relatarmos nossas experiências 
de forma criativa, é necessário abordar a arte de contar histórias, utilizando os 

recursos que a tecnologia nos dispõe, pois essa tarefa adquiriu novas concepções, 
as quais reconfiguram o ato escrever como forma de expressar nossa visão de 
mundo (MOTTA-ROTH, 2006).

Com o propósito de reportar experiências de produção de narrativa digital na 
escola para o ensino de Língua Portuguesa (LP), tornando os alunos como produto-
res de conhecimento no exercício de autoria, neste artigo, descrevemos duas práti-
cas pedagógicas distintas realizadas no contexto da escola pública, sendo que na 
primeira experiência, desenvolvida, no ano de 2012, os alunos produziram textos 
que contemplavam o gênero Relato Pessoal e criaram histórias de suas vivências 
(CECCHIN; REIS, 2013); na segunda, foi abordado o Relato de Viagem, no qual os 
alunos contaram a viagem feita por intermédio da escola para a cidade de Rio 
Grande/RS.

Os resultados dessas experiências destacam a motivação dos alunos para a 
realização das tarefas propostas, bem como proporcionaram o processo de escrita 
contextualizada e criativa; promovendo multiletramentos ao produzir gêneros que 
atendiam aos seus interesses. Entretanto, é preciso destacar a necessidade da con-
tinuidade dessa prática em sala de aula de forma a proporcionar aos educadores 
subsídios que os orientem no desenvolvimento de atividades que abordem o tema 
narrativa digital e a aprendizagem em Língua Materna, usando a linguagem para 
comunicar para a vida (HYLAND, 2007; MOTTA-ROTH, 2006).

2. Comunicar para a vida
 
Para Hyland (2007, p. 150) “a escrita deve ser trabalhada para comunicar 

para a vida”, já que o aluno aprende a escrever quando a atividade está voltada 
para o uso da língua em situações reais de comunicação. Com isso, o processo de 
escrita passa a ter um novo sentido, cuja abrangência é muito maior do que pro-
duzir algo em troca de um conceito ou para apreciação do professor, sugerindo que 
“estar no mundo é estar com o mundo e com os outros” (FREIRE, 1996, p. 58) e, 
“parte do que significa ensinar a escrita é para cumprir necessidades pessoais, 
políticas e culturais dos alunos para além da sala de aula” (HYLAND, 2007, p. 162), 
configurando essa tarefa como um processo dinâmico de uso da linguagem 
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(MARCUSCHI, 2011, p. 25) para interagir com o meio.
         Ao abordarmos o processo de escrita de forma contextualizada, vislum-
brando as práticas sociais (MOTTA-ROTH, 2006), estamos oportunizando ao aluno 
desenvolver habilidades que o capacitem a exercer sua cidadania de forma crítica, 
ressaltando sua aplicabilidade. Com isso, podemos destacar o uso da linguagem 
sob a ótica da pedagogia de gêneros, a qual é definida por Hyland (2003, p. 10-11) 
como:

Explicitar, deixar claro o que deve ser aprendido para facilitar a aquisição 
de habilidades de escrita;  Sistematizar, fornecer um quadro coerente para 
focar tanto a linguagem quanto o contexto; Basear-se nas necessidades 
dos alunos, garantindo que os objetivos sejam derivados das mesmas; 
Apoiar, dar aos professores um papel central na aprendizagem e cria-
tividade dos alunos; Capacitar, fornecer acesso aos padrões e possibili-
dades de variação de textos de valor; Criticar, fornecer os recursos para os 
alunos compreender os discursos, valorizando-os; Conscientizar o profes-
sor para aumentar a confiança ao aconselhar os alunos sobre a escrita.

Dessa forma, o ensino é voltado para a aplicação do que se propõe, apresen-
tando a visão de mundo do aluno (MOTTA-ROTH, 2006), pois para Freire (1996, p. 
81) “a leitura de mundo precede sempre a leitura da palavra”, destacando a necessi-
dade de tais leituras para que se promova um ensino de qualidade, que leve o 
aluno a construir seus conhecimentos, usando a linguagem e suas diversidades 
como foco principal desse estudo.

Nesse sentido, Motta-Roth (2010, p. 61) sugere: “Em uma sociedade globali-
zada e multicultural, caracterizada por uma infinidade de contextos de atividade e 
de comunicação, novos registros, gêneros e discursos surgem para nos forçar a 
repensar o conceito tradicional de leitura – de mundo e de textos.”

Com isso, o ato de ler e escrever torna-se essencial para o desenvolvimento 
do aluno como um todo, capacitando-o a interagir na sociedade moderna, exigindo 
sua formação como cidadão ao utilizar a linguagem para se comunicar.

Aliado a essa perspectiva, podemos inferir que o trabalho com a produção 
escrita embasada na pedagogia de gêneros contempla o uso contextualizado da 
Língua e possibilita ao aluno fazer o exercício da autoria ao realizar suas próprias 
construções, “produzindo melhores escritores em vez de textos simplesmente

melhores” (HYLAND, 2007, p. 160). Com isso, escrever pode tornar-se uma tarefa 
prazerosa, com o objetivo de motivar os alunos a realizar suas produções, rela-
tando suas histórias, as quais fazem parte de seu mundo já que retratam seus son-
hos e medos de forma criativa e crítica, ao usar diferentes formas para narrá-las.

3. Narrativa digital
 
         O mundo é repleto de histórias e, desde o início dos tempos, o homem sente 
necessidade de relatar seus feitos por meio de narrativas, expondo seus sonhos e 
medos, em um universo real ou imaginário, criado conforme suas expectativas. 
 Nessas situações, escrever passa a ser uma atividade motivadora, pois ao narrar 
nossas próprias histórias, estamos falando de nosso próprio mundo interior e, o ato 
de narrar passa a ser um importante meio de expressar nossas subjetividades e 
pensamentos, especialmente quando recorremos às diversas modalidades de lin-
guagens para produzir textos em contextos distintos.
 Nesse pensamento, o ato de narrar configura-se como um importante meio 
de expressar a nossa subjetividade o uso de recursos proporcionados pela tecnolo-
gia nos permite produzir textos em contextos diversos. Nessa tarefa, o professor 
passa a ser um orientador desse processo, especialmente quando recorremos ao 
uso de tecnologia para escrever com criatividade. Sobre o novo papel desempen-
hado pelo educador nessa função, Rojo (2012, p.43) afirma que:

Trabalhar com as Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas a 
Educação (TIC) demanda uma remodelação da função do educador que 
passa a ser uma espécie de gestor do conhecimento, uma vez que explorar 
as novas possibilidades de sentido faz-se extremamente necessário.

Com isso, destaca-se, na atualidade, o uso de narrativas digitais, denomina-
das por Paiva (2010) como um gênero emergente, capaz de retratar o universo do 
aluno por meio do uso da multimodalidade, aliando nesse gênero diversos modos 
de produção de sentido por meio da produção de textos multimodais que integrem 
som, imagem e efeitos.
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Robin (2006, s/p) define essa nova forma de narrar “como uma combinação 
da arte de contar histórias com uma variedade de multimídias digitais [tais] como 
imagens, áudio e vídeo”, sobre um determinado tema, expressando diferentes pon-
tos de vista. Dessa forma, esse novo tipo de produção de narrativas pressupõe no-
vos modos de retratar o universo individual do aluno.

   Nessa mesma perspectiva, Olher3 sugere que narrativas digitais 
caracterizam-se como projetos de arte multimídia, moldadas por histórias, as quais 
consistem em usar a tecnologia de forma eficaz e criativa, configurando-se como 
uma nova forma de produzir conhecimento, a qual pode ser utilizada na escola. 

Com isso, temos a possibilidade de trabalhar a linguagem e suas diferentes 
formas, utilizando-a para produzir aprendizagem significativa na LP, levando o 
aluno a perceber a Língua como um estudo necessário ao seu desenvolvimento 
escolar que o auxiliará na vida fora da escola, proporcionando-lhe formas diversifi-
cadas de interagir na sociedade. Para isso, nessa tarefa, o professor passa a de-
senvolver um papel essencial, ou seja, de um orientador do processo de produção 
de textos que integram tecnologia, escrita e criatividade, o que na opinião de Rojo 
(2012, p. 143) demanda do profissional uma nova remodelação.

Trabalhar com as Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas a 
Educação (TIC) demanda uma remodelação da função do educador que 
passa a ser uma espécie de gestor do conhecimento, uma vez que ex-
plorar as novas possibilidades de sentido faz-se extremamente necessário.

 Com isso, destacamos o uso de narrativas digitais, denominadas por Paiva 
(2010) como um gênero emergente, capaz de retratar o universo do aluno por meio 
do uso da multimodalidade, a qual alia diversos modos de produção de sentido 
como texto, som, imagem e efeitos.

___________________________
3. www.jasonolher.com. Acesso em 01/12/2013.

Robin (2006, s/p) define essa nova forma de narrar “como uma ideia de com-
binação da arte de contar histórias com uma variedade de multimídia digital como 
imagens, áudio e vídeo, acerca de um tema, que abrange um determinado ponto 
de vista”. Dessa forma, esse tipo de narrativa pressupõe novos modos de retratar o 
universo individual do aluno, sob a ótica da multimodalidade. 

Nessa mesma perspectiva, Olher sugere que narrativas digitais 
caracterizam-se como projetos de arte multimídia, moldadas por histórias, as quais 
consistem em usar a tecnologia de forma eficaz e criativa, configurando-se como 
uma nova forma de produzir conhecimento, a qual pode ser utilizada na escola. 
Com isso, temos a possibilidade de trabalhar a linguagem e suas diferentes for-
mas, utilizando-a para produzir aprendizagem significativa na LP, levando o aluno a 
perceber a Língua como um estudo necessário ao seu desenvolvimento escolar 
que o auxiliará na vida fora da escola, proporcionando-lhe formas diversificadas de 
interagir na sociedade.

Diante de tal afirmativa, pode-se inferir que o trabalho com narrativas digitais 
nas aulas de LP promove um ensino inovador, que motiva os alunos a produzir tex-
tos de forma criativa, configurando-se como uma prática pedagógica que instiga e 
envolve a todos que participam do processo de criação.

Para Paiva (2010), “a narrativa, por natureza, é multimodal e multissenso-
rial”, fazendo o uso dos sentidos para compreensão dos fatos narrados pelo autor. 
Além disso, a autora aponta aspectos positivos do trabalho com narrativas digitais 

em sala de aula, os quais são citados na Figura 1, representada a seguir:    Figura 1: 

Adaptado de PAIVA, 2010

  O texto não é mera descrição;
  Forte relação entre texto e imagem;
 Influencia o olhar para aquilo que está sendo 

narrado;
 Possibilita uma representação de processos 

afetivos;
 Constrói uma rede de sentido;
 Apresenta uma percepção subjetiva do narrador.

http://www.jasonolher.com
http://www.jasonolher.com
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Nessa perspectiva, podemos inferir que ao trabalhar com textos que fazem o 
uso da tecnologia para produzir sentido, estamos aproximando a escola do uni-
verso do aluno, enfocando suas habilidades para construir textos significativos que 
permitam utilizar a linguagem, fazendo-lhe um convite a engajar-se na tarefa.

Ao enfocarmos o uso de narrativa digital para produção de textos que con-
templem aprendizagem na Língua, não podemos excluir a necessidade de relatar-
mos os dez itens propostos pelo Center for Digital Storytelling4, característicos 
dessa modalidade de produção, abaixo representados na Figura 2:

  O objetivo da história;
  Ponto de vista do narrador;
  A questão dramática ou perguntas;
  A escolha de conteúdos;
  Clareza de voz;
  Estimulação da narrativa;
  O uso de uma significativa trilha sonora (Áudio);
 Qualidade das imagens, vídeo e outros elementos multimídia;
  Economia da história;
  Boa gramática e língua em uso.

Figura 2: Adaptado de Center for Digital Storytelling

Com essas características podemos perceber a funcionalidade de cada item 
representado e sua aplicabilidade não só para contar as histórias, mas habilidades 
que poderão ser utilizadas no dia a dia do aluno. Essas habilidades capacitam o 
aluno a interagir na sociedade moderna, a qual requer o conhecimento e uso dos 
recursos que a tecnologia nos proporciona, como forma de inseri-lo no ambiente 
digital.

___________________________________ 

4.http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/. Acesso em 01/12/2013

 Dessa forma, enfatizamos a necessidade de promover tais práticas de pro-

dução de texto como forma de incentivar o aluno a manifestar suas aspirações, re-
fletindo sua visão do mundo e trabalhando a LP de forma contextualizada, Para 
isso, apresentamos a seguir duas práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito 
escolar.

4. As práticas desenvolvidas de produção de narrativas digitais no contexto 
escolar público
 
         Tendo por base os pressupostos apresentados, relatamos a seguir as duas 
práticas realizadas em uma escola pública da cidade de Santa Maria/RS, com alu-
nos do Ensino Médio.

         A escola em que foi realizada a experiência de produção textual por meio de 

narrativas digitais insere-se em uma comunidade carente da região central do Es-
tado, cujo público está em torno de 700 alunos entre Ensino Fundamental e Médio 
(EM). Nesse contexto escolar, há um laboratório de informática equipado com 12 
computadores e com acesso à internet, o que possibilitou a realização das práticas 
pedagógicas que serão descritas na sequência.  Os alunos participantes são ado-
lescentes entre 15 e 17anos, do primeiro e segundo ano do EM, sendo que a maio-
ria trabalha no turno inverso para ajudar a família em seu próprio sustento.
         As tarefas propostas para o desenvolvimento deste projeto foram embasa-
das nas etapas de produção de material didático digital (MDD) para o ensino pres-
encial e a distância, as quais foram elaboradas pelo Grupo de pesquisa CNPq - NU-
PEAD - Núcleo de Pesquisa, Ensino e Aprendizagem de Línguas Online, da Univer-
sidade Federal de Santa Maria/RS. As etapas de elaboração de MDD estão repre-
sentadas na Figura 3.

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu
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Figura 3: Etapas da elaboração de Material Didático Digital, desenvolvida por REIS e GOMES, 
2013.

As duas experiências partiram da sistematização do trabalho, seguindo as etapas 
mencionadas anteriormente. Para dar início ao trabalho, a professora da turma 
criou um blog para a disciplina com o intuito de proporcionar um ambiente virtual de 
interação e um guia das tarefas propostas. Abaixo, vemos a figura do blog criado 
para esse fim:

Figura 4: www.ticcriar.blogspot.com.br

 Como parte das atividades previstas para o projeto e, a partir da sistemati-
zação de cada etapa prevista, os alunos também criaram blogs individuais ou, em 
duplas, para interagirem entre si e com a professora para compartilharem os trabal-
hos produzidos. Na Figura 5 temos a representação do blog de um aluno compartil-
hado:

                                            Figura 5: Blog de um aluno.

Esses exemplos dos blogs ilustram como se dá a experiência de produção 
de narrativas digitais na escola, a qual foi realizada em duas etapas: a primeira com 
alunos do 1º ano do EM, no ano de 2012; e, a segunda, com os mesmos alunos, no 
2º ano do EM, em 2013. A seguir, sistematizamos o trabalho desenvolvido.

4.1 Primeira prática
 
 A primeira prática desenvolvida contou com 23 alunos do 1º ano do EM e 

com a professora da turma para a realização das tarefas, que foram aplicadas no 
laboratório de informática e na sala de aula.

      Para dar início às atividades, os alunos responderam a um ques-
tionário diagnóstico para que se tivesse conhecimento do contexto e do público-
alvo, assim como saber o nível de letramento digital da turma. Após, foi abordado 
em sala de aula o gênero Relato Pessoal, suas características e exemplos. Para 
isso, os alunos assistiram a um vídeo e leram textos que contemplavam esse gên-
ero sendo que, foram trabalhados, também, aspectos da gramática no texto: como 
o tempo verbal, pessoa do discurso, o quê e para quem se produz um esse tipo de 
relato.

Na sequência, os alunos produziram seus vídeos, suas narrativas digitais, 
aliando som, imagem, texto escrito e/ou trilha sonora, e, ao término da tarefa, com-
partilharam suas narrativas com os colegas.

http://www.ticcriar.blogspot.com.br
http://www.ticcriar.blogspot.com.br
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Ao final dessa prática, os alunos responderam um questionário de avaliação e 
escreveram pequenos depoimentos sobre o desenvolvimento das atividades, cujos 
dados serão discutidos neste artigo.

4.1 Segunda prática
 
         Na segunda experiência, os alunos produziram outro gênero, o Relato de 
Viagem, utilizando imagens e relatando o passeio realizado à cidade de Rio 
Grande/RS, feita por intermédio da escola. Embora essa prática tenha sido reali-
zada com os mesmos alunos da primeira, alguns eram novos na turma, portanto, 
foi decidido aplicar um novo questionário diagnóstico para dar início às atividades, 
a fim de identificar os interesses e expectativas dos alunos.
         Após, foi trabalhado o gênero Relato de Viagem, explorando a partir de ex-
emplares, o quê / para quê e para quem se produz, com vídeos, textos digitais e 
impressos, os quais servissem de exemplos, abordando-se nesses textos 
advérbios, tempos verbais, elementos de coesão e coerência textual. Nesse mo-
mento, os blogs criados na primeira experiência serviram, também, de guia para as 
tarefas propostas nesta prática e para promover a interação. A seguir, analisamos 
as atividades propostas e o processo que as envolveu.
 
5 Resultados e Discussão

Após o desenvolvimento das práticas pedagógicas de produção de narrativas digi-
tais para aprendizagem na LP, podemos destacar alguns aspectos, resultantes des-
sas experiências.  A partir das experiências descritas avaliamos que elas foram sig-
nificativas tanto para os alunos quanto para a professora, pois todos os participan-
tes do projeto se mostraram envolvidos nas atividades e motivados para realizá-
las, conforme indicam os fragmentos coletados no questionário de avaliação, resul-
tantes das duas experiências, representado na Figura 6:

    Figura 6: Questionário Diagnóstico aplicado na segunda experiência

Aliado a isso, podemos apontar, ainda, que os alunos a aprendizagem da 
língua portuguesa para os alunos passou a ser significativa, pois eles tinham inter-
esse e preocupação em fazer as tarefas propostas com correção, preocupando-se 
com o uso da linguagem de forma adequada, fazendo as correções necessárias, 
sempre que solicitados. Isso fica evidente quando observamos o processo de es-
crita dos alunos, quando eles produzem a versão rascunho de suas narrativas, as 
quais foram feitas em Power Point (exemplo de aluno X). Na versão final na narra-
tiva, os problemas linguísticos apontados pela professora recebem uma nova 
versão, conforme ilustra o exemplo representado abaixo:

        Texto de aluno X sem correção                           Texto de aluno x com correção
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A organização do trabalho, seguindo as etapas de elaboração de MDD pro-
posta por Reis e Gomes (2013) possibilitou ordenar o trabalho, sistematizando-o 
para que se garantisse um passo a passo que contemplasse desde o processo de 
diagnosticar o público-alvo até obter dados avaliativos de todo o ciclo de trabalho 
proposto.  

Observamos, também, que embora todos os alunos pudessem ser caracteri-
zados como nativos digitais, alguns não tinham habilidade para usar os programas 
indicados para a produção dos textos e/ou criação dos blogs. Alguns, inclusive, não 
possuíam e-mail próprio e, outros não tinham internet em casa, sendo que esse 
acesso é feito por meio do telefone celular, quando há a disponibilidade de créditos, 
ou ainda, como há acesso na casa de amigos e vizinhos ou em Lan-Houses. Nesse 
sentido, podemos afirmar que é importante o papel da escola em providenciar recur-
sos que ajudem os alunos também a letrar-se digitalmente, já que saber manusear 
tecnologias também é um requisito essencial para futuras práticas na contempora-
neidade. Para tanto, é papel da escola e do professor potencializar a inclusão so-
cial e digital dos alunos, para tanto, foi determinante proporcionar aos alunos em 
sala de aula o contato com tecnologias para que as atividades fossem realizadas 
somente na escola, nos horários das aulas da professora.

                    Alunos trabalhando no laboratório de informática

Aliado a isso, podemos destacar que, apesar da maioria dos alunos fazer o 
uso das Redes Sociais, o nível de letramento digital ainda não é o esperado, pois 
para usar softwares como o Word ou o Movie Maker, foram encontradas difi-
culdades e, alguns precisaram do auxílio da professora, providenciando andaimes

tecnológicos, linguísticos e culturais para dar contas das atividades vivenciadas.

A Figura 7 representa a imagem de uma narrativa produzida:

                                  

Figura 7: narrativa de um aluno

         Outro aspecto relevante a ser destacado é que os alunos se sentiram valori-
zados aos contar suas histórias ou outras relacionadas ao seu contexto, confir-
mando o pressuposto de que é necessário “comunicar para a vida” (HYLAND, 
2007), vislumbrando as práticas sociais (MOTTA-ROTH, 2006) que são significati-
vas no seu dia a dia. Destacamos também o fato de que, para produzirem os Rela-
tos de Viagem, os alunos foram orientados pela professora para não revelar suas 
identidades por meio de imagens que os caracterizassem. Entretanto, a maioria pre-
feriu usar fotos pessoais, tiradas no passeio, alegando que são autores de suas 
ações, para tanto, é preciso identificar-se mesmo que no contexto digital.

Na opinião dos alunos participantes “não há graça em não aparecer!” (fala 
dos alunos), pois as histórias relacionavam-se com suas vidas, com seu mundo. 
Com o uso de narrativas digitais para contar histórias e produzir textos significati-
vos, os alunos demonstraram-se animados, motivados a escrever, pois foram mo-
mentos descontraídos, ricos em aprendizagem e, acima de tudo, “prazerosos, diver-
tidos” (fala dos alunos). As duas práticas desenvolvidas foram experiências únicas 
tanto para os alunos quanto para a professora.

Por último, destacamos a necessidade de continuidade desse trabalho, clas-
sificado como gratificante pela professora da turma, pois essa foi caracterizada 
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como uma nova experiência, na qual foi testada a possibilidade de uma metodolo-
gia diferenciada para o trabalho com a disciplina de LP.

Por fim, podemos apontamos a necessidade de desenvolvimento de uma 
metodologia de ensino de produção textual por meio de narrativas digitais para o 
ensino da LP nas escolas, a qual contemple a diversidade de linguagens, o uni-
verso do aluno e a produção escrita contextualizada para que a aprendizagem seja 
significativa e insira o aluno na atual sociedade, capacitando-o para interagir, consci-
ente de seu papel como cidadão.

6. Conclusões
 

Ao término das duas experiências é possível inferir que ambas possibilitaram 
práticas pedagógicas inovadoras que, embora pouco utilizadas em relação ao tra-
balho com a LP, mostraram-se satisfatórias, pois promoveram reflexões em torno 
da produção textual nas escolas, mostrando novas possibilidades para o ensino de 
LP.

Dessa forma, pode-se, também, concluir que tais práticas serviram para com-
provar a necessidade de se trabalhar a LP de forma contextualizada, atendendo as 
necessidades do aluno e vislumbrando a sua aplicação na atual sociedade, pois 
assim, é possível promover uma aprendizagem significativa de uso da linguagem 
em situações do dia a dia.

Por fim, percebe-se a necessidade de que tais práticas tenham continuidade 
para que possam efetivamente contribuir para a vida do educando, integrando-o ao 
meio e capacitando-o a inferir na sociedade, consciente de seu papel, capaz de ex-
ercer sua cidadania.
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Resumo: Nos últimos anos, a temática sobre formação de professores para o con-
texto digital tem sido núcleo de investigação em diferentes áreas educacionais, 
bem como na área da Linguística Aplicada. Na área de Línguas Estrangeiras (LE), 
pesquisadores têm discutido a necessidade de formar professores autônomos com 
capacidade para refletir sobre sua prática, de tomar decisões e de serem críticos 
quanto à realidade que os cerca (CELANI, 2005; STURM, 2008; LIBERALI, 2009; 
PESSOA, 2011). No entanto, pouco se discute sobre os processos formativos de 
professores de LE, principalmente, para atuar na modalidade a distância. Nota-se, 
porém, que há uma conscientização da importância do professor trabalhar virtual-
mente, mas ainda se investe pouco na formação desse profissional para sua 
atuação no contexto virtual. Tendo em vista essas discussões iniciais, o presente 
artigo tem como objetivo tecer uma discussão sobre formação de professores de 
LE realizada por meio da EAD, bem como apresentar dados estatísticos sobre as 
universidades federais brasileiras que ofertam cursos de línguas na modalidade a 
distância. 

_______________________________
1. Mestranda do Programa de Pós-graduação - Mestrado Profissional de Tecnologias Educacionais 
em Redes – PPGTER da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Pesquisadora do 
GrPesq./CNPQ - Núcleo de Pesquisa, Ensino e Aprendizagem de Línguas a Distância- NUPEAD.

2. Profª. Dra. da Universidade Federal de Santa Maria/UAB/Curso de Letras;   
Programa de Mestrado Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede – PPGTER; 
P r o f e s s o r a P e s q u i s a d o r a d o N ú c l e o d e Te c n o l o g i a s E d u c a c i o n a i s – N T E ;  
Coordenadora Laboratório de Línguas - DLEM/CAL.

A proposta metodológica se traduz em um estudo de cunho quanti-qualitativo, que 
envolve o mapeamento das universidades federais, assim como o diagnóstico 
geral da expansão da EAD em cursos de graduação no Brasil, no período de 2007 
a 2013.Resultados iniciais apontam que há necessidade urgente em formar profis-
sionais para atuar em EAD, como um instrumento possível para a formação de pro-
fessores de LE haja vista que pouco se faz no Brasil quanto ao ensino de línguas a 
distância. Tais resultados serão descritos e apresentados no evento, visando con-
tribuir para a formação professores e para o ensino de LE na modalidade a distân-
cia.

Palavras chave: Formação, EAD, LE.

Abstract: In recent years, the issue of training teachers for the digital context has 
been the core of research in different educational areas as well as in the field of Ap-
plied Linguistics. In the area of Foreign Languages (LE), researchers have dis-
cussed the need to train teachers with the ability to self-reflect on their practice, and 
to take decisions and be critical about the reality that surrounds them (CELANI, 
2005; STURM, 2008; LIBERALI, 2009; PESSOA, 2011). However, little is discussed 
about the formation processes of teachers LE mainly to act in the distance. It is 
noted, however, that there is an awareness of the importance of the teacher work 
virtually, but still invests little in this professional training for his performance in the 
virtual context. Given these initial discussions, this paper aims to propose a discus-
sion about teacher LE conducted through distance education, as well as presenting 
statistics on the Brazilian Federal Universities that offer language courses in the dis-
tance mode. The proposed methodology translates into a study of quantitative and 
qualitative nature, which involves mapping the federal universities, as well as the 
general diagnosis of the expansion of distance education in undergraduate courses 
in Brazil, from 2007 to 2013 Initial results indicate that there urgent need to train pro-
fessionals to work in EAD, as a possible for the teacher training LE instrument 
given that little is done in Brazil and the teaching of languages at a distance. These 
results will be described and presented at the event, aiming to help train teachers 
and teaching LE in the distance.

Keywords: Training, EAD, LE.
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1. Introdução

Há que se reconhecer que os desafios relativos à formação de professores 
são temas recorrentes e relevantes nas discussões acadêmicas atuais, entretanto 
pouco se discute sobre os processos formativos de professores de Línguas Estran-
geiras (LE), principalmente, para atuar na modalidade a distância.  

Segundo Kipnis (2009), na década de 90 as Universidades Brasileiras 
começaram a despertar para a Educação a Distância (EAD), com a disseminação 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e sua aplicação no processo 
educacional. No entanto, no caso de ensino de línguas e tecnologias foi somente 
no inicio dos anos 2000 que começaram a surgir algumas experiências isoladas, 
direcionadas para a formação de professores no contexto digital (REIS, 2010). En-
tretanto, embora convivamos há mais de 20 anos com a educação a distância no 
contexto brasileiro, a EAD no ensino de LE ainda é um objeto de aprendizagem 
para os educadores envolvidos nessa área. 

No caso específico de ensino de LE a distância muitos desafios precisam 
ser superados, especialmente com relação a como promover a habilidade de orali-
dade quando ainda temos redes e conexões tão precárias nas universidades.

Segundo Duarte (2011), não dá para negar que existe no Brasil um grande 
preconceito de que a educação a distância é deficitária, isso se deve ao fato de 
que a maioria das instituições inicia suas ofertas de forma isolada e com foco pre-
dominantemente regional de seus cursos. Tais preconceitos inferidos pela socie-
dade levam muitas instituições a repesarem a formação de seus cursos em EAD. 
Porém, com isso verifica-se que novas modalidades de ensino demoram muito 
para serem assimiladas ou apropriadas, pois, no caso da educação a distância, en-
volvem, além de uma formação docente mais específica, também alterações em 
políticas públicas e planos de formação docente, exigindo mudanças que promo-
vam a inovação educativa na instituição. 

Em vista que são poucos os estudos sobre formação de professores de LE, 
principalmente, para atuar na modalidade a distância, nos propomos nesse estudo 
tecer uma discussão sobre o contexto da EAD na formação de professores de LE, 
bem como apresentarmos um diagnóstico geral da expansão da educação 

a distância e das universidades federais que ofertam cursos de línguas estrangei-
ras a distância no Brasil.

2. Revisão da Literatura

2.1  A formação de professores de língua estrangeira por meio da EAD

No atual contexto histórico e cultural, a educação passa a sofrer influência 
das inovações tecnológicas e as paredes das escolas tendem a ser metaforica-
mente, “derrubadas”. De acordo com argumentos propostos por Oliveira e Paiva 
(2008), há um desequilíbrio, conforme aponta a autora, causado pelas inovações 
tecnológicas que desestabilizam todo o sistema educacional, o que é totalmente 
necessário para o seu desenvolvimento e para gerar a necessidade de investi-
gações mais profundas.

 Com a inserção de tecnologias no ensino de línguas, o papel do professor 
se torna cada vez mais desafiador: ele se torna um gestor e um mediador da in-
teração por meio de outros contextos que vão além da sala de aula. Assim sendo, 
há a necessidade de se instigar ainda mais o processo de formação desses profes-
sores, de forma a desenvolver uma crescente e gradativa autonomia e responsabili-
dade, principalmente, para a atuação na modalidade a distância.

Como se pode perceber, é no contexto da educação a distância que se ob-
serva a tecnologia como recurso fundamental para a promoção da autonomia e 
para a formação do professor. No entanto, nota-se uma série de entraves para que 
a EAD se efetive enquanto possibilidade de formação para professores de línguas 
estrangeiras. O primeiro deles é auxiliar os profissionais a serem críticos e consci-
entes de suas práticas, bem como serem capaz de analisá-la sob a luz das tecnolo-
gias para que seus objetivos sejam alcançados e o conhecimento seja construído 
de forma colaborativa. O segundo é a resistência do professor de investir em uma 
nova modalidade de ensino e em compartilhar de seus saberes com outros profis-
sionais da área do conhecimento. Além desses, pode-se destacar, o desafio con-
stante de verificar se os recursos tecnológicos utilizados são os mais adequados 
para o desenvolvimento dos conteúdos, e, ainda, se há qualidade na proposta 
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pedagógica e nos materiais didáticos produzidos para a EAD.
Conforme Mota (2009, p.301), os cursos de graduação em licenciatura a 

distância tornam-se aliados, apresentando-se como uma alternativa adequada às 
necessidades de formação desses profissionais como educadores mais críticos e 
reflexivos. 

Nesse sentido, acrescenta-se a essa discussão, que a EAD possibilita “uma 
(res)significação na formação do docente de LE” (NEDER 2003), que impulsionado 
pelas mudanças na prática educativa, pela aceleração das informações e pelas 
transformações tecnológicas carece de uma formação que o qualifique para atuar 
no contexto virtual. 

2.2 Reflexões sobre o contexto brasileiro 

Nos estudos sobre formação de professores, nota-se que a literatura sobre o 
uso de tecnologias é bastante recente.  Hall e Knox (2009) apud Salamão (2012, p. 
4) afirmam que não há, até agora, uma ampla revisão de pesquisas conduzidas a 
respeito do uso da tecnologia para a formação de professores de línguas. Segundo 
os autores, recentemente, tem-se desenvolvido uma forte relação entre educação a 
distância e formação do professor, e pesquisas mostram que há programas de for-
mação de professores a distância em quase todos os lugares do mundo, mas que 
as opções são ainda limitadas. 

Segundo Bohnen (2010), diante das dimensões continentais do Brasil e da 
demanda por professores de língua estrangeira, tanto na rede pública como na 
rede privada de ensino, surge a modalidade de Educação a Distância (EAD) como 
uma possibilidade de formação desses profissionais. Para a autora, disso resulta 
que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) passam a exercer um pa-
pel fundamental na educação em todos os níveis, inclusive o universitário.

Tumolo (2006), em estudos anteriores, já afirmava que a educação a distân-
cia era uma realidade no país. Apesar de aparecer como uma modalidade distinta 
da educação presencial deve possibilitar discussões de natureza epistemológica de 
tal forma a resultar no aprimoramento de ambas as modalidades.

O autor ainda ressalta que o ensino a distância permite ir além, no sentido de am-
pliar a oferta de ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil, incluindo, por 
exemplo, cursos de graduação na área do ensino de língua estrangeira, o que con-
tribuirá diretamente na qualificação de profissionais como também indiretamente 
na formação de professores que estarão qualificando outros profissionais. (TU-
MOLO, 2006, p. 9)

De acordo com Neves (2009), a educação a distância não é um modismo: é 
parte de um amplo e contínuo processo de mudança, que inclui não só a democra-
tização do acesso a níveis crescentes de escolaridade e atualização permanente 
como também a adoção de novos paradigmas educacionais, em cuja base estão 
os conceitos de totalidade, de aprendizagem como fenômeno pessoal e social, de 
formação de sujeitos autônomos, capazes de buscar, criar e aprender ao longo de 
toda a vida e de intervir no mundo em que vivem. 

Cursos oferecidos a distância destinados a formar e a aperfeiçoar profes-
sores podem chegar aos mais longínquos lugares do Brasil, o que demon-
stra seu potencial de democratizar a educação. Isso, no entanto, só acon-
tece com uma educação a distância comprometida com qualidade. E quali-
dade em educação a distância é como uma rede de pesca: vários nós que 
se unem para alcançar um objetivo. A fragilidade em um dos nós pode 
comprometer o resultado final. (NEVES, 2009, p. 137)

Nesse sentido, percebe-se que a necessidade por uma formação condi-
zente com as exigências para o exercício profissional da docência fez com que 
algumas universidades no Brasil, apresentassem iniciativas de cursos de língua 
estrangeira na modalidade a distância, como forma de poder atingir os profes-
sores em serviço e, sobretudo, professores em formação inicial que não se ade-
quavam as propostas pedagógicas do ensino presencial. 

Vale ainda ressaltar, que um professor de língua estrangeira, formado a par-
tir de uma concepção pedagógica de ensino a distância e pautada em modelos 
educacionais do século XXI, deva transitar na interdisciplinaridade, incorporar as 
tecnologias na sua prática e estar preparado para atender às exigências contem-
porâneas das novas gerações.
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Tendo em vista pesquisar como essa implementação tem sido feita na 
prática, neste trabalho nos propomos a tecer uma discussão sobre os processos 
formativos de professores de LE realizado por meio da EAD. Embora, sejam pou-
cas as investigações sobre o referido tema na área da educação, é preciso apro-
fundar nossos conhecimentos, visto que há uma preocupação no contexto 
acadêmico local. 

3. Metodologia

Este estudo embasa-se numa pesquisa bibliográfica a respeito da temática 
formação de professores de LE por meio da modalidade a distância, procurando 
sustentá-la com referências a partir de pesquisa aleatória realizada na Internet. A 
proposta metodológica se traduz em um estudo de cunho quanti-qualitativo, que 
envolve o mapeamento de instituições federais de ensino que ofertam cursos de 
línguas na modalidade a distância, bem como no diagnóstico geral da expansão da 
EAD em cursos de graduação em universidades federais do Brasil. 

4. Análise e Discussão de Dados

Esta etapa consiste em um estudo exploratório de caráter quanti-qualitativo, 
que envolveu o mapeamento da oferta de cursos de graduação em línguas estran-
geiras por meio da modalidade a distância, e permitiu um diagnóstico geral da 
oferta de cursos de graduação das universidades brasileiras, no período de 2007 a 
2013. 

Após, o levantamento dos dados, constatou-se que num total de 63 Universi-
dades Federais Brasileiras, apenas 11,1% dessas instituições ofertam cursos de 
graduação em línguas estrangeiras a distância. Esse dado evidencia que, mesmo 
diante da expansão da EAD, em cursos de graduação, na área das línguas o proc-
esso ainda é lento e prematuro no Brasil.

Os dados coletados neste mapeamento evidenciaram também que há uma 
expansão na oferta de cursos de graduação em língua espanhola no Brasil, em

comparado com os cursos ofertados em língua inglesa que não possui um espaço 
muito privilegiado nas regiões Centro-oeste, Nordeste e Sul do país. Entretanto, 
cabe ressaltar que a região Sudeste apresenta duas universidades voltadas para a 
formação de professores de língua inglesa a distância. Diante desse cenário, 
acredita-se que o avanço da língua espanhola justifica-se em virtude da Lei n° 
11.161, de 5 de agosto de 2005, que torna obrigatória a oferta do espanhol em to-
das as escolas do ensino médio e que propõe a inserção desta disciplina no ensino 
fundamental de 5ª a 8ª série.

É possível perceber também, que não há uma disparidade quanto ao número 
de universidades ofertantes de cursos de língua estrangeira a distância nas regiões 
Centro-oeste, Sudeste e Sul do país. Entretanto, a região Nordeste apresenta uma 
universidade e a região Norte apesar de possuir dez universidades federais não 
apresenta nenhuma oferta de cursos de língua estrangeira na modalidade a distân-
cia.  Esse cenário geral é apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 1: Mapeamento das Universidades Federais do Brasil que ofertam Cursos de 
Línguas na Modalidade a Distância.
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De acordo com dados do Censo do Ensino Superior de 20133, o número de 
alunos de ensino a distância (EAD) nas universidades federais teve um salto três 
vezes maior do que o registrado no ensino presencial, a comparação feita é desde 
2007. Além disso, os dados mostram que havia no ano passado 82.768 alunos em 
EAD em cursos de graduação das federais (de um total de 1,009 milhão). Entre 
2007 e 2013, as matrículas no ensino a distância cresceram 224%, diante de um 
salto de 60% das matrículas presenciais.

Tabela 2: Cursos de graduação nas universidades federais - Dados de 2013.

                                                Fonte: MEC (2013)

De posse desses dados, percebe-se que por mais que o número de alunos 
matriculados na EAD tenha triplicado, as universidades federais têm priorizado o 
ensino presencial procurando atingir objetivos emergenciais, decorrentes das con-
stantes mudanças sociais e tecnológicas.

___________________________

3. Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior
4. Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior

De acordo com Santos (2011), a democratização do ensino superior por 
meio da educação a distância é um tema polêmico, controverso e que engendra 
uma gama de reflexões e discussões, visto que é temática de textos e pesquisas 
recentes. Para o autor, “democratização não seria apenas o aumento quantitativo 
das vagas, mas também a diversificação dos currículos profissionais” (SANTOS, 
2011, p.10).

Nesse cenário, Vargas (2007, p. 1) considera as questões sociais atreladas à 
democratização, ao afirmar que “a real democratização do ensino superior é pro-
movida a partir do momento em que a expansão agregue não apenas mais alunos, 
mas que se possa perceber uma maior interdependência entre suas origens sociais 
e seu desempenho acadêmico”. Alonso (2010, p. 1320) salienta que “no mote da 
expansão da EAD, dois temas são recorrentes: a democratização do acesso ao ens-
ino superior e a necessidade da formação dos profissionais da educação, como fa-
tor para melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio”.

Nesse sentido, pode-se inferir que a democratização da educação a distân-
cia no Brasil não deve ser vista apenas como aumento do número de vagas, mas 
como uma solução para que o ensino superior resolva as disparidades de con-
dições sociais entre as regiões do país. Sendo assim, esse mapeamento permitiu 
evidenciar o lento caminhar das instituições de ensino superior quanto à oferta de 
cursos de LE a distância, bem como para identificar quais são as universidades fed-
erais que já ofertam cursos de línguas na modalidade a distância no Brasil. 

Diante desse contexto, e considerando a expansão da EAD como uma ação 
transformadora para o ensino superior, acredita-se que as universidades federais 
deverão incorporar novas estratégias pedagógicas para atender a lacuna da for-
mação de professores de língua estrangeira por meio da modalidade a distância.

5. Considerações Finais

Após este estudo, concluímos que, se deve acreditar na educação a distân-
cia, mas não se deve querer uma educação de treinamento, pois o objetivo é for-
mar pessoas.

Matrículas EAD Presencias

2007 25552 578536

2008 52126 600772

2009 73186 696693

2010 85788 763891

2011 87241 842606

2012 88511 885716

2013 82768 926746

http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior
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Por isso, acredita-se que o grande desafio é transformar a modalidade de ensino a 
distância em política de formação de professores de língua estrangeira, englobando 
a necessidade de uma boa formação para os professores de línguas e a pre-
paração de bons espaços para o aluno da EAD.

No entanto, considerando o contexto das universidades federais brasileiras, 
observa-se que a oferta de cursos de LE na modalidade a distância, apresenta-se 
ainda de forma tímida e prematura, o que evidencia que há uma conscientização da 
importância do professor trabalhar virtualmente, mas não há investimento para a 
formação desse profissional para sua atuação no contexto virtual.

Com o objetivo de realizar uma análise qualitativa do cenário da formação de 
professores LE no Brasil, recorreu-se a estudos de teóricos que abordassem os im-
passes e os desafios da democratização do ensino superior via EAD, como forma 
de inferir que a temática abordada exige profundas reflexões e discussões, visto 
que é um assunto que engloba pesquisas recentes na área da educação. 

Nesse cenário, o objetivo da educação a distância não é somente o de pro-
por uma nova modalidade de ensino, mas sim, de propor desafios para que os pro-
fessores de línguas estrangeiras procurem soluções e alternativas para reparar as 
deficiências que o ensino de línguas enfrenta atualmente. 
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 REDES SOCIAIS COMO ESPAÇO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
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Resumo: Considerando que devido aos avanços tecnológicos atuais, o grande 
desafio dos professores refere-se ao ato de aliar a utilização destas tecnologias 
como ferramentas de apoio pedagógico aos conteúdos trabalhados em sala de 
aula, tanto para o ambiente presencial quanto no seu desenvolvimento na esfera da 
educação á distância -EAD. Sabendo que as mídias sociais são interfaces colabora-
tivas e que as redes sociais se fazem presentes cada vez mais nos setores da edu-
cação, esse artigo, de cunho investigativo, faz uma análise da utilização dos grupos 
da rede social denominada Facebook na construção do conhecimento dos alunos, 
do curso técnico em informática de um colégio Estadual, como ferramenta 
pedagógica colaborativa, a fim de verificar sua aceitação e utilização no contexto 
educacional dessa comunidade escolar. O método utilizado foi um estudo de caso, 
no qual utilizou-se de um questionário utilizando o método de pesquisa Survey para 
os professores e alunos e a partir desses resultados realizou-se uma análise e dis-
cussão, os quais demonstraram significativa aceitação dos alunos, foi enquanto al-
guns professores apresentaram resistência ao uso.

_______________________________
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Como resultado obtido através desse estudo, pode-se destacar que a comunidade 
escolar optou pela adoção dessa ferramenta de apoio, para a construção colabora-
tiva de conhecimento, bem como para uma maior aproximação com seus alunos.

Palavras chave: Redes Sociais, Metodologias, Educação Profissional. 

Abstract: Whereas due to the current technological advances, the challenge of 
teachers refers to the act of combining the use of these technologies as pedagogi-
cal support to the contents learned in the classroom for both the classroom environ-
ment and the development tools in education will -EAD away. Knowing that social 
media is collaborative interfaces and that social networks are present increasingly in 
the fields of education, this article from the investigative nature, analyzes the use of 
groups in social network called Facebook in the construction of students' knowl-
edge, the technical course in computer science from a state college as collaborative 
teaching tool in order to verify its acceptance and use in the educational context of 
this school community. The method used was a case study in which we used a ques-
tionnaire using Survey research method for teachers and students, and from these 
results we carried out a review and discussion, which demonstrated significant ac-
ceptance of students, was while some teachers were resistant to use. As a result 
obtained through this study, it can be noted that the school community chose to 
adopt such a support tool for the collaborative construction of knowledge, as well as 
a closer relationship with their students.

Keywords: Social Networks, methodologies, professional education.

1. Introdução

Vivemos em tempos de constantes mudanças e urgências tecnológicas, le-
vando em consideração que existe a necessidade de que os profissionais da edu-
cação acompanhem tais avanços e mantenham-se na mesma sintonia onde 
encontram-se seus alunos, ou seja, em novas formas de interconexão e, portanto, 
de educação. Visou-se então investigar, analisar e refletir como ocorre essa relação 
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de ensino-aprendizagem no que se refere a inclusão das redes sociais como ferra-
menta pedagógica auxiliar pelos professores e alunos da disciplina de Algoritmos 
de um curso técnico em informática do colégio estadual Três Mártires, localizado no 
interior do estado do Rio Grande do sul.

Com a finalidade de auxiliar professores e alunos na construção colaborativa 
do conhecimento, no caso através das redes sociais, propõe-se a disponibilidade 
dos materiais e atividade/ tarefas da disciplina na rede social Facebook, favore-
cendo também nesse contexto o trabalho interdisciplinar dos professores. É 
possível consultar a periodicidade de acesso desses alunos, realizar enquetes, con-
struir redes de conversação favorecendo a construção de saberes e conhecimentos 
necessários para o mundo do trabalho.

A proposta desse artigo, via além da implementação da utilização do grupo 
no curso técnico em Informática, na disciplina de algoritmos. É se trabalhar na con-
strução colaborativa da aprendizagem, através da qual os alunos possam contribuir 
coletiva e colaborativamente no desenvolvimento de seus saberes, proporcionando 
aulas dinâmicas, lúdicas, as quais incentivem a permanecia no curso através do 
fortalecimento do vínculo da relação aluno-professor.

2. Redes Sociais na educação

Considera-se como rede um ambiente onde ocorre a construção coletiva dos 
saberes, ou ainda a troca de informações. Aqui está referenciado o termo redes so-
ciais como sendo ferramentas tecnológicas as quais propiciam e facilitam a comuni-
cação e troca de informações entre os indivíduos, sem desconsiderar que estas fer-
ramentas estão incorporadas no cotidiano atuais (Twiter, Facebook, Orkut, LinkIn, 
Google+), porém existem várias outras. 

Desde seu surgimento até o presente momento, as redes sociais vêm evolu-
indo constantemente. As suas primeiras versões priorizavam as trocas de 
mensagens, depois surgiu o orkut, que em curto espaço de tempo, foi substituído 
pelo Facebook. Este último, principalmente pensado como uma ferramenta educa-
cional pelos universitários de Harvard, ampliando seu acesso e tornando-se 
acessível para o públicodo mundo inteiro. 

Segundo o site socialnetworkingwatch essa rede social é considerada a 
maior do mundo contando com milhões de usuários com adesão diária de usuários, 
sendo mais utilizado pelos jovens, os quais passam maior parte de seu dia conecta-
dos na internet e logados nesta rede social.

Para Minhoto (2012), ao utilizar redes sociais em uma de suas disciplinas, 
obteve maior participação e interesse dos alunos devido a familiaridade destes com 
o Facebook, tornando a construção do conhecimento mais interativa e motivadora. 
Da mesma forma, para Fernandes (2011), o Facebook pode ser explorado como 
ferramenta pedagógica importante, considerando que se promove a colaboração do 
processo de ensino e aprendizagem e a construção crítica e reflexiva de infor-
mação e conhecimento. Existem exemplos positivos referentes ao uso destas ferra-
mentas para fins educacionais, e, por esta constatação, pode ser explorado na 
prática o trabalho docente, no que se refere ao processo de ensino e aprendi-
zagem, no caso, no Curso Técnico em Informática do Colégio Estadual Três Már-
tires. 

Em se tratando da utilização adequada para comunicação e informação com 
finalidade educativa das redes sociais, há uma série de responsabilidades que ur-
gem serem observadas e cumpridas, conforme procuramos observar.

2.1 Ferramentas da rede social que podem usadas como apoio ao ensino 

Ao aliar as novas tecnologias ao ambiente escolar torna-se necessário en-
tender como recriar novas formas e possibilidades de se trabalhar interdisciplinar-
mente o currículo e quais ferramentas e benefícios são encontradas nas redes soci-
ais. 

Através do Quadro 1 é possível visualizar algumas das funcionalidades pre-
sentes nas redes sociais e de que forma estas podem ser utilizadas no auxílio do 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos na disciplina de algoritmos do 
Curso Técnico em Informática, do Colégio Estadual Três Mártires.

Quadro 1 - possibilidades de uso das redes sociais na educação 
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Fonte: Do autor.

No quadro1 pode-se perceber as possibilidades e aplicabilidades da utili-
zação das redes sociais no contexto pedagógico educacional, podendo o educador 
se apropriar das ferramentas disponíveis no ambiente, aproximando-se da reali-
dade tecnológica de seus alunos e também mantendo a privacidade do grupo se 
assim desejar selecionado a opção adequada a seu grupo.

Cabe salientar que existem três formatos de grupos, os Abertos, os Privados 
e os Secretos. Nos grupos abertos existe uma visibilidade maior do grupo, ou seja, 
este aparecerá em qualquer pesquisa, possibilitando que qualquer pessoa que 
tenha uma conta na rede social veja seus participantes e conteúdo do grupo. Em se 
tratando de grupos privados, como o nome já referencia seu conteúdo estará visível 
apenas a seus participantes convidados, porém ele aparecerá em pesquisas da 
rede social. Enfim nos grupos Secretos existe um nível de segurança maior, uma 
vez que ele não aparece em pesquisas da rede social, está visível apenas aos con-
vidados e desta forma para fins educacionais de uma disciplina torna-se interes-
sante. 

A partir desse contexto sobre aplicabilidade das redes sociais na educação 
apresenta-se a análise dos resultados do presente artigo.

3. Análise dos Resultados: 

Conforme mencionado anteriormente, responderam aos questionários profes-
sores e alunos do curso técnico em informática de uma escola localizada no interior 
do estado do rio grande do sul.O instrumento de coleta de dados constituiu-se de 
cinco (5) questões para os professores e cinco (5) para os alunos, totalizando vinte 
e três (23) pessoas respondentes ao referido questionário. 

Pode-se perceber através da Figura 1 que a maioria dos estudantes utiliza 
as redes sociais, o que demonstra a possibilidade de tornar-se uma ferramenta de 
apoio pedagógico aos docentes, uma vez que os alunos estão conectados nesse 
ambiente e demonstram boa receptividade a prática aliada aos conteúdos a serem 
desenvolvidos em aula.

Figura 1- Aprovação das redes Sociais

E nos dados contrastam com a posição de seus professores que ao serem 
questionados sobre a utilização das tecnologias em suas aulas, demonstram certa 
resistência, no que se refere à utilização do novo, de sair de sua zona de conforto e 
abrir-se para novas experiências. O reflexo no resultado do questionamento onde 
observou-se que 66,67% dos pesquisados responderam de forma negativa con-
forme Figura 2.
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Figura 2- Utilização da Rede Social como apoio Pedagógico

sdadasd

Cabe ainda ressaltar que sob a ótica de Kenski ao trabalhar, adequada-
mente, com essas novas tecnologias:

                            “(...) a aprendizagem pode se dar com o envolvimento integral do 
indivíduo, isto é, do emocional, do racional, do seu imaginário, 
do intuitivo, do sensorial em interação, a partir de desafios, da 
exploração de possibilidades, do assumir de responsabili-
dades, do criar e do refletir juntos.” (KENSKI,1996, p.146).

Quando questionados sobre utilização e monitoração do ambiente com fins 
educacionais, porém 33,33% foi o obtido de cada resposta, ou seja, cada um dos 
docentes divergiu em seu posicionamento. Mesmo percentual foi obtido quando 
questionados sobre o auxilio dessa ferramenta no desenvolvimento de sua disci-
plina, da mesma forma responderam quando questionados se a utilização desse 
meio de comunicação teria influencia na melhoria da relação aluno-professor. Cabe 
ressaltar que neste questionário foi utilizado como parâmetro de respostas os valo-
res (Sim, Não e As vezes).

Percebe-se que ao analisar as respostas dos docentes ainda falta, no âmbito 
da comunidade escolar, trabalhar sobre novas formas de currículo, a fim de se 
adaptar a realidade tecnológica às práticas escolares destes. Para Sacristán a mel-
horia do currículo deve ser algo constante e dar suporte às pesquisas feitas com e 

sobre os professores a respeito do desenvolvimento do currículo como estratégia 
para o desenvolvimento do corpo docente.

Sob a ótica de Freire (1996), para ser considerado como bom professor 
deve-se tentar aproximar seu aluno ao ato de pensar, transformando a aula em 
algo desafiador, mantendo sua atenção e participação. Desta forma e nesse con-
texto a pesquisa feita com os alunos questionou-os sobre a utilização das redes so-
ciais nas disciplinas, sobre as contribuições complementares dos materiais da disci-
plina disponibilizados nos grupos, a opinião desses alunos sobre a construção cole-
tiva do conhecimento através dos grupos bem como as possíveis dificuldades en-
contradas por esses no ambiente dos grupos.

De acordo com Pimenta e Anastasiou (2002), a respeito da educação “o 
desafio é educar as crianças e os jovens, propiciando-lhes um desenvolvimento hu-
mano, cultural, científico e tecnológico de modo que adquiram condições para en-
frentar as exigências do mundo contemporâneo” (2002, p.12). Foi o que 95% dos 
alunos concorda que o material disponibilizado no grupo complementa os con-
teúdos da disciplina, enquanto que apenas 5% considerou que às vezes apenas 
complementa seus estudos. Para Freire (1996), o ato de ensinar exige correr ris-
cos, aceitar o novo e evitar qualquer forma de discriminação, exigindo ainda di-
mensões afetivas e o comprometimento ético do educador com seus alunos.

Por fim, de acordo com os dados analisados, foi possível constatar que ape-
sar de apenas alguns professores se apropriarem da utilização das tecnologias dis-
poníveis os alunos em sua maioria apóiam e valorizam os grupos como ferramenta 
auxiliar no processo de construção colaborativa do conhecimento e como ferra-
menta auxiliar para o favorecimento da relação aluno-professor.

3.1 Metodologia 

A pesquisa qualitativa, através de um estudo de caso investigativo, analisou 
se a rede social Facebook pode constituir-se como espaço/ambiente de ensino-
aprendizagem para os alunos do curso Técnico em Informática do Colégio Estadual 
do Colégio Estadual Três Mártires, localizado no interior do estado do Rio Grande 
do Sul. 
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Coletando os dados os quais foram utilizados como objeto de estudo abran-
geu questionários para professores e alunos da disciplina de Algoritmos do curso 
técnico em Informática. Foi possível, com isso verificar os impactos positivos e ou 
negativos da utilização dos grupos das redes sociais como ferramenta auxiliar no 
processo de construção do conhecimento. 

Na elaboração e execução dos questionários foi utilizado o método de pes-
quisa denominado Survey Monkey, o qual é um método para coleta de informações 
online de pessoas a respeito de suas idéias, entre as outras relevâncias desta ferra-
menta destaca sua importância na coleta de dados na área acadêmica, onde cada 
categoria recebeu uma carta explicativa, juntamente com o link para acesso ao 
questionário, os quais foram coletados e seus resultados posteriores analisados.

Dentro da rede social Facebook existe um recurso denominado grupos. Es-
tes são murais fechados que podem ser criados pelos usuários da rede, onde elas 
podem postar status, comentários, arquivos, vídeos, fotos, links… semelhante ao 
mural de sua conta na rede, o que os diferencia é que a publicação feita será no 
mural do grupo e, por isso, visível apenas por seus integrantes. Esses grupos po-
dem ser usados para fins de apoio pedagógico nas disciplinas pois através desse 
alunos e professores podem disponibilizar materiais, discutirem assuntos relevan-
tes a disciplina, equipes de trabalho trocarem experiências e construírem colaborati-
vamente os saberes.

3.2 Considerações Finais

Os professores são mediadores do conhecimento e desta forma existe uma 
necessidade de atualizar-se e conhecer as novas tecnologias, somente quando 
essa atualização ocorre que os educadores passam a ter competências e habili-
dades necessárias para escolher se utilizaram ou não as tecnologias em sua 
prática educativa. Espera-se que através das inúmeras inovações tecnológicas 
atuais, comece a ocorrer o rompimento de pré-conceitos existentes sobre a utili-
zação das tecnologias como recurso metodológico a ser utilizado em sala de aula. 
Portanto, os educadores necessitam qualificar-se e a fim de acompanhar a evo-
lução tecnológica no nível educacional e desta forma aproximar-se da realidade

cultural de seus alunos, visando também aliar a tecnologia como uma nova forma 
curricular de trabalhar conceitos, priorizando a construção colaborativa dos sa-
beres e a integração social de seus alunos. Por fim, Considera-se que é por meio 
da construção colaborativa dos saberes, através da adoção de meios alternativos 
que estão presentes no cotidiano dos alunos que ocorre a transposição dos sa-
beres, e o fortalecimento da relação aluno-professor, já que ambos buscam 
atualizar-se, não só em se tratando de conteúdos, mas também buscando novas 
Tecnologias, a fim de que haja uma troca de experiências das partes envolvidas. 
Torna-se fundamental que a educação repense seus métodos curriculares e pre-
pare seus educadores para que se apropriem das novas tecnologias nas suas práti-
cas diárias de educação.

Referências Bibliográficas 

BELLONI, M. L. Educação a Distância. Campinas, SP: Autores Associados, 1999. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática edu-
cativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FERNANDES, Luís. Redes Sociais Online e Educação: Contributo do Face-
book no Contexto das Comunidades Virtuais de Aprendentes, 2011. Disponível 
em:http://www.trmef.lfernandes.info/ensaio_TRMEF.pdf. Acesso realizado em: 30 
de Novembro de 2013, Social Networking Watch. Disponível em: 
http://www.socialnetworkingwatch.com/ .Acesso em: 09 de Março de 2014. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987.

KENSKI, Vani Moreira. O Ensino e os recursos didáticos em uma sociedade 
cheia de tecnologias. In VEIGA, Ilma P. Alencastro (org). Didática: o Ensino e 
suas relações. Campinas, SP: Papirus, 1996.

MINHOTO, Paula Maria Lino Veigas. A utilização do Facebook como suporte à 
aprendizagem da biologia: estudo de caso numa turma do 12º ano. 
Bragança:Escola Superior de Educação. Dissertação de Mestrado em Ensino das 
Ciências, 2012.

http://www.trmef.lfernandes.info/ensaio_TRMEF.pdf
http://www.trmef.lfernandes.info/ensaio_TRMEF.pdf
http://www.socialnetworkingwatch.com
http://www.socialnetworkingwatch.com


117

PIMENTA, Selma Garrido e ANASTASIOU, Lea das Graças Camargos. Docência 
no Ensino Superior. São Paulo: Cortez, 2002.
SACRISTÁN, J.Cimeno. O currículo uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: 
Artmed, 2000.



118

RECURSOS INTERDISCIPLINARES PARA O ENSINO DE 
EDUCAÇÃO MUSICAL EM REDE

Jair dos Santos Gonçalves1

 Universidade Federal de Santa Maria RS

Andreia Machado de Oliveira2

Universidade Federal de Santa Maria RS

Resumo: Este estudo visa  refletir sobre objetos técnicos, estéticos e interativos e 
as possibilidades de interdisciplinaridade para a área de Educação Musical, dentro 
de perspectivas da arte contemporânea e das Tecnologias Educacionais em Rede. 
Com caráter empírico/qualitativo, almeja somar esforços interdisciplinares com pes-
quisas do campo da Educação em Rede, bem como pensar na formação educativo-
musical através da utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
da Performance Musical, da Composição e de outras áreas do campo da Arte. 
Como atividade prática, a pesquisa buscará compreender as poéticas e narrativas 
sonoras por meio de atividades de interpretação sonoro-musical de performances 
visuais e corporais, utilizando-se do recurso da Música Visual. O produto final será 
a produção de uma composição, de estilo improvisatório livre, por uma orquestra 
estudantil, de uma escola de uma cidade do estado do Rio Grande do Sul. 

Palavras chave: Música Visual; Educação Musical Interativa;  Tecnologias Educa-
cionais em Rede
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Abstract: This study aims to reflect on technical, aesthetic and interactive objects 
and possibilities of interdisciplinarity in the area of music education within perspec-
tives of contemporary art and Educational Technology Network. With empirical / 
qualitative, aims to add interdisciplinary research efforts in the field of Education Net-
work, as well as thinking about the educational and musical training through the use 
of Information and Communication Technologies (ICT), Musical Performance, Com-
position and other areas the field of art. How practical activity, the research will seek 
to understand the poetic narratives and sound by means of sound-musical interpreta-
tion of visual and bodily activities performances, using the resource of Visual Music. 
The final product will be the production of a student orchestra for a composition, 
free-improvisatory style, a school in a city in the state of Rio Grande do Sul.

Keywords: Visual Music; Interactive Musical Education; Educational Technology in 
Network.

1. Introdução

O presente artigo busca contribuir com uma reflexão e produção prática so-
bre objetos técnicos, estéticos e interativos e as possibilidades de interdisciplinari-
dade para a área de Educação Musical, dentro de perspectivas da Arte contem-
porânea. Neste artigo, o foco sobre o Ensino Musical, dar-se-á sobre o âmbito das 
Tecnologias Educacionais em Rede.  

Sabe-se, em educação musical, que os recursos tecnológicos são pouco ex-
plorados, apesar da crescente expansão dos mesmos, em todos os ambientes e 
meios sociais. Por este motivo, pensou-se em realizar atividades utilizando recur-
sos tecno-estéticos com um grupo de Orquestra Estudantil.

O ensino de música através de redes computacionais, ainda é uma questão 
que precisa ser desenvolvida. Atualmente, não existem muitos projetos em funciona-
mento para a área de educação musical em rede, que envolvam, materiais didáti-
cos impressos e multimídia, softwares, plataformas de interação e interatividade, 
ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, bem como, propostas reflexivas de re-
cursos e atividades diversificadas para a integração em rede, dessa modalidade 
educacional.
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A nova era tecnológica, desafia educadores e pesquisadores na busca por 
soluções acerca de objetos de aprendizagem que contribuam com o desenvolvi-
mento do ensino em rede, nas diversas áreas do conhecimento. Neste sentido, este 
estudo abranje a grande área das Artes, sendo a Música, a sub-área dentro dela na 
qual se pensa o desenvolvimento destes recursos interativos, visando ainda, a pos-
sibilidade de seu ensino por meio das redes computacionais.

Foi aprovada recentemente no Brasil, a lei 11.769, que prevê o ensino de 
Música nas escolas de educação básica de todo o país. Assim, abre-se uma vasta 
possibilidade para este campo,  dentro da perspectiva das TIC e ferramentas com-
putacionais abertas e livres. É necessário que profissionais ligados à área de Artes, 
pensem maneiras interdisciplinares de abordarem processos de ensino através de 
redes computacionais.

Portanto, na contemporaneidade, os profissionais ligados às Artes e Música, 
em específico, da Educação Musical, devem criar propostas de pesquisa que se in-
screvam no campo da arte, ciência e tecnologia, visando edificar diálogos interdisci-
plinares de conhecimento, investigando processos de interatividade que podem 
ocorrer com o auxílio das TIC.

O campo epistemológico das Artes, em que se insere a Educação Musical, 
necessita de estudos relacionados com a Educação Musical Interativa. Percebe-se 
também, que é necessário pensar como a educação em música, pode se tornar Ens-
ino de Música Interativa, e que, comece a fazer parte de cursos de Educação à 
Distância. Além disto, a área necessita de pesquisas  e desenvolvimento de objetos 
de ensino e aprendizagem de música através destes meios.

É necessário somar esforços interdisciplinares com pesquisas do campo do 
Educação à Distância, bem como, pensar na formação musical através da utilização 
de TIC, pensar no uso tecno-estético-cultural  de conteúdos da Literatura, História, 
Técnica, Performance, Composição e Teoria musicais,  relacionados e aplicados às 
novas tecnologias em rede. 

Neste sentido, necessitam-se de estudos acerca de uma “Educação Musical 
Interativa”3. É necessário pensar então na seguinte questão: Como as TIC podem
_____________________________
3. Educação Musical Interativa:  Conceito que pretendo defender e que expressa a idéia de um proc-
esso de educação musical significativo, baseado na utilização de recursos das TIC, e que proporcio-
nem a interdisciplinaridade e interatividade através dessa utilização. 

proporcionar um ensino de Educação Musical Interativo via experiências interdiscipli-
nares entre artes visuais, educação e música?

O objetivo geral, neste estudo, é o de investigar objetos tecno-estéticos, in-
terativos e as possibilidades de interdisciplinaridade com a área de Educação Musi-
cal, tendo o escopo de criar metodologias interdisciplinares dentro do campo da arte 
contemporânea.

De modo mais específico, os objetivos do estudo visam compreender como a 
utilização de tecnologias digitais podem auxiliar nos processos de ensino e aprendi-
zagem de música em espaços escolares, além de, realizar uma atividade interdisci-
plinar  onde se possa produzir musica estilo livre improvisatória, e música visual utili-
zando recursos como o Processing 2.0, em computadores e dispositivos móveis.

Tudo isto, diz respeito a outro objetivo específico, que é compreender re-
lações entre apreciação musical, favorecida por recursos tecnológicos e as impli-
cações para aprendizados musicais interativos, bem como, o de investigar as moti-
vações dos jovens em aulas em que se utilizam recursos como computadores, 
mídias e vídeos encontrados a disposição na internet, o que busca também, ser 
uma alternativa de superação do modelo tradicional de ensino de música.

2. Revisão de Literatura

Para dar conta da fundamentação teórica, foram elencados conceitos opera-
cionais importantes. Por isto, buscaram-se autores como Gohn (2007), pois afirma 
que o “pesquisador deve imaginar um futuro em que o homem domine a máquina, e 
não o contrário” sendo que para isto todos “criamos um universo ideal, para o qual 
desejamos ir, e colocamos nele equipamentos e sistemas para nos auxiliar nas nos-
sas tarefas diárias” (p.2). Afirma ainda que

dentro do atual estágio de desenvolvimento tecnológico em que vivemos, é 
possível observar uma atividade crescente de troca de informações via rede 
de computadores. Avanços nas tecnologias de compressão reduziram o 
tamanho dos arquivos a transmitir, enquanto a largura de banda das con-
exões entre as máquinas aumentou a velocidade de transmissão de dados.
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A partir do final do século vinte, o ato de transmitir registros sonoros tornou-
se rápido e descomplicado. A comodidade e o baixo custo destas op-
erações abrem possibilidades para contatos com novas músicas, com esti-
los antes desconhecidos, com diferentes ritmos e instrumentações, com 
músicos atuando fora do nosso circuito de acesso usual, ampliando o uni-
verso artístico com que convivemos. (GOHN, 2007, p.3).

As experiências no campo da música visual e experimental, como a música 
de improvisação livre e música aleatória, que são capazes de estimular a cria-
tividade momentâneas, são empregadas como objetos de estudo dentro desta pes-
quisa. Almeida (2009), reflete quanto a música improvisatória que

essa é uma visão da qual compartilho e na qual se insere o uso da indeter-
minação e sua prática radicalizada através da livre improvisação é frequen-
temente interpretada como uma brincadeira e vista com desconfiança e até 
mesmo com desdém, quando é proposta como alternativa estético-criativa. 
A livre improvisação ainda representa uma espécie de afronta a todo estudo 
formal e escolástica estabelecida, que determina uma série de hierarquias e 
um modo considerado certo no fazer musical. Uma das metas dos composi-
tores tem sido a busca por novas soluções, incluindo expressivas. O mo-
mento atual, marcado pela multiplicidade de informações, permite a con-
vivência de várias possibilidades estéticas. Neste contexto, a retomada do 
uso da indeterminação, e um aproveitamento consciente da improvisação, 
poderão servir como meio para a busca de resultados expressivos mais 
espontâneos, o que, ao lado, por exemplo, dos recursos eletrônicos, 
oferece imenso campo de possibilidades.  O termo improvisação abrange 
um espectro muito amplo de práticas da consecução musical instantânea, 
que tem por base a interferência direta do executante nos resultados sono-
ros que chegam ao ouvinte. (ALMEIDA 2009, p. 10-11)

Além destas premissas, buscar-se-á compreender ainda, o tema da Música 
Visual, sendo que, denota um gênero de música que envolve articulação com ima-
gens, quer seja no processo de criação ou de performances, caracterizando um for-
mato interdisciplinar com artes visuais. 

O arcabouço teórico, que serve de referência para estudar a Música Visual, 
são os estudos de Edward Zajec, Cornelia e Holger Lund, John Whitney, Oskar 
Fischinger, Willian Moritz, Norman McLaren, e autores brasileiros como Luis E. Cas-
telões, e Sérgio Basbaum, tendo também referências dos trabalhos de artistas  

como Marco Donnarumma, Daito Manabe, e trabalhos expostos no  CVM – (Center 
for Visual Music – Centro de Música Visual)4.

Basbaum (1999), refere-se aos trabalhos de música visual, desenvolvendo o 
conceito de Cromossonia – Cromo Som, onde há a mistura da ideia de COR e 
SOM. Segundo o autor, a cromossonia é um “processo de criação original, uma lin-
guagem possível para trabalhar no universo da sinestesia som-cor, e, dentre os ele-
mentos que integram o conjunto da proposta cromossômica, estão a definição de 
uma partícula mínima, o que chama de cromo-som” (p.97).  Quanto ao conceito, de 
modo conciso o autor pondera que 

a cromossonia se propõe, portanto, como uma linguagem possível, de 
caráter sinestésico não metafórico, articulada através da sucessão de even-
tos no tempo e no espaço, segundo a seguinte definição : “um evento pode 
ser considerado cromossônico se, e somente, reúne em sincronia, um som 
e uma cor, sendo que a frequência da última deve ser igual à do primeiro, 
multiplicada por 2”. (BASBAUM, 2000, p.97).

Isto demonstra a complexidade e os novos experimentos realizados, visando 
converter imagens para sons, visando fins composicionais, onde haverão ritmos, 
harmonias, e cores tímbricas. É a perfeita união entre o imagético, o cromo, a 
música e a tecnologia. 

2.1 Da Interdisciplinaridade em Artes

Uma das justificativas, das ações a serem realizadas neste estudo, se dá 
pelo âmbito da interdisciplinaridade em Arte. Japiassú apud Fazenda (2011), pon-
dera que “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 
especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um 
mesmo projeto de pesquisa”. Este sentido de troca, é, ao mesmo tempo, conotação 
de um sentimento de humildade, também pensado por Hass (2011): 

______________

4.  Site do CVM : http://www.centerforvisualmusic.org/
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A interdisciplinaridade é considerada uma atitude cujo pré-requisito é a hu-
mildade, traduzida em reconhecimento da fragilidade da dimensão individ-
ual na  busca de soluções e na produção de conhecimento quando, conse-
quentemente, o diálogo fica facilitado, pois existe a pré-disposição para ele. 
A interdisciplinaridade  provoca dúvida, busca e a disponibilidade para a 
crença no homem. (Hass, 2011, p. 60)

Por este enfoque, percebe-se a necessidade que a educação tem, de 
diálogo entre subjetividades humanas. 

2.2 Improvisação Livre e Paisagem Sonora como Experiência Artístico Sonora

Esta maneira diferenciada de audição do sonoro e do imagético, é consid-
erado por Oliveira (2011), como uma negação das “limitações sonoras do mundo”, 
onde o ouvinte pode ter outras experiências estéticas e, talvez, conhecer uma ver-
dadeira experiência sonora deste mesmo mundo:

Na medida em que se leva a paisagem sonora para uma apresentação no 
próprio mundo (para fora do teatro, do palco italiano e da sala de concerto),  
permitindo o movimento do ouvinte no espaço da audição, parece que se 
pode  sair da redução sonora do mundo, apresentando o próprio mundo 
como uma  das camadas5 da paisagem sonora. Com isso, se evidencia o 
aspecto híbrido de  uma paisagem sonora, uma vez que o hibridismo 
mostra-se também em outros  níveis, além do nível da produção (enquanto 
dados computacionais). Assim,  teríamos a possibilidade de envolver o hi-
bridismo no nível da apresentação ao  público, da experimentação da obra, 
da estética. (OLIVEIRA, 2011, p.10)

Ao explorar estas possibilidades de espaço tímbrico, acústico,  todos os 
músicos participantes do projeto, estarão experimentando e fazendo a interação 
com o universo imagético, e assim, dois modos de pensar se unificam: a música e 
a arte visual.

_____________________
 5. Nota do autor: “uma paisagem sonora é composta por diversas camadas de eventos sonoros, 
que podem ser agrupados, nessas camadas, por diversas similaridades entre diversas variáveis 
(tipo-morfologia temporal, por exemplo)

2.3 Desenvolvimento do Conceito de Educação Musical Interativa (EMI)

É possível pensar que educação musical mediada pelas TIC (Tecnologias da 
Informação e Comunicação) una conceitos de Educação Musical com outros con-
ceitos Tecno-Estéticos Interativos, de tal modo que, favoreça a compreensão do 
conceito de Educação Musical Interativa. A Educação Musical Interativa deve então 
ser pensada, de modo que os aprendentes possam, por mediação tecnológica, se 
apropriar de conhecimentos educativo-musicais.

Assim, entendemos que, com a perspectiva da mediação das TIC e seus re-
cursos pedagógicos, unida a conceitos da pedagogia e da música, pode-se pensar 
no conceito da Educação Musical Interativa, onde o interativo, é o meio pelo qual  
acontecem processos de ensino e aprendizagem educativo-musicais.

3. Metodologia

3.1 Arte como experiência

Cometti (2008), ao pesquisar sobre Dewey e sua Arte como Experiência, traz 
a informação de que

Dewey insiste, conforme uma linha tipicamente pragmatista que se recusa 
a separar, de maneira geral, em tudo isto que entra na experiência de um 
indivíduo e nas trocas, quer dizer nas transações ( Dewey) que a 
integram.[...]Como sugere sua obra Art as Experience , esta noção recobre 
o conjunto das trocas – das transações – que operam no contexto integral 
das relações com os objetos, ou mais fundamentalmente, entre o vivente e 
seu meio ambiente: “A experiência é resultado, signo e recompensa dessa 
interação entre organismo e meio ambiente que, quando é levada ao ex-
tremo, transforma interação em participação e comunicação. Desde que os 
sentidos, com os seus aparatos motores, sejam os meios dessa partici-
pação, qualquer degeneração que os afete, prática ou teoricamente, é, de 
uma só vez, causa e efeito de uma experiência de vida minimizada. As du-
alidades mente e corpo, alma e matéria, espírito e carne, tem sua origem 
fundamental no temor que a vida pode trazer. São marcas de restrição e 
renúncia.” (COMETTI, 2008).
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Assim, percebe-se que, através da experiência empírica, se alcançam resulta-
dos, conhecimentos e recompensas. Portanto, a base da formação do ser humano 
deve partir também de sua experiência, e a partir dela, pensar a construção de con-
hecimentos. 

Outra abordagem adotada metodologicamente é o trabalho por projeto. 
Sendo este, bastante flexível, este tipo de experiência em arte e educação musical, 
se torna muito mais significativa. Hernández e Ventura (1998), ponderam que a

proposta que inspira os projetos de trabalho está vinculada à perspectiva do 
conhecimento globalizado e relacional [...] Essa modalidade de articulação 
dos conhecimentos escolares é uma forma de organizar a atividade de ens-
ino e aprendizagem, que implica em considerar que tais conhecimentos  
não se ordenam para sua compreensão de uma forma rígida, nem em 
função de algumas referências disciplinares preestabelecidas ou de uma 
homogeneização dos alunos. (HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998, p. 61)

Como intenção dessa organização não rígida, também é almejado a flexibili-
zação e facilitação da aprendizagem dos envolvidos no processo educativo. Se-
gundo McNiff (2007. p.31), “não há melhor maneira de entender um determinado 
aspecto da prática criativa do que pesquisá-la de maneira direta”6. Para o autor, 
usar a metodologia de pesquisa baseada em arte, é tão benéfico quanto a própria 
arte, pois para o autor as artes nos ajudam a:

melhorar a nossa forma de interagir com os outros, aprendendo a deixar de 
lado atitudes negativas e necessidades extremas de autoritarismo, apren-
der a promover formas mais abertas e originais de perceber situações e 
problemas - ganhando novas percepções e sensibilidades para com os ou-
tros. Aprender  a seguir e se expressar em grupo pode nos levar a lugares 
onde não podemos ir sozinhos, aprendendo criar ambientes de apoio que 
inspiram o pensamento criativo, e, percebendo que nada acontece na ex-
pressão criativa, a menos que se mostre,  e se comece a trabalhar em um 
projeto, mesmo com pouco senso de onde se pode, finalmente, ir com ele.. 
(MCNIFF 2007,p.32).

________________________________

6.  Tradução minha.

Esta perspectiva científica também é adotada neste estudo, pois, como o 
autor, se pensa que a adoção da expressividade artística pode ser um meio de al-
cançar os objetivos, aos quais, se propõem este estudo. Outro viés metodológico 
adotado, são as idéias de Sullivan (2009), sendo ponderado que

a abordagem da investigação, caracterizada por Cézanne e outros que per-
seguem fins artísticos como um meio para descobrir novas idéias e conheci-
mentos, é que um impulso criativo revela uma visão imaginativa que 
desafia o que sabemos. Este processo descreve uma característica funda-
mental da “investigação conduzida pela prática"... O surgimento de investi-
gação conduzida pela prática e outras descrições com base na prática de 
como os artistas exploram , expressam e comunicam seus pontos de vista, 
é evidente nos novos papéis e responsabilidades que estão assumindo em 
contextos institucionais. (SULLIVAN, 2009, p.43)

A importância deste viés  metodológico se justifica pelo fato de que, dialoga 
diretamente com a realidade do grupo social a ser investigado nesta pesquisa, e 
este é um pensamento que, dentro das perspectivas desta pesquisa, se torna impre-
scindível.

3.2 Descrição das atividades Práticas 

Pretende-se então, realizar atividades de interpretação e criação musical a 
partir de apreciação imagens estáticas ou em movimento, vídeos, pinturas e de-
mais obras de arte que favorecem estímulos relacionados a cromossonia. Num se-
gundo momento, tentar-se á, a produção de imagens a partir do som criado, 
através de captação deste áudio em dispositivos móveis, como o tablet, celulares e 
notebooks, utilizando programas como o Processing 2.0.

Diversos discursos sonoros serão explorados, através da criação de uma 
composição  no estilo da improvisação livre. Este desafio caberá aos músicos da 
Orquestra Estudantil, sendo que, terão o desafio de criar livremente,  sonoridades 
composicionais improvisatórias, que possam expressar  musical, artítistica e estéti-
camente, o que será captado por seus olhares e percepções, ao apreciarem as 
diversas formas e imagens visuais.
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O público alvo, são cerca de 30  estudantes de orquestra estudantil, de uma 
escola pública do interior do Rio Grande do Sul. Quanto ao contexto sócio-
econômico dos participantes, pode-se dizer que são crianças, adolescentes, jovens 
e adultos, de renda média e baixa. A maioria dos participantes teve no projeto da 
orquestra, seu primeiro contato com a música. Todos os participantes demonstram 
grande afinidade com a música e estão sempre em busca de novidades.

Será imprescindível a utilização de dispositivos móveis, já que haverá a 
criação musical a partir de imagens geradas no Processing 2.0, e consequente-
mente, a produção de imagens, a partir da mesma sonoridade criada. Essa sonori-
dade, captada e transmitida à um dispositivo irá gerar imagens computacionais a 
serem projetadas em tempo real aos alunos. Consequentemente, este trabalho 
será filmado e exposto na rede de internet para futuras apreciações. 

Além destes recursos, serão necessários equipamentos como câmeras de 
filmagem, microfones, computadores, instrumentos musicais, sinal de internet de 
qualidade, equipamentos de som e vídeo, como projetor de imagens, iluminação e 
softwares dedicados a receptação e transmissão de dados via rede. 

Pretende-se fazer uso das tecnologias em rede, para tornar possível mais 
uma pesquisa em educação musical, sendo esta, mediada pelas TIC. A dimensão e 
contribuição deste estudo estará indo, para além, de simples reprodução de con-
teúdo e performance musical. 

Outrossim, promoverá a interdisciplinaridade, através da realização de uma 
atividade criativa-composicional - de estilo Improvisatório Livre.  Criar-se-á, deste 
modo, uma composição musical abordando o tema da Música Visual, possibilitada 
através da fruição e percepção visual dos músicos da orquestra estudantil, que pro-
duzirão uma interpretação - discurso sonoro, baseado nas narrativas visuais media-
das pela tecnologias.

4. Considerações finais

Este artigo, surgiu de uma dissertação de mestrado, que está em andamento 
no presente período. Buscará trazer contribuições para que se pense na perspec-
tiva de um modelo de Educação Musical Interativa.

Está alicerçado no viés da interdisciplinaridade, entre áreas importantes em edu-
cação. Através do estudo da Música Visual, possibilitada por uso de TIC, com con-
sequente produção de música improvisada pelos discentes participantes, se intenta 
proporcionar diferentes formas de ensino, e criação de interfaces entre a área de 
Educação Musical com as de Educação, Artes, (Dança,Teatro, Pintura, Design,Cin-
ema) e tecnologia.

No âmbito da educação, esta investigação contribui, de modo a utilizar me-
todologias e arcabouços teóricos que tem na interdisciplinaridade, na interação e 
na interatividade, um modelo de ação pedagógica desafiador, que está em busca 
de novos caminhos para o labor docente na atualidade. Tem-se em mente que, 
através da mediação das TIC, da Educação Musical e das demais artes, poder-se-
ão surgir reflexões e conhecimentos sobre objetos tecno-estéticos, interativos, os 
quais, são característicos de ambas as áreas.

Espera-se ainda, contribuições para o desenvolvimento de novos saberes e 
conhecimentos, sugerindo meios criativos e alternativos para amenizar os constan-
tes desafios trazidos no cotidiano das instituições de ensino.  
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Resumo: A presente pesquisa busca analisar o processo de utilização das Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação em aulas de Educação Musical com uma 
Orquestra Estudantil, em uma escola pública do Estado do Rio Grande do Sul, Bra-
sil. Além disto, investiga-se como o audiovisual pode auxiliar nos processos de ens-
ino e aprendizagem de música, nos espaços escolares e não escolares. Através do 
estudo do processo de produção e mixagem de um CD e de um DVD musicais, 
pode-se verificar a contribuição das novas tecnologias para a formação musical dos 
alunos, bem como as implicações didático-pedagógicas e maneiras de utilização 
das TIC no decorrer do processo. É um estudo qualitativo, baseado na metodologia 
de projetos. A pesquisa possibilitou a compreensão do conceito de Educação Musi-
cal Interativa, onde se unem, interdisciplinarmente, aportes teóricos oriundos da 

Palavras-chave: Educação Musical Interativa, Produção Audiovisual, TIC (Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação)
______________________________

1. Mestrando em Tecnologias Educacionais em Rede, 2014. Graduado em Música, 2012. Universi-
dade de Santa Maria, Santa Maria, RS.
2. Doutorado em em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006). 
Professora Adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, RS, onde atua no Programa de Pós-
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área de educação musical, com os da área das Tecnologias Educacionais e Comu-
nicação aplicadas à Educação, em específico, a musical.

Abstract: Through this research, is intended to analyze the process of using TIC in 
lessons in Music Education with a Student Orchestra in a public school of RS-Brasil. 
Furthermore, it investigates how the audio-visual can assist in the processes of 
teaching and learning music in spaces school and non-school spaces. Through the 
study of the production and mixing a CD and a DVD musical process, one can verify 
the contribution of new technologies to the musical education of students, as well as 
didactic and pedagogical implications and ways of using TIC in the course process. 
It is a qualitative study, based on a design methodology. The survey allowed us to 
understand the concept of Interactive Music Education, where unite, interdiscipli-
nary, theoretical contributions coming from the area of music education, with the 
area of Educational and Communication Technologies applied to Education, in par-
ticular, the musical.

Key words: Audiovisual, Interactive Music Education, ICT (Information and Commu-
nication Technologies) Production

1. Introdução

A presente pesquisa tem como principal temática, a utilização de tecnologias 
da informação e comunicação como recursos educacionais, em processos de edu-
cação musical de uma orquestra, e, ainda, almeja somar esforços com outras pes-
quisas que problematizam a educação mediada pelas TIC3, discutindo os desafios 
e benefícios que estas tecnologias trazem no processo de ensino e aprendizagem 
em áreas educacionais. 

Dentro da relação entre cotidiano, música e escola, penso que é necessário 
verificar como a tecnologia e recursos os quais dela provém auxiliam as crianças,

_________________________

3. TIC: redução/sigla utilizada para se referir às Tecnologias de Informação e Comunicação, que 
será usada ao longo deste texto.
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adolescentes e jovens a vivenciar e aprender música, tendo em vista sua presença 
intensa no meio social das escolas, ao mesmo tempo, influenciando e contribuindo 
com diversos tipos de comportamentos, aprendizados e manifestações nas re-
lações cotidianas dos educandos nesses ambientes.

Ao longo de minha trajetória docente, percebi que muitos educandos utilizam 
recursos tecnológicos. Ao me deparar com esta realidade, refleti acerca de diversos 
problemas, dentre eles: Como utilizar recursos tecnológicos para facilitar o ensino e 
aprendizado de música dos educandos? Como se dá a construção do conheci-
mento musical a partir da visão do jovem diante de todos esses recursos? Quais 
recursos tecnológicos associados a que recursos didáticos musicais podem ser utili-
zados para facilitar o aprendizado com os educandos?

O objetivo desta pesquisa, corresponde em contribuir com a formação musi-
cal de educandos, através da produção de um objeto educacional, ou seja, um ma-
terial em audiovisual. Neste sentido, caminha de encontro com os desafios da in-
serção de tecnologia no contexto da educação. Abarca o objetivo geral de com-
preender como a utilização da tecnologia do audiovisual auxilia nos processos de 
ensino e aprendizagem de música em espaços escolares e não escolares.

Além disto, busca especificamente, investigar a experiência de gravação de 
um CD de áudio e de um DVD com os alunos do projeto de uma Orquestra Estudan-
til, em uma escola da rede pública de ensino.  Ainda, será possível, a verificação de 
quais conhecimentos podem contribuir para a formação musical com os educan-
dos, através da utilização de recursos audiovisuais.  Outro objetivo específico é bus-
car compreender de que forma os recursos tecnológicos podem ser ferramentas 
didáticas para aulas de música e suas implicações para o ensino e aprendizado de 
música dos educandos.

Quanto às justificativas para a realização deste estudo, sabe-se que a tec-
nologia e os recursos dela oriundos proporcionam dinamicidade nas relações de 
ensino-aprendizagem no meio escolar. Diante de um público cada vez mais het-
erogêneo, de processos cada vez mais dinâmicos da inter-relação entre educandos 
e educadores, pode-se perceber que a educação, na atualidade, precisa entender 
como a tecnologia pode se tornar um importante recurso no aprendizado musical. 

Deve-se pensar também, em como os mecanismos da indústria cultural en-
volvem os indivíduos e de que forma podem aprisionar em visões mercadológicas 
que não visam construção de conhecimento e, ainda, como causam, ao mesmo 
tempo, exclusão social, pobreza intelectual e “deseducam” não só social, mas 
também musicalmente.

Espera-se que a reflexão possa ajudar a compreender os meios de lin-
guagem e aprendizagem musical proporcionados pela tecnologia do audiovisual e 
sua produção, mesclados à apreciação musical, através dos quais buscou-se estu-
dar como é possível serem apreendidos - pelos integrantes das bandas de música - 
diversos aspectos musicológicos, estéticos e até mesmo pedagógicos do fazer mu-
sical.

2. Revisão Bibliográfica

2.1  Contextos cotidianos e a sua relação com o processo de aprendizagem.

Devido à consideração de múltiplos espaços educacionais para o ensino de 
música, e a consideração do contexto social dos sujeitos envolvidos na pesquisa, 
sabe-se que é necessário valorizar as informações que estão próximas da vida so-
cial dos alunos. Segundo Gonçalves (2012), os estudiosos das teorias do cotidiano 
voltadas à musica,

são pesquisadores que discutem uma educação musical contextualizada, 
próxima do cotidiano dos sujeitos, sendo que os pressupostos teóricos de 
suas pesquisas valorizam um olhar sociológico, comprometido com os con-
textos sociais dos diversos personagens envolvidos nesses mesmos contex-
tos. (GONÇALVES, 2012, p. 459).

O autor mostra que, abordar o viés que se volte para o contexto social dos 
indivíduos é transpor esta barreira da verdade absoluta em detrimento da verdades 
empíricas e subjetivações dos sujeitos. Gonçalves (2012) pondera ainda, acerca do 
ensino contextualizado que talvez
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 “esta reflexão contribua com uma educação mais humana, mesmo tendo 
que realizar um trabalho musical, é necessário levar a vida para discutir 
com os educandos. Eles devem perceber que além da performance, da 
técnica, da leitura de música, temos que fazer também uma leitura da reali-
dade humana. Pois a música está sim nas praças, nas calçadas, em todos 
os ambientes. Esta será a contribuição desta pesquisa para a educação 
humana. Pois a música está sim nas praças, nas calçadas, em todos os 
ambientes. Esta será a contribuição desta pesquisa para a educação. 
(GONÇALVES, 2012, p. 463 - 464)

Estas idéias também condizem com o conceito desenvolvido por Marcel 
Duchamp4, que propôs a crítica da “arte retiniana5”, e que, por um lado, visa de-
fender a ideia do aprendizado em ambientes informais, os acontecimentos musicais 
cotidianos e sua relevância educacional, bem como a possibilidade destes aconteci-
mentos tornarem-se obras de arte, e os protagonistas destes, artistas.

Baseado nesta premissa, se pensa aqui, em uma ideia de “arte retiniana do 
ouvido”, devido ao fato de existir, ainda, em espaços de formação musical acadêmi-
cos, uma visão elitista e que valoriza demasiadamente a erudição, como sendo ape-
nas o belo e artístico. 

____________________________

4. Marcel Duchamp (1887-1968), pintor, escultor e poeta francês, inventor dos ready made, como 
a Roda de Bicicleta (1913), montada em um banco de madeira, e o Mictório, conhecido como Foun-
tain (sob pseudônimo de R. Mutt), de 1917. O conceito de readymade provocou grande polêmica 
quanto à compreensão convencional da natureza e do estado da arte. Fonte: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/817338-augusto-de-campos-biografa-marcel-ducha
mp-em-mistura-de-ensaio-e-poesia.shtml. Acesso em 15/06/2014. 

5. Arte Retiniana: a arte que percebemos essencialmente pela retina, proposta por Duchamp tendo 
em vista que a maioria das pessoas são “cegas” espiritualmente, e muitas vezes não têm acesso 
aos verdadeiros conteúdos do que veem sendo que as imagens sempre dizem muito mais do que 
seu recado imediato nos faz supor. O autor defendia que a arte deve ser, acima de tudo, uma ideia e 
n ã o u m a f o r m a v a g a e s e m s e n t i d o . F o n t e : 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/817338-augusto-de-campos-biografa-marcel-ducha
mp-em-mistura-de-ensaio-e-poesia.shtml. Acesso em 15/06/2014.

2.2  A importância do trabalho por projeto.

Este tipo de experiência educativa em arte e educação musical, torna-se bas-
tante significativa devido proporcionar a flexibilidade ao processo de ensino para a 
Orquestra envolvida nesta pesquisa. Hernández e Ventura (1998), ponderam que

[...] a proposta que inspira os projetos de trabalho está vinculada à perspec-
tiva do conhecimento globalizado e relacional [...] Essa modalidade de ar-
ticulação dos conhecimentos escolares é uma forma de organizar a 
atividade de ensino e aprendizagem, que implica em considerar que tais 
conhecimentos não se ordenam para sua compreensão de uma forma 
rígida, nem em função de algumas referências disciplinares preestabeleci-
das ou de uma homogeneização dos alunos. (HERNÁNDEZ e VENTURA, 
1998, p. 61).

Como intenção dessa organização não rígida, também se almejou a flexibili-
zação e facilitação da aprendizagem dos envolvidos no processo educativo.

3. Da Metodologia

3.1 Da classificação da Pesquisa

O estudo pode ser considerada uma pesquisa ação, uma vez que, o pes-
quisador também participa do processo de produção de objetos educacionais, ou 
seja, a elaboração do audiovisual com os integrantes da orquestra.

Segundo Gil (1991) a Pesquisa-Ação acontece “quando concebida e reali-
zada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um pro blema 
coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do prob-
lema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.” 

Por ser qualitativa, enquadra-se dentro do paradigma interpretativista (her-
menêutica) de pesquisa. Bortoni-Ricardo (2008, p. 32) pondera que o paradigma 
interpretativista é utilizado “como uma alternativa ao positivismo” e também que 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/817338-augusto-de-campos-biografa-marcel-duchamp-em-mistura-de-ensaio-e-poesia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/817338-augusto-de-campos-biografa-marcel-duchamp-em-mistura-de-ensaio-e-poesia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/817338-augusto-de-campos-biografa-marcel-duchamp-em-mistura-de-ensaio-e-poesia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/817338-augusto-de-campos-biografa-marcel-duchamp-em-mistura-de-ensaio-e-poesia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/817338-augusto-de-campos-biografa-marcel-duchamp-em-mistura-de-ensaio-e-poesia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/817338-augusto-de-campos-biografa-marcel-duchamp-em-mistura-de-ensaio-e-poesia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/817338-augusto-de-campos-biografa-marcel-duchamp-em-mistura-de-ensaio-e-poesia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/817338-augusto-de-campos-biografa-marcel-duchamp-em-mistura-de-ensaio-e-poesia.shtml
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“não há como observar o mundo independente das práticas sociais e significados 
vigentes”. Por isto, dentro destes estudos se consideram os aspectos do contexto 
social escolar, os conhecimentos informais e o cotidiano.

O estudo bibliográfico tornou possível a compreensão de conceitos opera-
cionais, propostas e metodologias interdisciplinares utilizando as TIC; investigação 
de possíveis cursos em andamento e as tecnologias educacionais existentes para 
esta área.

Desenvolvida em escolas de ensino fundamental com educandos aprendizes 
de instrumentos de banda de música, violão e flauta doce, a pesquisa se dividiu em 
duas etapas, sendo que na primeira aconteceu o levantamento de campo. Seguiu-
se a revisão bibliográfica e interpretação dos dados com auxílio de autores.  
Para a coleta de dados foram utilizados os diários de aula de Zabalza (2004) e as 
narrativas de si, defendidas por Abreu (2011)), em razão de a referida metodologia 
proporcionar uma maior compreensão das subjetividades, pois 

A corrente das histórias de vida em formação desenvolve-se no momento 
em que os indivíduos têm, cada vez mais, dificuldades para encontrar o seu 
lugar na história coletiva. O processo de formação pelas histórias de vida 
permite que sejam reconhecidos os saberes subjetivos adquiridos na ex-
periência e nas relações sociais (ABREU, 2011, p. 47).

Foram registrados diversos diários de aula que, conforme Zabalza (2004, p. 
13-14) “são documentos em que professores e professoras anotam suas im-
pressões sobre o que vai acontecendo em suas aulas (p.14).

4. Desenvolvimento do Trabalho

4.1 Do processo de formação da Orquestra Estudantil

O projeto prevê atividades musicais com estudantes de escolas públicas e 
voluntários de Ijuí / RS, sendo focado no ensino de instrumentos de orquestra, edu-
cação musical, prática musical (em grupo e individual), performances, apreciação, 
composição e teoria musicais, baseados nos PCNs (Parâmetros Curriculares

Nacionais) de Artes para o ensino de Música.  O projeto já atendeu cerca de 100 
pessoas.  O que vai de encontro com as idéias de Swanwick (2003). Ele pondera 
que um dos principais pontos para um aprendizado musical efetivo é uma vivência 
não só de execução musical, mas também de apreciação, performance, literatura, 
composição.  Segundo o autor

um dos objetivos do professor de música é trazer a consciência musical do 
último para o primeiro plano. Quando a música soa, seja lá quem a faça e 
quão simples ou complexos os recursos e as técnicas sejam; o professor 
musical está receptivo e alerta, está realmente ouvindo e espera que seus 
alunos façam o mesmo (SWANWICK, 2003, p. 5).

Para ir ao encontro de tais premissas metodológicas, as atividades com o 
grupo foram organizadas em horários do contra-turno escolar, onde os educandos 
puderam ter aulas individuais de instrumento e teoria musical. Foram organizadas 
turmas de SOPROS (flauta doce, saxofone, trompete, clarinete, trombone, tuba, 
bombardino, trompa); de CORDAS (violão, violino, viola, violoncelo, guitarra 
elétrica); TECLAS (teclado, escaleta) e PERCUSSÃO (tambores, bateria e pan-
deiro), além de um momento para o ensaio geral.

5. A Tic Inserida no Contexto da Educação Musical

5.1  Desenvolvimento do Conceito de Educação Musical Interativa (EMI)

É possível pensar que educação musical mediada pelas TIC (Tecnologias da 
Informação e Comunicação) una conceitos de Educação Musical com outros concei-
tos Tecno-Estéticos Interativos, de tal modo que, favoreça a compreensão do con-
ceito de Educação Musical Interativa.  Ela então, pode então ser pensada, de modo 
que, os aprendentes possam, por mediação tecnológica, se apropriar de conheci-
mentos educativo-musicais e também que possam

interagir e comunicar por meio de tecnologias dá condições ao aluno ter o 
controle de sua aprendizagem. O conhecimento não lhe é passado como 
um produto pronto. O aluno interage com o meio, com seus  colegas, com o 
professor por email, fórum, videoconferência ou outras  tecnologias.
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As possíveis interações são mediadas pelo professor, que in-
terferirá no processo. Esta é a visão de professor-mediador 
requerida atualmente, para os professores que fundamentam 
suas práticas em processos de aprendizagem que utilizam a 
interação e a comunicação para promover um ensino mediado 
por tecnologias (SILUK6 et all, 2012, p. 7).

 Como percebemos, as TIC estão presentes para facilitar os proces-
sos de ensino, apesar de serem pouco exploradas nas escolas como meios de in-
teração e interatividade. Todas elas podem contribuir ressignificando a prática e os 
aprendizados.

5.2 Utilização de Tecnologias Sonoras e Produção de Áudio
 
A utilização das tecnologias e os registros musicais mediados pela tecnolo-

gia é um processo iniciado há muitos anos e é um potente meio de aprendizagem 
tecno-estético, bem como de registro de ideias e conhecimentos que envolvem o 
som e a criação musical composicional.  Segundo Cunha e Martins (1998), 

com a Aldeia Global os compositores passam a conhecer, explorar e incor-
porar à sua música não apenas todos os matizes timbrístico dos instrumen-
tos asiáticos, africanos, indígenas, mas também os padrões rítmicos e 
melódicos destas culturas. As estéticas e filosofia de outros povos pas-
saram a ser a fonte de inspiração tanto de compositores como John Cage, 
Messiaen como dos Beatles. Com o aparecimento dos sintetizadores e dos 
computadores toda uma nova extensão sonora passa a ser explorada pela 
criação musical, derrubando as antigas barreiras físicas, possibilitando ex-
perimentos com timbres, velocidades radicais, audição imediata de 
criações. Esses recursos já eram ansiados por muitos compositores que 
não encontravam mais nos recursos oferecidos pela tecnologia de seu 
tempo as ferramentas necessárias para sua expressão (CUNHA & MAR-
TINS, 1998, p. 3).

_________________________________

 6. Fonte: Material produzido pela Equipe Multidisciplinar do Curso de Especialização à Distância 
em Tecnologias da Informação e da Comunicação Aplicadas à Educação UFSM/RS, do Centro de 
Ciências Sociais e Humanas, sendo a Disciplina, Educação Assistida por TIC’s.

Pensando nestas fontes de inspiração composicional, foi proposto ao alunos 
da orquestra estudantil o ato de gravar arranjos musicais criados com fins educati-
vos, para explorar recursos tecnológicos, sendo que, o CD da orquestra pode ser 
considerado um Objeto de Aprendizagem. Os objetos de aprendizagem educa-
cionais são 

recursos educacionais, em diversos formatos e linguagens, que tem por 
objetivo mediar e qualificar o processo de ensino-aprendizagem. Uma de 
suas principais características é a reusabilidade, que diz respeito à capaci-
dade de reutilização desses materiais, em diferentes contextos de aprendi-
zagem, nas mais diversas áreas do conhecimento. O planejamento de práti-
cas pedagógicas para o uso objetos de aprendizagem de forma que fa-
voreça a colaboração, a cooperação, a autoria e a autonomia do aluno, 
precisa estar contextualizado de forma significativa com o contexto curricu-
lar. Para tanto, é interessante que se criem situações-problema, desafiando 
os alunos e instigando a curiosidade, podendo resultar em uma ruptura de 
práticas que privilegiam a simples reprodução. (VICARI et All, S/A).

O uso de objetos de aprendizagem tem sido empregado de modo crescente 
na educação, conquistando cada vez mais espaço.

5.3  Processo de gravação do CD e dos Videoclipes da Orquestra Estudantil

No decorrer do ano de 2012, todos os integrantes da Orquestra Estudantil 
participaram da gravação de um CD e de DVD, onde ocorreram produções de 
audiovisual, arranjos e composição. Os equipamentos para registro do vídeo foram 
duas câmeras de vídeo7 e algumas máquinas de fotografia. Os equipamentos de 
captação de áudio foram notebook de grande capacidade, microfones condensa-
dores, placa de som M-Áudio, pedestais de microfone, monitores de referência 
sonora da Behringer, instrumentos musicais, softwares da Sony Acid Pro Studio Mu-
sic, Nero Cover Design, PDF Creator.

__________________________________

 7. Marca Sony, modelo Handycam
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A utilização do programa editor de partituras FINALE 20108, contribuiu bas-
tante para a finalização de arranjos e partituras musicais. A transposição de melo-
dias para os diversos instrumentos como o saxofone em Si bemol, o trompete em Si 
bemol, clarinete em Si bemol, tuba e bombardino em Si bemol. A voz principal do 
arranjo expresso na Figura 1, por exemplo, deve ser transposta para que outros in-
strumentos possam tocar em uníssono.

Figura 1 – Partitura Editada. Arranjo adaptado para Orquestra.

A utilização destes recursos faz se pensar que interação da máquina com o 
aprendiz faz com que se reconheça o grande potencial pedagógico favorecido por 
estes recursos. É importante levar em conta o desenvolvimento cognitivo, como pon-
derado por Cunha e Martins (1998)

Interação Máquina e Aprendiz: A elaboração de ambientes computa-
cionais de criação musical deve ter uma sustentação pedagógica para que 
tais ambientes não percam em termos de interação. O ganho que o uso do 
computador pode trazer, principalmente num contexto de aprendizagem, é 
dar apoio para a viabilização e explicitação das ideias. Quando o indivíduo 
trabalha para implementar suas ideias ele precisa de um sistema de repre-
sentação que dê suporte e que facilite o processamento das mesmas. Se 
com o computador, o indivíduo tiver um sistema de representação eficaz, 
terá também mais oportunidades de expressar e trabalhar suas ideias, per-
mitindo assim a criação de possibilidades mais potentes e diversificadas 
(CUNHA & MARTINS, 1998, p.10).

_____________________________________
8. Programa para criação musical e edição de partituras.

Como se percebe, é necessário haver o equilíbrio e o domínio dos conheci-
mentos musicais, técnicas instrumentais, teoria musical para que o recurso tec-
nológico contribua de forma mais eficaz. Se assim for, há de se concretizar com as 
ideias dos autores citados, de modo potente e diversificado.

Outro aspecto importante da produção foi o de pensar o design gráfico para 
elaborar a apresentação visual do projeto. A criação da capa foi ideia própria e a 
arte do CD foi feita por um pai colaborador e músico do projeto. A capa foi gerada 
com auxílio do NCD (Nero Cover Design9). 

Figura 3: Arte da Capa do CD da Orquestra Estudantil              Figura 4: Arte do CD. Autor J. Klamt.

       

5.4 A TIC da produção de áudio e processos de mixagem musical

O processo de mistura dos sons, na área de produção musical se chama 
Mixagem, e a finalização/produção final, do CD se chama processo de Masteri-
zação. O conceito de

________________________________

9. Nero Cover Design é um editor de capas de CD/ DVD, onde se pode colocar imagens e infor-
mações textuais sobre as mídias utilizadas.
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(...) mixagem consiste basicamente em nivelar e obter equilíbrio de todos 
os takes gravados de forma que ouçamos claramente instrumento por instru-
mento sem que nenhum encubra o outro. Geralmente quando vamos mixar 
um trabalho, a tarefa básica, como já falamos, é balancear e dosar os vol-
umes, equalizações, compressões, efeitos, pan, etc, dos instrumentos gra-
vados. (MARTINS & AUGUSTO, 2008, p. 1)

O software utilizado para fazer a mixagem foi o Acid Pro 10.0 Music Studio10. 
Nesta etapa da produção, o áudio recebe tratamento com equalizadores de frequên-
cia, plugins multimídia, compressores, reverber11, delay12, e demais efeitos para cor-
reção sonora. O ouvido musical, as técnicas de captação e mistura de sons, o cui-
dado com as frequências, o cuidado com o cansaço do ouvido, as distorções do 
som, a utilização correta dos sistemas panorâmicos, o sistema “estereofônico13”, o 
cuidado com o metrônomo, são alguns dos diversos conhecimentos necessários 
para executar boa mixagem e masterização, para finalizar o CD. Isto é um processo 
bastante complexo, mas interessante de executar  como se vê na Figura 5.

Figura 5: Exemplo de Interface do Editor de Tratamento e Mixagem de áudio.

É possível perceber na Figura 5  que um software como este é interessante 
para o registro de composições dos alunos e por este motivo eles foram orientados 
a conseguirem o mesmo para criarem seus arranjos musicais.

__________________________________________

10. Editor de áudio multipistas e efeitos.
 11. Efeito que simula a sonoridade espacial de ambientes.
 12. Efeito que reproduz um áudio segundos depois de sua reprodução em forma de eco. 
 13. É um sistema de reprodução final do áudio com emissão nos lados direito e esquerdo.

!

5.5 A produção de videoclipes das performances musicais da Orquestra

Os recursos imagéticos, em específico, os do vídeo, foram intensamente ex-
plorados como recursos pedagógicos no processo de ensino musical com os edu-
candos.  Os equipamentos para a produção de imagens e edição foram câmeras 
digitais e software de produção de áudio e vídeo14. As possibilidades que o soft-
ware proporciona são impressionantes e favorecem um importante trabalho 
pedagógico, se o professor souber utilizar, como se pode ver na imagem:

Figura 6: Exemplo de plataforma de edição de vídeo.

Além de videoclipes, o projeto da Orquestra Estudantil recebeu convites para real-
izar reportagens de programas de notícias da TV PAMPA e da TV IJUÍ CANAL 
31.Algumas imagens de registros das reportagens podem ser visualizadas nas Fig-
uras de 08 a 12.

   Figura 8: Entrevista Regente        Figura 9: Entrevista com Orquestra           Figura 10: Entrevista  com integrante

___________________________________

14. Como o Adobe Premiere Pro CS6.

!

! ! !
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     Figura 11: Entrevista com Integrante       Figura 12: Reportagem da TV PAMPA RS, sobre o projeto

6. Conhecimentos  gerados através da TIC e para a Orquestra Estudantil

Quanto à aceitação das TIC no campo da educação musical, vale lembrar:

Inicialmente o diálogo entre a música, educação e a NTIC provocou ob-
jeções de toda ordem. Dizia-se que a tecnologia era coisa fria e racional 
não servindo aos desígnios artísticos, ela afastaria o homem da arte e traria 
um grande desemprego aos professores e músicos tradicionais. Essa ati-
tude de medo e desconfiança de músicos e educadores, que não se davam 
conta que esta parceria era antiga, dissolveu-se ao longo dos últimos 30 
anos. O desemprego não aconteceu e os músicos tradicionais e pedagogos 
passam a consumir e se utilizar da parafernália tecnológica para editar parti-
turas, fazer arranjos e automatizar o ensino de solfejo... O conceito de arte 
esta sendo pensado e revisto. O século XXI chega com o fim da diferença... 
A Aldeia ficou global, a interdisciplinaridade é o dia-a-dia, a transdisciplinari-
dade ganha adeptos, o multiculturalismo ganhou as ruas... e como todo 
este admirável mundo novo está se refletindo na Educação Musical?  
(CUNHA & MARTINS, 1998, p. 7)

Quanto à utilização das novas tecnologias, o que na verdade acontece é que 
em muitos casos esse temor pela sua adoção é puro desconhecimento, até mesmo 
no âmbito da história e evolução da música. Isto se confirma ao relembrar que mui-
tos importantes compositores de vanguarda como Edgar Varèse (1883-1965) e 
John Cage (1912-1992) utilizaram recursos tecnológicos, transformando a história 
da composição e trazendo novos rumos musicais a ela. 

6.1 Aprendizagens musicais proporcionados pela mediação de TIC

!!

Quanto às questões de técnica musical, posso considerar o desenvolvimento 
da memória musical,  técnica de tocar e organizar suas mãos, braços e dedos so-
bre os instrumentos, leitura musical, a afinação instrumental, literatura musical, con-
hecimentos de diversos gêneros musicais, a composição, manipulação dos recur-
sos como os softwares de produção,  e edição de áudio e vídeo, percepção musi-
cal. Muitos educandos têm demonstrado, a partir desta experiência, interesse cres-
cente pela música, tecendo opiniões sobre a melodia, sobre os instrumentos que 
tocam e procurando estudar mais de um instrumento musical.  Prova disto, é que 
um dos educandos do projeto formou um grupo da Orquestra Estudantil na rede 
social Facebook e me convocou a ser o mediador. Achei bem importante a iniciativa 
e também percebi o quanto os educandos acompanham os fenômenos de seu 
tempo histórico, como nativos digitais (Figura 13).

       Figura 13: Página do Grupo Orquestra Estudantil criada pelos educandos.

6.2 Conhecimentos proporcionados pelos recursos de produção de Áudio.

Um dos maiores aprendizados adquiridos, foi em relação à mixagem e mas-
terização de áudio. Além destes conhecimentos, foram obtidos outros, acerca dos 
softwares de produção, plugins e efeitos, os conhecimentos acerca de panorami-
zação do som estereofônico, a microfonação correta dos instrumentos para ap-
roveitar a acústica dos instrumentos, além de conteúdos musicais, da acústica musi-
cal, sobre a entonação e projeção do som dos instrumentos, captação de áudio.

!
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6.3 Conhecimentos proporcionados pelos recursos imagéticos (videoclipe)

Segundo Tiellet (2010), 

o vídeo como meio de comunicação visual dinâmico e combinado com o 
áudio, se constitui num poderoso meio de comunicação. Aumenta o real-
ismo e a autenticidade em ambientes de aprendizagem computadorizados. 
Através de recursos interativos adicionados nos vídeos, são exploradas 
outras mídias relacionadas aos conteúdos apresentados, aumentando a 
retenção mnemônica. Alinha-se, portanto, às teorias pedagógicas que de-
fendem a importância da autonomia do sujeito nos processos de aprendi-
zagem. O Hipervídeo pode, então, apoiar a criação de um ambiente rico e 
realista para a aprendizagem, através do acesso interativo, construção e 
comunicação do conhecimento (TIELLET, 2010, p. 12).

A ideia da criação do ambiente realista, também aconteceu durante o evento 
de produção e criação desses vídeos com a Orquestra Estudantil, sendo que os 
educandos interagiram com recursos tecnológicos, produzindo a filmagem e colo-
cando suas impressões, sua criatividade e cognição para perceberem planos de 
imagens e detalhes da filmagem.

6.4 As implicações do uso de TIC para o processo de ensino e aprendizado 

Os recursos tecnológicos foram imprescindíveis para concretização de um 
projeto significativo e da construção do conhecimento, a partir do ensino de música 
Orquestra Estudantil, hava visto que, ocorreram novas possibilidades de mediação 
do ensino e experimentação de múltiplas oportunidades tecno-estéticas e interati-
vas. Hoje é necessário também levar as possibilidades da educação em rede, incen-
tivando todos os educandos a acessar o conhecimento de outras formas, pois

ao acessar o conhecimento em multi-espaços, através de interfaces alterna-
tivas, torna possível acontecer diferentes formas de ensino, através de dif-
erentes formas de pensar o ensino. O estudo da aprendizagem móvel 
abrange não só questões de âmbito das tecnologias educacionais em rede, 
mas também, todo o caráter pedagógico, cultural, político e teórico-prático 
que envolve este assunto (GONÇALVES & OLIVEIRA, 2013, p.1).

Essa atitude política de subverter a forma tradicional de ensinar é o que se 
pensou no momento de propor a produção de um CD e de um DVD. Isto mostrou 
que todos podem ousar e desafiar a si mesmos, superando dificuldades e limi-
tações pessoais. Se conseguirmos, estaremos fazendo com que nossos educandos 
também consigam, pois a limitação do professor não deve ser a limitação do aluno. 

7. Conclusão

A realização deste estudo, trouxe a conclusão de que houve melhor com-
preensão de como a tecnologia pode auxiliar um professor de música em práticas 
cotidianas e em processos de ensino e aprendizagem de música de seus educan-
dos. 

O desenvolvimento das atividades com o áudio e o vídeo mostrou como 
aproveitá-los como recursos pedagógicos e seu potencial educativo. Neste sentido, 
pode-se compreender como a utilização da tecnologia do audiovisual e os recursos 
que dela provém, auxiliam nos processos de ensino e aprendizagem de música em 
espaços escolares e não escolares. Vimos que os educandos obtiveram conheci-
mentos importantes acerca de conteúdos musicais e também de conteúdos relati-
vos aos recursos audiovisuais, como mixagem, masterização, imagética, cinema, 
entre outros.

Tornou-se possível, através da mediação das Tecnologias da Informação e 
da Comunicação investigar o processo de gravação do CD da Orquestra Estudantil, 
bem como o dos videoclipes, onde os alunos participantes do projeto na escola pu-
deram enriquecer seus conhecimentos e também favorecer uma aprendizagem ao 
professor, que pode aprender conjuntamente e superar desafios na conclusão do 
projeto proposto. De modo geral, o desenvolvimento desta pesquisa trouxe o enten-
dimento dos possíveis aprendizados musicais, culturais e educativos ao se utilizar 
as TIC, mostrando alguns meios de aplicação na realidade escolar.

Foi possível realizar a interpretação de importantes conhecimentos proporcio-
nados por recursos tecnológicos, o que contribuiu para a formação musical mais 
ampla e contextualizada com a realidade dos educandos da Orquestra Estudantil, 
além de que, o estudo também tornou possível de se compreender diferentes 
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formas com que estes recursos podem se tornar ferramentas didáticas para aulas 
de música.

Houve, assim, inúmeras implicações para o ensino e aprendizado de música 
dos educandos e também do professor, sendo que todos compartilharam importan-
tes momentos de angústia, preocupação, mas também, de alegrias, superação, ami-
zade, respeito mútuo e, principalmente, autoestima em acreditar que todo sonho é 
possível realizar, bastando apenas agir, estudar e ter ousadia.
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Resumo: No presente artigo apontamos que o campo da Arte e Tecnologia pode 
contribuir de maneira significativa para o uso dos dispositivos moveis no ensino das 
TIC a partir de propostas com realidade aumentada. Tal pesquisa vem sendo desen-
volvida no projeto em andamento “Arte e TIC: contribuições interdisciplinares na for-
mação docente” que tem como foco do uso dos dispositivos moveis em sala de 
aula a partir de linguagens hipermídias. Com este projeto objetivamos contribuir 
com a formação de professores da rede básica de ensino a fim de instigar a investi-
gação e a aplicação de propostas tecnológicas reflexivas em processos de aprendi-
zagem. Estes processos de aprendizagem não envolvem somente a relação profes-
sor estudante, não estando limitados ao espaço da sala de aula, as relacões entre 
sujeitos também são alteradas, seja nos espaços educacionais, como em qualquer 
outro ambiente de aprendizagem, pois tais tecnologias podem intensificar a 
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intervenção pedagógica de maneira reflexiva. Como resultado desse projeto, até o 
momento, desenvolvemos diversos workshops sobre o uso de tablets em sala de 
aula, disponibilizados em ambiente online e apresentados presencialmente, dentre 
eles o workshop “Tablets e Realidade Aumentada”, abordado neste artigo. Os resul-
tados deste projeto em desenvolvimento, também já foram apresentados e publica-
dos em anais de eventos.

Palavras chave: dispositivos móveis, realidade aumentada, aprendizagem.

Abstract: In this article we point out that the field of art and technology can contrib-
ute significantly to the use of mobile devices in the teaching of ICT from proposals 
with augmented reality. Such research has been developed in the ongoing project 
"art and ICT: interdisciplinary contributions in teacher education" that focuses on the 
use of mobile devices in the classroom from hipermídias languages. With this pro-
ject we aim to contribute to the training of teachers of basic education network in or-
der to instigate the investigation and application of reflective technology proposals in 
learning processes. These learning processes do not involve only the student 
teacher relationship, not being limited to classroom space, relations between sub-
jects are also changed, to be educational spaces, as in any other learning environ-
ment, because such technologies can enhance the pedagogical intervention reflec-
tively. The results of this project in development, have been submitted and pub-
lished in the annals of events.

Keywords: mobile devices, augmented reality, learning.

1. Introdução

A proposta apresentada visa relacionar os conhecimentos da Arte e das TIC 
para promover o desenvolvimento de projetos interdisciplinares na educação tec-
nológica para professores da rede pública de ensino. A proposta do uso das TIC na 
educação oportuniza aos professores capacitação e implementação de inovações 
tecnológicas em suas práticas pedagógicas. Entendemos que esta relação entre 
TIC, Arte e Educação é também oriunda do momento histórico vivenciado em nossa 
sociedade, em que o rápido desenvolvimento tecnológico transpassa as esferas
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educacionais, sociais e ideológicas.
Neste contexto, ao percebermos certa carência e defasagem na formação 

educacional em conjunto com as TIC, elaboramos o projeto “Arte e TIC: con-
tribuições interdisciplinares na formação docente”, selecionado no Edital Proext 
2013, desenvolvido com professores vinculados ao curso de especialização de TIC 
aplicadas à Educação/CAL/UFSM, nos cinco respectivos Polos da Universidade 
Aberta do Brasil do interior do estado do Rio Grande do Sul: Polo de Restinga 
Seca, Polo de Agudo, Polo de Santa Maria, Polo de Três de Maio e Polo de Novo 
Hamburgo. 

Durante o ano de 2014 o projeto “Contribuições da Arte Interativa no ensino 
das TIC para a formação docente”, com apoio PROLICEN, PROEXT e FIEX, con-
siste em ações de formação continuada e qualificação dos profissionais do magisté-
rio da Educação básica pública para o uso das TIC, em especial técnicos educa-
cionais do NTE e professores vinculados às Escolas da 8° CRE Santa Maria. 
Busca-se capacitar tais profissionais sobre as Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC) a fim implementarem inovações tecnológicas nas respectivas escolas 
públicas. Os elementos teóricos e conceituais desta proposta encontram-se nas 
interfaces entre Educação, Arte e TIC.

Neste sentido, entendemos que a inovação tecnológica não se sustenta em 
apenas equipar as escolas com computadores, é preciso também proporcionar a 
capacitação continuada dos professores para que possam fazer uso das tecnolo-
gias para trabalhar com as mídias digitais e tecnologias de informação e comuni-
cação, com foco em linguagens hipermídia e hipertextual de modo interdisciplinar. 

Nessa perspectiva, concebemos este projeto com as seguintes etapas meto-
dológicas: reuniões semanais de estudo com os participantes do grupo de pes-
quisa e criação em Interatividade, Arte e Tecnologia (gpc – Inter.Artec/CNPq) para 
o planejamento dos encontros de formação dos professores e dos questionários a 
serem aplicados, sendo abordadas relações entre Arte, Educação e Tecnologia; 
encontros presenciais.

Esses encontros foram compostos de apresentação de materiais realizados 
em momentos anteriores por parte da coordenadora e dos participantes das ações 
de extensão, e de questionamentos e depoimentos por parte dos alunos do curso 

de TIC sobre suas práticas envolvendo tais aspectos. A partir dos encontros presen-
ciais, foram elaborados questionários, disponíveis online pelo ambiente Moodle, a 
fim de acompanhar os projetos desenvolvidos a partir dos encontros de formação. 
Com esse material será realizada a análise dos dados da pesquisa. Ainda, serão 
aplicados nove workshops sobre o uso de tablets na Educação, sendo que o work-
shop “Tablets e Realidade Aumentada” já foi aplicado no II Educom e resultados 
publicados e apresentados no evento Hipertexto em Recife PE em 2013.

A edição 2014 do projeto consiste em: reuniões de estudo para elaboração 
dos materiais para os encontros de formação e workshops em que serão aborda-
das relações entre Arte, Educação e Tecnologia, em especial com o uso de tablets, 
encontros de formação presenciais aos integrantes do NTE/8°CRE, responsáveis 
pelo ensino integral, e 150 professores indicados pelo NTE/8°CRE, orientação 
quanto ao uso dos recursos tecnológicos das TIC e equipamentos digitais como o 
Tablet. Realização de Workshops na UFSM para capacitação técnica no uso do 
Moodle, ferramentas web e uso de Tablets para integrantes do NTE/8°CRE, re-
sponsáveis pelo ensino integral, assessores do programa Mais Educação de Santa 
Maria.

A partir dos encontros presenciais e dos workshops, serão elaboradas 
questões para um questionário online que será disponibilizado pelo ambiente Moo-
dle. Acompanhamento online dos relatos dos professores da rede pública quanto a 
aplicação das questões apresentadas nos encontros de formação em suas propos-
tas de sala de aula.

2. TIC e educação com o uso de dispositivos móveis

Iniciamos a partir das pesquisas realizadas pelo gpc – Inter. Artec/CNPq so-
bre o estado da arte em relação aos conhecimentos elaborados no campo da Arte 
e da Educação sobre as tecnologias digitais. É inegável que as TIC vêm alterando 
os modos de relacionamento social e educacional, promovendo mudanças que 
ultrapassam o simples uso da tecnologia, entretanto temos que nos questionar em 
que nível estas mudanças atingem os processos de cognição e que mutações esta 
nova interface digital provoca no âmbito escolar.
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Assim, nos deparamos com vários desafios na Educação com o uso das 
TIC, por exemplo: como o uso das novas tecnologias pode potencializar um olhar 
crítico e inovador em processos de ensino e aprendizagem, levando em consid-
eração a estética produzida na cultura digital; como instigar outros processos cogni-
tivos de percepção e construção da imagem, transgredindo práticas habituais das 
próprias interfaces digitais, em especial os dispositivos móveis, como produzir con-
struções imagéticas digitais nas interpretações associativas entre as diversas lin-
guagens: visual, verbal e sonora.

Nesta abordagem sobre Educação e TIC, busca-se voltar à tecnologia e 
seus modos de produção em redes de ensino. Os processos de aprendizagem não 
envolvem somente a relação professor estudante, e muito menos estão limitados 
ao espaço da sala de aula. Considerações sobre o contexto social do estudante há 
muito tempo vem sendo discutidos por diversos estudiosos, pois possibilitam pen-
sar que as intervenções pedagógicas possam formar novas significações. Os 
próprios signos existentes no mundo são construídos culturalmente, mas não ao 
acaso, é a cultura que fornece ao homem material suficiente para ele desenvolver 
esse campo simbólico e identificar esse símbolo no contexto em que vive (VYGOT-
SKY, 2012, p. 11).

Perpassados pelas tecnologias da informação, as relações entre sujeitos 
também são afetadas, seja nos espaços educacionais, como em qualquer outro 
ambiente de aprendizagem, isso porque tais tecnologias podem intensificar a inter-
venção pedagógica de maneira reflexiva.  De acordo com Santaella, “quando uma 
nova mídia é criada e socialmente introduzida, adotada, adaptada e absorvida, ela 
faz crescer em torno dela práticas e protocolos sociais, culturais, políticos, jurídicos 
e econômicos. Isso tem recebido o nome de ‘ecologia midiática’ que implica a total 
integração de uma mídia nas interações sociais cotidianas. (…) elas, na realidade, 
alteram de modo significativo os ambientes em que vivemos e a nós mesmos como 
pessoas”, Linguagens líquidas na era da mobilidade (SANTELLA, 2007, p. 2).

Nesse sentido, que as TIC proporcionam uma reestruturação na experiência 
pedagógica, onde os espaços físicos são ampliados, conectam entre si diferentes 
espaços do saber e ainda viabilizam que as trocas, antes realizadas somente na 
sala de aula, possam ser acessadas em diversos lugares e por outros públicos. 

Além disso, entende-se que a introdução das TIC na Educação está associada não 
apenas a mudanças tecnológicas, mas também sociais.  Como muito bem expõe 
Perrenoud (PERRENOUD, 2000, p.128), quando se refere em formar para as no-
vas tecnologias “(...) é formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipoté-
tico e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a capa-
cidade de memorizar e classificar, a leitura e a análise de textos e de imagens, e de 
procedimentos e de estratégias de comunicação”.

Assim como a língua falada, que proporciona ao ser humano as primeiras 
conexões com o seu meio, as TIC são uma nova linguagem que também estrutura 
os modos de pensar, fazer, comunicar, estabelecer relações com o mundo e repre-
sentar o conhecimento. Nesse sentido, Almeida e Valente (2012) destacam que os 
processos pedagógicos, cujos objetivos são auxiliar o aprendiz a construir conheci-
mento, proporcionam como principal eixo articulador de suas atividades o desenvol-
vimento de projetos que visam respostas a questões, que tenham significado para 
a própria vida e considerem o contexto dos aprendizes. 

Esses processos se tornam mais viáveis com a disseminação das tecnolo-
gias móveis, com conexão sem fio à Internet, associada com as facilidades de ma-
nuseio das ferramentas e interfaces gratuitas, com potencial de interação, autoria e 
colaboração. Estas tecnologias propiciam a participação em processos formativos, 
além do acesso à Educação de qualquer lugar e tempo, sem que as pessoas ne-
cessitem deslocar-se fisicamente; integram as situações de trabalho e a aprendi-
zagem em contextos reais, onde se desenvolvem as experiências (ALMEIDA e VA-
LENTE, 2012, p. 61)

Os dispositivos móveis, nas últimas décadas tem apresentado a tendência 
no sentido de serem mais compactos, porém com maior utilidade.  Junto à necessi-
dade de obtenção de informação rápida e em movimento, tem-se criado pesquisas 
no sentido de pensar dispositivos móveis e de geolocalização. Na Educação, o uso 
das tecnologias no currículo escolar tem assumido grande importância, devido às 
mesmas proporcionarem um melhor desenvolvimento, linguístico e cognitivo dos 
alunos, fazendo com que o processo de aprendizagem atenda seus fins, além de 
atender os requisitos do mercado de trabalho. Segundo Christopher Dede, profes-
sor e pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade Harvard, "Graças 
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a dispositivos como tablets e smartphones, é possível, pela primeira vez, unir de 
maneira tão integrada o mundo dentro e fora da escola". 

Os dispositivos móveis servem como tecnologias de apoio à aprendizagem, 
onde os educadores têm a oportunidade de possibilitar aos alunos o aprendizado 
por experimentação, pois o aluno poderá movimentar-se, ouvir, ver e manipular ob-
jetos, como se estivesse no mundo real, além de ser um forte aliado no processo 
de construção e reconstrução do conhecimento. Lima afirma que: “somos bombar-
deados por uma gama de informações de diferentes origens e de diferentes graus 
de integridade estrutural, isso torna os conteúdos voláteis e só permanecerão aque-
les para os quais o indivíduo tenha desenvolvido estratégias especiais de ab-
sorção.” (LIMA, 2000, p. 6).

Ainda, partir de uma intervenção mediada pelas TIC, em especial os dispositi-
vos móveis, o estudante se torna autor e co-autor de sua história, podendo 
modificá-la a qualquer instante, participar de uma construção colaborativa e ainda 
interagir com outros sujeitos, refletindo assim sobre suas experiências e dos de-
mais, não limitado a um círculo fechado e restrito à sala de aula, tomando consciên-
cia de sua aprendizagem e autonomia. 

Almeida e Valente denominam tais histórias como “narrativas” e uma espécie 
de janela na mente do estudante, na qual possibilita ao professor, identificar o 
estágio de conhecimento e apontar novos caminhos. O uso das TIC possibilita o 
uso das tecnologias sem exigir que o estudante seja um especialista em in-
formática, programas de manipulação de imagens, vídeos, sons e aplicativos, pois 
são de fácil manipulação e presentes no cotidiano dos estudantes e alteram direta-
mente a construção das narrativas desenvolvidas, além disso, outra mudança obser-
vada pela facilidade de manipulação dessas diferentes mídias é que elas apresen-
tam diversas facilidades, permitindo que as pessoas sejam autoras, produtoras e 
disseminadoras de conhecimento. É notável o uso do Orkut ou do blog como meios 
utilizados para a criação e disseminação de conhecimento, na forma textual, imagé-
tica ou animada. (VALENTE, 2005, p. 7)

A união das mídias à educação possibilita a expansão da atividade criadora 
dos estudantes, isso porque propiciam ferramentas para execução de histórias que 
talvez não pudessem ser reproduzidas nos moldes tradicionais como as narrativas

lineares, orais e escritas. Além disso, é necessário entender que as escolas não po-
dem mais ignorar o que se passa no mundo, que o desenvolvimento de novas tec-
nologias da informação e da comunicação transformam não só como se comunicar, 
mas também, a forma de trabalhar, de decidir e de pensar (PERRENOUP, 2000, p. 
125). 

Devido a isso, é essencial desenvolver, no contexto escolar, habilidades que 
possibilitem aos professores e alunos interatuarem com essas tecnologias e, princi-
palmente, aprenderem por meio destas.  Por isso, concorda-se com PAIVA ao enfati-
zar que “uma escola que não recorra, ou melhor, que não integre os novos meios 
informáticos, corre o risco de se tornar obsoleta” (PAIVA, 2002, p. 7).

Durante os processos de aprendizagem mediados pelas TIC, as atividades 
podem contar com as especificidades do hipertexto, por exemplo, que viabiliza o 
percurso por vários níveis, transforma o usuário em autor, promove a interatividade 
que permite a ida e volta a determinados assuntos, sem um caminho determinado, 
esta não linearidade que torna cada navegação única, a cada acesso o estudante 
possa ter uma experiência diferente, sem final previsto, já que transita livremente 
por vários assuntos e ainda interage com outros indivíduos. 

3. Experiência entre Arte Locativa e Realidade Aumentada

O primeiro sistema funcional de realidade aumentada foi construído em 1968 
por Ivan Sutherland. Este consistia de um Head-Mounted Display (visor montado na 
cabeça), no qual o usuário era rastreado mecanicamente por cabos, este poderia 
ver informações geradas por computador mescladas com objetos físicos. Suther-
land propunha um dispositivo que pudesse imergir os humanos em um ambiente 
tridimensional de tal maneira que não se poderia distinguir o real do virtual 
(AZUMA, 1997, p. 356).

Somente na década de 90, o conceito de sobreposição de objetos virtuais 
sobre a realidade, se fortaleceu e recebeu o nome de Realidade Aumentada, que 
com a existência de um número maior de trabalhos foi possível identificar e carac-
terizar esta área de pesquisa. Em 1993, pesquisadores da Universidade a Califór-
nia desenvolveram um sistema móvel de RA para ambientes externos baseados 
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no GPS (Sistema de posicionamento global), que servia como assistente de nave-
gação a deficientes visuais, sobrepondo comandos de voz à imagem captada. A par-
tir disso, um grande número de pesquisas girou em torno do Wearable computing 
(Computação Vestível), com computadores pessoais que podiam ser carregados ou 
vestidos, como os palmtops, pads, notebooks e, mais recentemente, os smart-
phones (HÖLLERES E FEINER, 2004, p. 2).

De acordo com Vallino, duas áreas em que os pesquisadores focaram seus 
estudos foram no desenvolvimento de dispositivos de apresentação que combinas-
sem os objetos reais e virtuais e no estudo de soluções para melhorar a precisão 
do registro (VALLINO, 1998, p.2). Por definição, todo sistema de realidade aumen-
tada possui necessariamente três características: combinar real e virtual, propor-
cionar interatividade em tempo real e ser processado em três dimensões (AZUMA, 
1997, p. 356). 

Bertelsen defende que, do ponto de vista da realização de tarefas, a RA ape-
nas seria um novo paradigma de interface de ferramenta utilizada para complemen-
tar o trabalho, como muitos outros artefatos – invisíveis durante o uso – que já fo-
ram utilizados na história. A RA é considerada então a continuidade mais lógica do 
wearable computing adaptando-se à localização do usuário, sua tarefa, suas pre-
ferências, etc.: tudo mixado tridimensionalmente com a visão do mundo real 
(BERTELSEN, 2000, p. 185-192), (EKENGREN, 2009, p. 3).

Conforme Ronald Azuma, a Realidade Aumentada (RA) é uma variação do 
conceito de Realidade Virtual (RV) (AZUMA, 1997, p.356), A RV promove uma total 
imersão do usuário no ambiente digital, sem que ele tenha nenhum contato com o 
mundo real à sua volta. Ao contrário, a RA permite que o usuário veja objetos vir-
tuais sobrepostos ou compostos com o mundo real. A RA busca suplementar a reali-
dade, ao invés de substituí-la. Ela também pode ser entendida como uma derivação 
da Realidade Mista, que também inclui a Virtualidade Aumentada, composta em 
sua maior parte por objetos virtuais (HÖLLERER e FEINER, 2004, p. 2).

Deste modo, a RA pode ser entendida como mediadora de informações, pois 
está mais próxima do ambiente real, sendo ele acrescido de elementos virtualmente 
construídos. Os últimos anos foram decisivos para o desenvolvimento da RA móvel 
com a convergência de hardware, software, serviços e base de dados em um só 

aparelho. Os celulares atuais, equipados com câmeras, telas de alta resolução, 
banda larga 3G e GPS são então dispositivos móveis perfeitos para a utilização da 
RA. Assim, um número cada vez maior de usuários vai ter acesso a máquinas 
móveis capacitadas para utilizar aplicativos de RA.

Já existem vários sistemas de manipulação da Realidade Aumentada, dis-
poníveis gratuitamente. Existem aplicações educacionais, jogos e aplicações de RA 
nas mais variadas áreas, como: bioengenharia, física, geologia, medicina, militar, 
automotiva, entretenimento, etc. A Realidade Aumentada também é utilizada como 
um complemento interessante de campanhas publicitárias, sendo uma interface 
com outros meios, pontos de venda, ou até mesmo o próprio produto.

ARART é um aplicativo que dá movimento através de Realidade Aumentada 
a objetos e imagens, apresenta uma nova plataforma de expressão de ligação da 
criação artística com a realidade. Os artistas Kei Shiratori e Takeshi Mukai, idealiza-
dores deste projeto abriram uma exposição no espaço "sótão", em Sapporo no 
Japão, onde o público foi capaz de experimentar ARART em primeira mão. Vários 
meios de expressão, tais como pinturas, novelas ilustradas, CDs, LPs, foram trans-
formados em uma nova realidade. 

Este aplicativo de Realidade Aumentada apresenta um novo paradigma de 
expressão artística e novas possibilidades de exposição da informação, permitindo 
uma história diferente se desenrolar com a interação dos usuários. Ao ler o livro ilus-
trado "Alice no País das Maravilhas", os personagens se animam com o uso de re-
alidade aumentada. Ao participar da Oficina oferecida, qualquer um pode tornar-se 
um criador e fazer mudanças, dar movimento a vários objetos ao redor. 

A exposição conta com obras de Masayuki Akamatsu, nesta, quando a 
câmara é sobreposta em um painel na parede, de acordo com o que ela foca uma 
música ou vídeo é reproduzido, assim a RA muda a arte e uma nova história é con-
tada. Em, "Floração", de Yutaka Kitamura, uma obra de arte que apresenta flores 
desabrochando em alta velocidade, quando a câmera é colocada sobre as pinturas.

Re*Públic está à frente de uma nova geração de projetos entre o físico e o 
digital. Propondo "democratizar" os espaços públicos, criando um maior acesso à 
arte para todos, e maior número de espaços para os artistas. Podendo até mudar a 
relação entre as pessoas, os espaços públicos e a poluição visual, que atualmente 
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é dominante, com todos esses outdoors e propagandas. Nas fachadas dos edifícios 
físicos em centros urbanos através da sobreposição de conteúdo 3D.

Com criatividade e proveito das novas tecnologias, é possível transformar a 
arquitetura e os espaços urbanos em locais de intercâmbio cultural significativo, 
fazendo uso e de realidade aumentada, fornecendo ao usuário uma nova forma de 
ver o espaço público, como um ambiente de mídia mais aberta e democrática, sem 
as questões legais associadas com o uso de paredes públicas, trazendo uma nova 
dimensão e crescentes possibilidades para a arte em geral, Apreciadores de arte 
terão a capacidade de ver obras incríveis através de seus dispositivos móveis em 
3D, geo-localizadas em qualquer lugar do mundo.

4. Workshop “Tablets e Realidade Aumenada”

Em Junho de 2013 foi apresentada oficina “O uso pedagógico do tablet” no II 
Encontro de Educomunicação da Região Sul – EDUCOM, na UNIJUI, em Ijui- RS, e 
em Julho de 2014 em parceria com a 9° CRE, na cidade de Cruz Alta e 8° CRE, na 
cidade de Santa Maria, visando a partir da utilização dos tablets oferecidos pelo gov-
erno do estado aos professores da rede estadual de educação dar-lhes uma alterna-
tiva de utilização destes dispositivos para o desenvolvimento didático dentro do am-
biente escolar, visando despertar um maior interesse do estudante dentro da sala 
de aula, melhorando seu desenvolvimento intelectual e permitindo uma maior ap-
roximação estudante/professor com o dispositivo móvel.

A oficina foi dividida em dois momentos: apresentação de diversas formas de 
realidade aumentada, como se originou, quais são adequadas para utilização em 
sala de aula e ferramentas que utilizam a tecnologia. O segundo momento foi dedi-
cado à experimentação, permitindo que os participantes da oficina tivessem um con-
tato direto com o aplicativo Aurasma, apresentado como a possível ferramenta que 
pudessem utilizar em suas aulas.

Durante a apresentação foram expostas as relações entre arte, educação e 
tecnologia e sobre a metodologia utilizando hipermídias, explicitando os desafios a 
serem batidos, as dificuldades enfrentadas e o motivo pelo qual utilizar essas tec-
nologias. Foram apresentadas inúmeras ferramentas disponíveis para utilização 

didática, dentre eles:  Google Glass e o Smart Glass, aplicativos disponíveis na 
WEB que permite vincular mídia a locais turísticos como o Photosynth da Mycro-
soft, Google Maps, o Historypin.

Foram apresentados trabalhos de arte locativa que usam ferramentas de re-
alidade aumentada utilizando georreferenciamento através de GPS e ferramentas 
como o Google Maps, exemplificados com os trabalhos: Traverse-me de Jeremy 
Wood, o Walking Stories e o Where's Franco de Conor McGarrigle, o AirCity do Ar-
te#OcupaSM 2012, entre outros. Finalizando com a apresentação na qual foi ex-
posta uma introdução sobre a origem da realidade aumentada. 

Através da utilização de QR Codes e aplicativos utilizados para o desenvolvi-
mento de diversos tipos de realidade aumentada, foram destacados alguns exem-
plos como o Layar, o ARLab e o Aurasma. Com um tutorial prático foi desenvolvida 
uma atividade com aplicativo Aurasma possibilitando aos participantes a interação 
com o software e, oportunizando a construção de suas próprias realidades desper-
tando suas curiosidades e interesse pela ferramenta.

5. Resultados Apresentados

Sobre o workshop “Tablets e Realidade Aumentada”, ao falar sobre realidade 
aumentada, e explicar que envolve programação de software, é notado um ar de 
espanto entre os participantes por medo da “dificuldade” que é gerada pela inex-
periência, impedindo um interesse mútuo entre todos os participantes. Esse medo é 
aliviado quando apresentado o aplicativo Aurasma que facilita para leigos em pro-
gramação a utilização da ferramenta o que aos poucos vai se tornando prazerosa a 
sua utilização e despertando aos poucos, maior curiosidade por parte dos ouvintes 
e conforme vão aprendendo a utilizar o aplicativo vai despertando um maior inter-
esse dos participantes, o que é o objetivo principal, pois torna o aprendizado mais 
prazeroso e assim despertando um maior interesse dos estudantes.

Sobre o projeto em geral “Arte e TIC”, o material apresentado sobre TIC, Arte 
e Educação e as produções de Arte Locativa nos encontros de formação nos cinco 
Polos da UAB vinculados aos cursos de TIC aplicadas à Educação/UFSM na 
edição 2013, bem como os encontros presenciais na cidade de Cruz Alta e na 
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cidade de Santa Maria, durante a edição 2014 do referido projeto, provocaram dis-
cussões sobre as práticas pedagógicas dos professores em sala de aula, no sen-
tido de pensar projetos interdisciplinares que podem utilizar linguagens hipertex-
tuais e hipermídias.

Além de uma abordagem conceitual, objetivamos também qualificar os pro-
fessores da rede pública para utilizarem as tecnologias digitais disponíveis na es-
cola de modo criativo, sendo que muitas vezes esses equipamentos não têm a utili-
zação adequada ou ficam em desuso, tornando-se obsoletos. No segundo ano do 
projeto nos perguntamos o que é possível ou não nesta construção de conheci-
mento na Educação, Arte e TIC? Espera-se que esta proposta possa servir para se 
problematizar alguns preceitos da Educação, Arte e uso das TIC, como intera-
tividade, informação, virtual, meio linguagem a fim de se favorecer experiências in-
tensivas em processos de ensino- aprendizagem em meios tecnológicos.

5. Considerações Finais – Inovações

 Em suma, a partir deste projeto procuramos investigar e colaborar com a 
qualificação tecnológica docente a partir da pesquisa e de ações de extensão sobre 
as contribuições da área de Arte e Tecnologia na transformação, de alguns aspec-
tos, do uso das TIC na prática docente. Visamos contribuir para a formação con-
tinuada dos profissionais do magistério da rede básica com pesquisas desenvol-
vidas no campo da Arte e Tecnologia para o ensino das Tecnologias de Informação 
e Comunicação em práticas docentes, via os encontros de formação; bem como o 
acompanhamento dos possíveis projetos desenvolvidos em sala de aula nas esco-
las através de um instrumento de coleta de dados, no caso um questionário online. 
A edição de 2014 do projeto “Contribuições da Arte Interativa no ensino das TIC 
para a formação docente” encontra-se em execução, algumas ações serão realiza-
das para o desenvolvimento do projeto.
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A COMPLEXIFICAÇÃO DOS JOVENS FRENTE ÀS TEC-
NOLOGIAS DIGITAIS

Maria Cristina Rigão Iop1

Universidade de Santa Cruz do Sul

Resumo: Vou relatar uma experiência que surgiu do interesse em saber 
como acontece o processo de cognição/subjetivação dos jovens no mundo 
digital, utilizando um híbrido de blog e rede social, o tumblr, onde eles podem 
postar seus textos, imagens, vídeos, links, citações, áudios, autonarrativas, 
suas emergências e perturbações como exercício de devir e de autoria. Os 
sujeitos da pesquisa são 20 jovens de uma turma de 6º ano, que se reúnem 
em encontros de uma hora semanal. No final da experiência uma roda de 
conversa criará o ambiente para que percebam as transformações ocorridas, 
todas as perturbações e suas conclusões. Esta experiência está relacionada 
com a aplicação do pressuposto cibernético da metacognição, ou seja, da ret-
roalimentação, pois o sujeito reflete sobre o seu próprio caminho numa ati-
tude na qual ele constrói autonomia. A escrita de um diário de bordo mostrará 
a circularidade entre eu, pesquisadora, e os sujeitos pesquisados, indicando 
o processo ruído-organização-ruído e a sua complexificação. Quero perceber 
como a aprendizagem emerge no processo das linguagens, pois acredito 
que os jovens construam conhecimento/subjetividade de forma inseparável 
no ambiente digital.
 
Palavras chave: Complexidade, tecnologia digital, cognição.
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1. Professora da rede pública de Santa Maria, Mestranda em Educação – UNISC, bolsista BIPSS, 
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Abstract: I will relate an experience that came from the interest in knowing how 
does the process of cognition/subjectivity of young people in the digital world, using 
a hybrid of blog and social networking, the tumblr, where they can post their texts, 
images, videos, links, quotes, audios, self narratives, your emergencies and distur-
bances as an exercise in becoming and authoring. The research subjects were 20 
young people from a group of 6th grade, who come together in weekly meetings of 
an hour. At the end of the experiment a wheel of conversation creates the environ-
ment for you to realize the changes that have occurred, all disorders and their con-
clusions. This experience is related to the application of cybernetic assumption of 
metacognition, in other words, the feedback, for the subject reflects on his own path 
in an attitude in which he builds autonomy. The writing of a logbook shows the circu-
larity between me, researcher and researched subjects, indicating the process 
noise-organization-noise and its complexity. I want to understand how learning 
emerges in the process of language, because I believe that young people build 
knowledge/subjectivity inseparably in the digital environment.

Keywords: complexity, digital technology, cognition.

1. Introdução

Vou relatar uma experiência que surgiu do interesse em pesquisar quais as 
implicações cognitivas/subjetivas geradas nos jovens frente às emergências do aco-
plamento tecnológico digital utilizando um híbrido de blog e rede social, o tumblr. 
Com esse propósito, este artigo estrutura-se em três blocos, o primeiro denominado 
O Paradigma da Complexidade, apresenta uma breve revisão de literatura, dando 
ênfase para conceitos como a biologia da cognição, autopoiese, o acoplamento es-
trutural e a teoria da complexificação pelo ruído, a partir de autores como Humberto 
Maturana, Francisco Varela e Edgar Morin.

Tecnologias Digitais é o segundo bloco, que vai apresentar as características 
do mundo tecnológico digital, em especial as do tumblr e como ocorrem as in-
terações neste ambiente considerando-se o acoplamento humano/máquina.

O terceiro bloco que denominei de O Fluxo da Pesquisa vai relatar o proc-
esso da experiência prática com o uso das tecnologias digitais através do uso do 
tumblr e das autonarrativas, e como tento perceber, com uma escuta sensível, as 
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perturbações que surgiram desta experiência.
E finalizo deixando minhas impressões sobre o que fluiu durante esta ex-

periência, sobre o processo de constituição de cada um, através da interação dos 
jovens com as tecnologias digitais.

2. O Paradigma da Complexidade

A complexidade constitui um novo paradigma que veio romper com a frag-
mentação do cartesianismo, e nos fazer entender o quanto os episódios da vida co-
tidiana estão interligados. Morin (2011, p.13) afirma que “complexus: é o que é te-
cido em conjunto”. Sendo assim, é possível uma compreensão maior de certos fa-
tos que envolvem a prática educativa.

As principais mudanças ocorreram no sec. XX, em várias ciências simulta-
neamente, com ênfase para a biologia que apontava os organismos vivos como to-
talidades integradas, uma das características do pensamento sistêmico, pois as limi-
tações que o modelo reducionista impunha para os estudos dos organismos 
deixava isto evidente.

Assim, surge o pensamento sistêmico que é contextual e considera o todo 
mais amplo, as partes só podem ser entendidas dentro do contexto de um todo 
maior. Edgar Morin (2011, p.74) explica que: “Num holograma físico, o menor ponto 
da imagem do holograma contém a quase totalidade da informação do objeto repre-
sentado. Não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte”, com esta 
colocação ele reafirma o pensamento sistêmico.

Por isto, a prática pedagógica deve levar em consideração o sujeito devida-
mente envolvido em seu contexto e todos os fatores que nele influenciaram.

...um todo emerge a partir de elementos constitutivos que interagem, e o 
todo organizador que se constituiu retroage sobre as partes que o con-
stituem. Esta retroação faz com que estas partes só possam funcionar gra-
ças ao todo (MORIN, 1996, pg. 23).

Com a primeira cibernética apareceram elementos importantes como a 
lógica de rede, a auto-organização, feed-back e a partir deles a complexidade vai

ganhando mais espaço. A segunda cibernética surgirá quando o austríaco Heinz 
Von Foerster com seus estudos epistemológicos propôs a inclusão do observador 
na realidade observada. Ele estuda por mais de duas décadas os sistemas auto-
organizados. Considerado o pai da segunda cibernética concebeu o princípio da 
ordem pelo ruído.

Ele introduziu a frase “ordem a partir do ruído” para indicar que um sistema 
auto-organizador não apenas “importa” ordem vinda de seu meio ambiente 
mas também recolhe matéria rica em energia, integra-a em sua própria es-
trutura e, por meio disso, aumenta sua ordem interna (CAPRA, 2004, p.79).

Este princípio afirma que o ruído é fonte de movimentos auto-organizativos, 
os sistemas são fechados para a informação e abertos para os fluxos de energia e 
o que o sistema percebe é através de perturbações.

O princípio da Ordem pelo Ruído vai dar origem à teoria da Complexidade 
pelo Ruído de Henri Atlan e à Biologia do Conhecer de Humberto Maturana e Fran-
cisco Varela. Ambas teorias biológicas, partindo do mesmo princípio, elaboram dif-
erentes aplicações em relação à cognição e à vida, mas tendo como eixo comum a 
questão da auto-organização.

A partir dos desdobramentos da segunda cibernética, Maturana e Varela 
elaboraram a Biologia da Cognição que revolucionou os campos da biologia e da 
epistemologia com a inseparabilidade do viver do conhecer.

A Biologia da Cognição tem pressupostos como a lógica circular, a recur-
sividade, os mecanismos de feed-back, a auto-organização e entende o sistema 
nervoso como fechado e se auto-organizando diante das perturbações do meio. 
Nesta teoria o observador está comprometido com o ato de observar, é participante 
ativo do objeto observado. Assim, o que se observa depende da perspectiva do ob-
servador, de suas interações estruturais práticas. A experiência de cada observador 
é única, por isso é importante perceber, o quanto transferir modelos de situações de 
sala de aulas diferentes é inapropriado.

Maturana e Varela, em 1970, usaram o termo autopoiese para definir os 
seres vivos como sistemas, que produzem continuamente a si mesmos, é um 
sistema ao mesmo tempo produtor e produto.
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Para fazê-los de modo autônomo eles precisam recorrer ao meio ambiente, então 
são ao mesmo tempo autônomos e dependentes.

Partindo do pressuposto da autopoiese, ou seja, da autoconstituição dos jov-
ens, tento compreender a possibilidade da emergência de um processo de aprendi-
zagem, que vai ocorrer a partir de um acoplamento estrutural.

Cada sistema vivo é determinado por sua estrutura, isto dá a cada sistema 
uma percepção de mundo. O tipo de interação que existe entre seus componentes 
será diferente para cada um. A realidade é diferentemente percebida por cada 
sistema. A percepção vai acontecer através das interações com o meio, conforme 
aponta Mariotti em seus estudos sobre este tema.

Maturana afirma que os sistemas e o meio em que eles vivem se modifi-
cam de forma constante e congruente. A esse processo interativo ele dá o 
nome de acoplamento estrutural. Na sua comparação, o pé está sempre se 
ajustando ao sapato e vice-versa. É uma boa maneira de dizer que o meio 
produz mudanças na estrutura dos sistemas, que por sua vez agem sobre 
ele, alterando-o (MARIOTTI, 2000, p.73).

Somos sistemas com estruturas que mudam constantemente, mas cuja or-
ganização continua a mesma. Em função desta interação existente entre a unidade 
viva e seu meio ambiente, os seres vão se modificando e adaptando-se um ao ou-
tro.

Um sistema estruturalmente acoplado é um sistema de aprendizagem, 
porque vai aprendendo a viver/conviver com o meio. O conhecimento tem muito a 
ver com o ambiente, que precisa ser de respeito às autorias, onde os seres huma-
nos possam fluir nos seus processos autopoiéticos.

É, portanto, através do acoplamento estrutural que se estabelecem as dif-
erentes maneiras pelas quais os sistemas vivos interagem com os seus 
respectivos ambientes. Cada organismo vivo responde às influências do 
meio ambiente com mudanças estruturais que, por sua vez, alteram o fu-
turo comportamento dos ser vivente (MORAES, 2003, p.94).

Desta forma, podemos afirmar que os estudantes em interação com o ambi-
ente das tecnologias digitais mostram emergências a partir do acoplamento 

humano/máquina. As diferentes tecnologias geram diferentes narrativas, ou diferen-
tes modos de narrar as suas complexidades.

Assim, é importante salientar “que somos sistemas determinados em nossas 
estruturas e, portanto, que existem certos fenômenos que não ocorrem dentro do 
corpo, e sim nas relações com os outros” (MATURANA, 2002, p.27). Por tanto, não 
posso simplesmente transmitir, preciso perturbar os jovens com práticas educativas 
de forma que eles, ao se sentirem tocados por algum argumento, informação, etc., 
vão se complexificar, se reinventar, resignificando e assim organizando seus conhe-
cimentos.

2. As Tecnologias Digitais

A internet permite a fluidez e o dinamismo. Cada página da rede leva a outra 
página, que podem se entrelaçar a qualquer momento. Isto permite um alarga-
mento das fronteiras dos limites que os jovens podem navegar. Pellanda (2009, 
p.64) afirma que “o espaço digital é de uma plasticidade incrível e, por isso, o su-
jeito vai sendo auto-desafiado para invenções contínuas”.

O conhecimento é algo que emerge no processo de viver de cada um, em 
sua experiência de se relacionar com o mundo, já no ambiente digital isto acontece 
com maior autonomia, os sujeitos precisam se reorganizar para resolver as 
situações do caminho. E na educação devemos valorizar os ambientes propícios 
para a aprendizagem.

Por isso, usei um ambiente tecnológico digital que considero inovador, o 
Tumblr. O Tumblr é uma plataforma de blogging de pronúncia tâmbler, que permite 
aos usuários publicarem textos, imagens, vídeo, links, citações, áudio e "diálogos" 
usando seu navegador, celular, computador ou e-mail, onde quer que esteja.

A maioria dos posts feitos no Tumblr são textos curtos, mas a plataforma 
não chega a ser um sistema de microblog, estando em uma categoria intermediária 
entre o Wordpress ou Blogger e o Twitter.Os usuários são capazes de "seguir" ou-
tros usuários e ver seus posts em seu painel (dashboard). Também é possível 
"gostar" (favoritar) ou "reblogar", (semelhante ao RT do Twitter) outros blogs. 
O sistema de personalização enfatiza a facilidade de uso e permite que os usuários
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usem tags especiais do sistema para criar seus “themes”. Você pode personalizar 
tudo, das cores ao código HTML do seu tema.

O Tumblr é um site conhecido mundialmente, usado pela maior parte da 
população jovem, podemos dizer que ele é um site de auto-expressão. Foi fundado 
em 2007 por David Karp e foi comprado pelo Yahoo em maio de 2013.  Hoje ele já 
pode ser lido em 13 idiomas. 

Os jovens percorrem vários caminhos hipertextuais ao criarem seus tumblrs, 
usando links para atingir outros pontos e assim vão achando seus próprios camin-
hos, e quando muitas vezes ele tenta refazer os caminhos percorridos ele esta prati-
cando a metacognição, ou seja, a recursividade. 

Também, através da escrita das autonarrativas e da leitura dos próprios tex-
tos é possível um exercício de metacognição, que leva a pensar sobre o próprio 
processo, levando a outros patamares de complexificação, configurando sua auto-
produção.

Uma das características do Tumblr é o uso de imagens “que aparece como 
uma parte de um drama, ou seja, ela seria apenas um momento em uma narrativa 
maior” (RAMOS, 2012, p.105), e os jovens costumam usá-las para dar significado 
as suas narrativas de vida, expostas na forma de imagens nas páginas dos seus 
tumblrs.

Rancière (2012, p.12), quando fala de imagens diz que as imagens são “re-
lações entre um todo e as partes, entre uma visibilidade e uma potência de signifi-
cação e de afeto que lhe é associada, entre as expectativas e aquilo que lhe vem 
preenchê-las”. Por isso, a importância das imagens que surgiram nas publicações 
dos tumblrs dos jovens. Enfatizo que a articulação entre imagens, autonarrativas, 
citações e vídeos, possíveis através de espaços digitais como o Tumblr, propor-
ciona um processo bastante complexo.

4. O Fluxo da Pesquisa

A dinâmica do trabalho inclui uma turma de 6º ano do ensino fundamental, 
no município de Santa Maria, RS, que tem 20 alunos com idade entre 10 e 11 anos. 
As atividades foram desenvolvidas em encontros semanais de uma hora aula,

durante um trimestre.
Para gerar as experiências da pesquisa propus a utilização do tumblr. Esta 

atitude tem como pressuposto epistemológico subjacente o princípio da “ordem 
pelo ruído” de Von Forster (1996), a partir do qual os sujeitos se auto-organizam 
para conhecer/constituir, pois tenho como referência uma abordagem complexa 
que entende a realidade como um fluxo de contínua reconfiguração, onde o papel 
da auto-organização é estruturante para a elaboração das diferentes aprendi-
zagens.

Numa primeira etapa todos criaram seus e-mails e testaram sua funcionali-
dade. Na sequência foi feito o processo de apresentação do tumblr, alguns mode-
los, seus recursos para postagens de imagens, textos, links, citações, áudios, 
vídeos. Sendo que apenas uma jovem já conhecia o tumblr. Em seguida cada estu-
dante criou seu tumblr. Eles tinham que definir as configurações da conta, escolher 
o tema de seu painel (dashboard). Esta etapa envolveu vários encontros, pois 
neste momento, cada jovem demonstrava suas habilidades com as tecnologias digi-
tais, seus conhecimentos, seus gostos.

Foi muito interessante observar o fluxo de desenvolvimento do processo de 
criação por cada um, as soluções encontradas por eles para chegar aos caminhos 
desejados para o tema de seu painel, a foto de perfil, as postagens preferidas. En-
tre si eles resolviam problemas direcionando-se para o colega que eram mais entro-
sados com as práticas digitais. O grupo criou um ritmo de trabalho bastante harmo-
nioso. Aos poucos descobriram as ferramentas de busca dentro do tumblr e foram 
aprofundando seus conhecimentos e interesses. Surgiram tumblr muito expres-
sivos. Suas postagens preferidas foram imagens, notavam-se as afinidades quando 
“reglogavam” a postagem dos colegas.

Minha preocupação foi de acompanhar o processo que ia acontecendo con-
forme os encontros iam transcorrendo e não classificar usando categorias rígidas 
de análise, que não possibilitariam uma escuta mais sensível dos devires que surgi-
ram no fluxo da experiência. Cada sujeito envolvido teve a oportunidade de mostrar 
seu ponto de vista, apontando as diferenças de opiniões, muitas vezes as divergên-
cias, mas que por vezes levaram a um ponto comum.

Assim, passamos ao processo da escrita das autonarrativas, considero  que
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foi a etapa mais densa em termos de subjetivação/cognição. Cada um elaborou sua 
autonarrativa a partir de fatos significativos de sua vivencia escolar. Surgiu aí a es-
crita de si, onde o estudante é autor.

Nestes encontros foram muito importantes os espaços de relações, de con-
vivência onde fluiu a linguagem. Neles observei também as imagens, pois há uma 
relação entre o que elas mostram e a percepção de quem as vê, a intenção de 
quem posta as imagens vai provocar uma compreensão de mundo em quem as vê. 
A compreensão da imagem é parte de um todo que faz parte de uma narrativa 
maior. Foi muito profundo fazer parte dos momentos de autonarrativas, a partir das 
imagens postadas nos tumblr e ouvir na roda de conversas o significado que cada 
estudante atribuía a cada imagem escolhida. Neste momento, os estudantes pas-
saram a perceber quais foram as transformações ocorridas desde nossa primeira 
atividade e todas as perturbações. Esta atividade está relacionada com a aplicação 
do pressuposto cibernético da metacognição, ou seja, da retroalimentação, pois o 
sujeito reflete sobre seu próprio caminho numa atitude na qual ele constrói autono-
mia. 

Durante todo o processo da pesquisa mantive um diário de bordo que me 
permitiu uma reflexão sobre os processos mais significativos da dinâmica em que 
estava inserida e a conscientização de suas evoluções. As escritas do diário me 
mostraram a circularidade entre eu, pesquisadora, e os sujeitos pesquisados, indi-
cando o processo ruído-organização-ruido e a sua complexificação.

5. Considerações Finais

Experiências usando o espaço digital para desenvolvermos a cognição 
através das autonarrativas, permitindo a resignificação do vivido são de extrema 
importância, pois ao escrever sobre nós mesmos nos reinventamos, assim como os 
estudantes ao escrever sobre nossos encontros, desta forma eles refazem o 
caminho percorrido praticando uma metacognição, que nada mais é do que a recur-
sividade do sistema.

A linguagem é muito importante para todos e em especial no campo da edu-
cação, pois temos que fazer coordenações de ações de aceitação mútuas,  que 

ampliem nossa convivência, envolvendo a todos. À medida que me envolvo no proc-
esso, começo a pensar em todos os implicados, entra aí e emoção e, então, 
começo a aprender.

Os estudantes demonstraram seu acoplamento tecnológico digital, através 
do uso do tumblr, sua autonomia ao narrar a si mesmo, possibilitando a construção 
de conhecimento durante sua vivência, de forma inseparável. Esta experiência pos-
sibilitou observar características como a autonomia, a circularidade, a cooperação e 
o acoplamento com a máquina.

As autonarrativas nos permitem fazer uma leitura das emoções, do encanta-
mento, do aprender e do compreender. É uma tomada de consciência de si mesmo, 
do seu processo de viver, das interações sociais. É uma construção que tem lugar 
num processo de reflexão. Pois educar é o processo de conviver com o outro e se 
transformar de forma recíproca. Somos educados no educar.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar os resultados da 
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tices and technological resources used in this course.
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3. Professora Orientadora.

1. Introdução

No início dos anos 80, começou, no Brasil, uma revolução tecnológica que 
trouxe muitos benefícios a todos, viabilizando a comunicação e a interação. Atual-
mente, as tecnologias passaram a fazer parte das atividades do dia a dia, tornando-
se um mecanismo essencial para o trabalho, o lazer e a educação.

Nesse sentido, o computador deve ser visto como uma tecnologia que auxilia 
no processo de ensino-aprendizagem e possibilita o desenvolvimento da cria-
tividade e autonomia dos sujeitos envolvidos. A inserção das tecnologias no espaço 
acadêmico é bastante discutida. Para tanto, percebe-se um distanciamento entre 
os professores e os recursos tecnológicos, muitas vezes, ocasionado pela ausência 
de equipamentos adequados, o que impede o docente de incorporar tais recursos 
em suas práticas pedagógicas. No entanto, é possível elaborar uma boa aula sem 
a necessidade de utilizar tecnologias de última geração, apenas com a inserção de 
mídias, como TV, vídeo, rádio, webquest, entre outras.

Desse modo, considerando que o momento mais oportuno para o professor 
refletir sobre sua prática docente é durante o curso de formação, o presente tra-
balho tem como objetivo discutir as práticas de investigação e o uso dos recursos 
tecnológicos do Programa Especial de Graduação – Formação de Professores para 
a Educação Profissional (PEG), ofertado pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). Os resultados discutidos foram obtidos de dados coletados a partir da dis-
ponibilização de um questionário aos alunos do terceiro semestre do curso.

2. Práticas de Pesquisa

Ao se discutir o conceito de práticas de pesquisa, é comum verificar literatu-
ras da área da Educação que abordam a pesquisa como um fator essencial no proc-
esso de formação de professores. Assim, nos últimos anos essa ideia vem sendo 
defendida, sendo que ela deixa de ser parte apenas do processo de formação do 
professor e torna-se parte da sua vida profissional, ou seja, é muito importante que 
os professores participem de projetos de pesquisa e ações realizadas em escolas 
ou em sala de aula (ANDRÉ, 2008).
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Logo, surgem diversos questionamentos sobre a melhor maneira de se inserir a pes-
quisa na formação e prática do docente.
 Conforme o  artigo  da revista francesa  Recherche  et Formation (Pesquisa 
e Formação), cabe refletir sobre  as concepções da pesquisa e algumas questões 
como: “Professor ou pesquisador? Conhecimentos científicos ou práticos? Ensino 
ou pesquisa?” Nessa temática, são apresentas considerações sobre as concepções 
da pesquisa:

Há três condições básicas para que se possa considerar a existência de 
uma pesquisa: a) produção de conhecimentos novos; b) procedimentos 
rigorosos; c) comunicação dos resultados. Cabe à comunidade científica 
julgar se os conhecimentos acrescentam algo ao já conhecido, ou seja, se 
são conhecimentos novos. A utilização de instrumentos e procedimentos 
cuidadosamente planejados e implementados seria um critério indiscutível 
para qualquer tipo de pesquisa. A divulgação dos resultados seria uma con-
dição essencial para que a comunidade pudesse julgar o valor dos conheci-
mentos produzidos. (BEILLERONT, 2001 apud ANDRÉ, 2002, p. 71-90).

Ao realizar pesquisa para a produção do conhecimento, o professor deve 
utilizá-la para sua vida docente, fazendo, assim, com que se torne uma atividade 
complementar para sua formação.

Em Cunha e Broilo (2008, p. 30) é afirmado “[...] que é preciso (re)configurar 
a função docente, aceitando o desafio de uma nova perspectiva para a profissionali-
zação” no sentido de tornar a pesquisa parte da formação docente, devendo ser 
inserida como uma postura crítica e investigativa, assim, estimulando os alunos a 
observarem, conhecerem e serem questionadores.

Para Demo (2007), não há como ser professor sem assumir a prática da pes-
quisa. Porém, para que aconteça a pesquisa, ela deve fazer parte das competên-
cias do professor e, também, de sua formação, já que “a formação do professor re-
flexivo e pesquisador tem dado o direcionamento de uma prática de sala de aula 
voltada para a investigação.” (LIMA, 2007, p. 58).

Ao realizar pesquisa, o professor deve refletir sobre sua própria prática, 
ainda podendo ultrapassar os limites da sua sala e escola e apresentar suas re-
flexões para a sociedade (LÜDKE, 2002).

É importante mencionar que há uma distinção entre a pesquisa científica e a 
pesquisa com propósitos didáticos (ANDRÉ, 2001). A primeira busca a produção de 
novos conhecimentos da originalidade e validade, já a segunda propicia, ao profes-
sor, amplo e livre  acesso às pesquisas realizadas anteriormente para que lhe se-
jam permitidas novas interpretações e questionamentos.

Pesquisar é uma forma de encontrar respostas para diversas perguntas. As-
sim, existem diversas formas para se encontrar essas respostas, tais como: conhe-
cer novas descobertas, novos experimentos, projetos, questionar, refletir sobre a 
prática e conhecer outras realidades. Então, a partir dessas respostas pode-se con-
seguir formular novas ideias sobre determinados assuntos ou aprimorar assuntos já 
existentes.

Esses conceitos recebem vários olhares: para alguns, formar professores 
pesquisadores significa levar o futuro docente a realizar um trabalho prático ou uma 
atividade de estágio, que envolve tarefas de coleta e de análise de dados; já outros 
consideram que a formação do docente pesquisador significa levar os futuros pro-
fessores para que possam desenvolver e implementar projetos ou ações nas esco-
las; outros ainda, que a pesquisa é modismo, servindo apenas para divulgar algo 
novo ou uma propaganda (ANDRÉ, 2008).

Diante do exposto, os autores ressaltam que o ensino e a pesquisa não po-
dem ser separados, já que transformam um sujeito em um ser mais crítico e, ao 
mesmo tempo, mais reflexivo. Dessa forma, tornam-se independentes para con-
struir seus próprios saberes por meio da investigação na prática, durante e depois 
do período de sua formação como professor pesquisador.

3. Os Recursos Tecnológicos

O uso de recursos tecnológicos em sala de aula é um tema de discussão 
abordado por educadores, pais e alunos. Assim, a tecnologia se faz presente con-
stantemente na maioria das atividades desenvolvidas no seu dia a dia. Para Cys-
neiro (2010, p. 3), “conceituamos tecnologia  como o conjunto de conhecimentos 
ligado a objetos materiais construídos por seres humanos incluindo o próprio objeto 
técnico”.
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O autor relata que o computador foi criado para melhorar cada vez mais a qualidade 
de vida do ser humano nos aspectos físicos, lógicos e psicológicos. Cysneiro retrata 
que:

Tanto em relação à tecnologia simples como complexas, o conjunto de con-
hecimentos pode ser enorme, envolvendo concepção, desenho, fabricação, 
manutenção, modos de utilização, culturas de uso, formação pessoas para 
uso adequado, consequências individuais e coletivas da tecnologia, etc. 
São conhecimentos que não fazem parte da materialidade do objeto, mas 
não essenciais para sua caracterização como tecnologia. (CYSNEIRO, sem 
ano, p. 3).

Nessa perspectiva, Moran (1995), em entrevista à Revista Tecnologia Educa-
cional relata que as tecnologias de comunicação não mudam, necessariamente, a 
relação pedagógica. As tecnologias tanto servem para reforçar uma visão conserva-
dora, individualista como uma visão progressista. Ainda complementa que as tec-
nologias não substituem o professor, mas modificam algumas das suas funções. 
Nesse sentido, segundo ele, o professor passa a adotar um sentido de estimulador 
da curiosidade do aluno para a construção de conhecimento, deixando de lado o 
sentido de mero transmissor de informações. Desse modo, o professor precisa con-
hecer e compreender quais situações o uso do computador pode auxiliar no aprendi-
zado de seus alunos, colaborando para transformar o processo de educação mais 
eficaz.

Nos dias atuais, as tecnologias das quais dispomos nos fazem ver a tarefa 
de ensinar e aprender com novos olhares. Sendo a escola um objeto mediador de 
construção de conhecimento, precisa adaptar-se para possibilitar o uso dessas tec-
nologias aos alunos. De acordo com Demo (2007, p. 86), “É difícil encontrar um 
aluno entusiasmado com a escola. Na contramão, é difícil encontrar um aluno que 
não tenha paixão pela nova mídia.”. Com isso, evidencia-se que os métodos de ens-
ino pouco prendem atenção do aluno, e que, ao mesmo tempo, as novas tecnolo-
gias fascinam e tornam as atividades mais atrativas para a geração atual. “Ainda 
relata que não basta transitar pela informação, o fundamental é saber transformar 
informação em conhecimento próprio através de procedimentos de aprendizagem.” 
(DEMO, 2007, p. 91)

Por fim, diz que a aprendizagem vai se impor e dominar o cenário futuro, não há 
outra alternativa.

O professor passa a ser um dos principais agentes do processo de mu-
dança, pois é através dele que as tecnologias serão integradas à construção do 
conhecimento, tornando-se ferramentas de auxílio ao processo de ensino- aprendi-
zagem.

Certamente, um dos maiores desafios na inserção ao mundo tecnológico é 
adequação dos interesses e necessidades dos alunos, bem como a formação de 
professores. A respeito desse assunto, Freire nos faz refletir sobre a formação do-
cente: “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibili-
dades para sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE 1996, p. 52). O 
professor necessita ser instruído sobre qual a melhor forma de utilizar a tecnologia 
em suas práticas de sala de aula, logo precisa saber o quê, para quem e como ensi-
nar. Dessa forma, poderá realizar um suporte mais adequado aos alunos, 
deixando-o mais satisfeito e, consequentemente, melhorando os resultados na aqui-
sição do conhecimento.

4. Metodologia

A pesquisa caracterizou-se como uma análise do tipo qualitativa (ANDRÉ, 
1986), baseada em um estudo de caso. Assim, foi realizada “uma investigação 
empírica que busca investigar um fenômeno contemporâneo dentro do seu con-
texto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 
não estão claramente definidos.” (YIN, 2005, p. 32).

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, composto 
por doze questões fechadas, relacionadas aos tipos práticas de investigação e re-
cursos tecnológicos. Os sujeitos desta pesquisa foram os estudantes do terceiro 
semestre do Programa Especial de Formação de Professores para Educação Profis-
sional (PEG).

A aplicação do questionário ocorreu durante a primeira e a segunda semana 
do mês de junho e foi encaminhado via e-mail aos alunos regularmente matricula-
dos nas três turmas do terceiro semestre do PEG.



152

Após a coleta dos dados, utilizaram-se recursos da ferramenta online For-
mulários Google (Google Docs) para realizar a tabulação dos dados. Com essa fer-
ramenta, também foi possível gerar gráficos, apresentados na próxima seção, que 
auxiliaram na interpretação e na análise adequada dos resultados.

5. Análise e Discussão dos Resultados

A aplicação do questionário justifica-se pela necessidade de se verificar a 
situação atual, já que esses futuros professores poderão encontrar ambientes multi-
midiáticos nas escolas onde atuam ou irão atuar. Do total, de noventa e quatro alu-
nos matriculados nas três turmas do referido curso, foi obtida uma amostra de trinta 
e dois participantes.

Com os resultados obtidos, percebe-se que maior parte dos formandos é do 
sexo feminino (59%) contra 41% do sexo masculino. Quanto à faixa etária, nota-se 
que a maioria dos estudantes do PEG possui idades entre 26 a 30 anos.

Em relação às áreas de formação dos alunos, constatou-se que a maioria 
dos entrevistados pertence ao eixo de Recursos Naturais e Gestão de Negócios. As 
áreas de Ambiente, Saúde, Informação e Comunicação são representadas por 19% 
dos estudantes. Por fim, nesse curso, encontram-se 13% de estudantes da área de 
Produção Alimentícia. Não foram encontrados representantes dos eixos de Controle 
e Processos Industriais e Infraestrutura.

Tratando-se de um curso de formação de professores, no qual alguns discen-
tes já exercem a função de professor, buscou-se saber qual o percentual que atua 
na área de educação e técnica. Logo, evidenciou-se que 31% atuam como profes-
sores na área da Educação, 28% atuam apenas na área Técnica e o restante atua 
em ambas as áreas, como comércio e saúde. Portanto, percebe-se que a maioria 
dos estudantes do PEG busca, no curso, um complemento para sua atividade de 
docência.

Ainda em relação ao perfil dos discentes desse curso, no que diz respeito ao 
nível de formação, 31% responderam que são mestrandos; 22% são doutorandos; 
13% possuem mestrado completo; e 13% possuem apenas a graduação.

Nessa segunda etapa da  pesquisa, buscou-se identificar o grau de difi-
culdade apresentado pelos alunos quanto à realização de pesquisa na área de edu-
cação, tendo como foco a experiência na elaboração do projeto de pesquisa e a 
construção do artigo científico. Para o grau de dificuldade, foi determinada a se-
guinte escala: 0 - nenhuma dificuldade, 1 - muito pouca, 2 - pouca, 3 - média, 4 - 
muita dificuldade e 5 - extremamente difícil.

Quanto à elaboração de metodologia de artigo voltado para a área da edu-
cação profissional, 50% responderam que encontram média dificuldade; 22% relata-
ram ter muita dificuldade; 13% pouca dificuldade; 9% muito pouca e 6% nenhuma 
dificuldade na construção da metodologia da pesquisa. A “facilidade” quanto à me-
todologia pode ser justificada pelo fato de a maior parte desses participantes es-
tarem inseridos em Programas de Pós-Graduação.

Quanto à escolha de um tema de pesquisa na área de educação profis-
sional, 34% consideraram esse fator de média dificuldade; 31% informaram muito 
pouco difíceis; 16% tiveram muita dificuldade quanto à escolha do tema; 3% consid-
eram extremamente difíceis ou não tiveram nenhuma dificuldade.

Ao serem questionados quanto à concepção da pesquisa no seu processo 
de formação de docente pesquisador, 56% identificaram a pesquisa como um 
ponto muito importante na sua formação docente, já 44% a consideram apenas im-
portante.

Na sequência, buscou-se identificar os recursos tecnológicos utilizados du-
rante as atividades acadêmicas e de pesquisas. Sendo assim, os estudantes foram 
questionados sobre a frequência com que costumam responder a formulários on-
line. Nesse ponto, 50% informaram que utilizam às vezes; 25% raramente utilizam; 
e 9% afirmaram que nunca utilizam esse tipo de recurso tecnológico em rede.

Tendo em vista que a disponibilização de livros online está crescendo e que 
as editoras já oferecem seus livros na íntegra ou parcialmente, foram interrogados  
sobre  a  frequência  com  eles  realizam  leitura  de  livros  em bibliotecas digitais. 
Dos questionados, 44% responderam que quase sempre utilizam; 28% às vezes 
costumam utilizar; 16% sempre utilizam esse tipo de serviço; 9% raramente fazem 
uso e 3% nunca os utilizam. Os sujeitos dessa pesquisa foram questionados sobre 
qual a frequência com que utilizam os dispositivos eletrônicos.
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De acordo com as respostas, percebe-se que os equipamentos mais utilizados são 
os notebooks (46%), celulares-smartphone (31%), desktop (15%) e tablet (8%), 
como meio alternativo para acesso à internet. Nota-se que à portabilidade e a mo-
bilidade tem domínio (85%). Sendo assim, nota-se que os dispositivos móveis aux-
iliam na aprendizagem pessoal e cada vez mais presente no cotidiano dos alunos.

Diante da diversidade de serviços digitais, alguns foram selecionados para 
identificar a frequência de uso. Logo, as redes sociais (21%), as contas de e-mail 
(20%), os livros digitais (19%) e os vídeos (16%) são utilizados com mais frequên-
cia pelos estudantes.

6. Considerações Finais

O objetivo desse trabalho foi apresentar as práticas de pesquisa, bem como 
os recursos tecnológicos utilizados pelos alunos do terceiro semestre Programa Es-
pecial de Graduação – Formação de Professores para a Educação Profissional 
(PEG). Elaborar conclusões  com base na realidade percebida não é uma tarefa 
trivial, visto que o pesquisador necessita de criticidade ao analisar o contexto. Ao 
observar as respostas dos sujeitos colaboradores, surge a reflexão sobre a 
efetividade das práticas educativa quando esses futuros professores forem utilizar 
os recursos tecnológicos em diferentes contextos.

Evidencia-se que o processo de inserção de recursos  tecnológicos existe no 
curso de formação de professores, embora não supra as necessidades que a edu-
cação exige.
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NARRATIVAS DIGITAIS INTERATIVAS: BLOG COMO MOD-
ELO DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA

Jean Oliveir Linck1
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Resumo: Este estudo apresenta uma investigação em função da construção de 
Narrativas Digitais Interativas de um grupo de estudantes do curso de Artes 
Visuais, disponíveis no formato de um blog. Partindo da metodologia baseada na 
Investigação Narrativa, observaram-se as diferentes linguagens, destacam-se par-
ticularidades dos integrantes e a utilização das TIC como recurso educacional. 
Buscou-se compreender como são construídas as narrativas de cada integrante, 
mediados a partir de uma plataforma colaborativa e como estas contribuem para a 
reflexão da prática e da formação docente. 

Palavras chave: Narrativas Digitais. Blog. Aprendizagem Colaborativa. Formação 
de Professores.

Abstract: This study presents an investigation based on the construction of Interac-
tive Digital Storytelling of a group of students from the Visual Arts Course, available 
in blog format. From a methodology based on Narrative Research, observed the 
different languages, highlighting the particularities of members and the use of ICT 
as an educational resource. Aiming to understand the ways in which individual narra-
tives are developed mediated from a collaborative platform and how it can contrib-
ute to the reflection of practice and teacher education.

Keywords: Digital Storytelling. Blog. Collaborative Learning. Teacher Training.

_______________________

1. Especialista em Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC (UFSM) e Graduado em Artes 
Visuais – Licenciatura Plena em Desenho e Plástica (UFSM).

1. Introdução

A sociedade contemporânea é caracterizada pelo conhecimento mediado 
pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Com o crescente avanço e 
facilitação do acesso às tecnologias e a dispositivos móveis de diferentes formatos 
e funcionalidades, observa-se que estes artifícios estão cada vez mais presentes 
no cotidiano, o que leva a pensar formas diferenciadas de contemplar suas funcion-
alidades também no fazer docente.

Os dispositivos tecnológicos partem dos atuais Tablets, Notebooks, Smart-
Phones e Ipads, entre outros aparelhos, que se caracterizam por agregar diferen-
tes recursos em um único dispositivo. Almeida e Valente (2012) colocam que os dis-
positivos móveis podem apresentar combinações de múltiplas linguagens de pro-
dução e apresentação dados, como câmeras de vídeos e câmeras fotográficas, gra-
vadores de som, rádio, televisão. 

A produção de narrativas digitais, contribui no pensamento de que podem 
ser produzidas a partir do conjunto de diferentes mídias. A possibilidade de trabal-
har com a integração de elementos imagéticos e sonoros, podendo ser usados em 
conjunto com o tradicional modo escrito e oral de produção e comunicação, apre-
sentam um novo formato de comunicação. Assim, conceituam-se as Narrativas Digi-
tais, advindas das práticas sociais e do acesso a diferentes tecnologias, tornam-se 
interativas a partir das possibilidades de participação e interação do usuário em 
sua produção e distribuição.

Neste pensamento, este estudo inicia pela reflexão dos mecanismos de fun-
cionamento, observação e análise de dois blogs: Docência em Artes Visuais 
(http://www.docartesvisuais.blogspot.com.br) e Docência Artes Visuais UFSM 
(http://pibidavufsm.blogspot.com.br/), pertencentes a uma turma de vinte profes-
sores em formação do curso de graduação em Artes Visuais – Licenciatura pela em 
Desenho e Plástica da UFSM, participantes do projeto PIBID (Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação à Docência). 

Os conteúdos dos blogs representam os diários pedagógicos desta turma, 
suas narrativas, reflexões, propostas e avaliações metodológicas, bem como parte 
de seus processos de formação docente.

http://www.docartesvisuais.blogspot.com.br
http://www.docartesvisuais.blogspot.com.br
http://pibidavufsm.blogspot.com.br
http://pibidavufsm.blogspot.com.br
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Como metodologia, parte-se da Investigação Narrativa, apresentada por Galvão 
(1998) e Riessmann (1993), para avaliar e entender o processo de desenvolvi-
mento de conhecimento e das contribuições que as narrativas digitais propiciam 
para pensarmos a formação docente inicial e continuada de professores e suas pro-
postas em sala de aula.

2. Narrativas como forma de aprender

Partindo-se da ideia de que toda a atividade humana envolve o uso da lin-
guagem e “é por meio da linguagem que o homem representa simbolicamente suas 
crenças, seus valores e toda a realidade que o cerca” (Kenski, 2013, p.22). Têm-se 
uma potencialidade de organização de sentido, que possibilita atribuir significados 
ao nos que acontece. Formam-se narrativas, sejam por meio de imagens ou 
histórias, funcionando como um dos mecanismos cognitivos primários de com-
preensão do mundo e 

[...] também como um dos modos fundamentais pelos quais construímos 
comunidades, desde a tribo agrupada em volta da fogueira até a comuni-
dade global reunida diante do aparelho de televisão. Nós nos compreen-
demos mutuamente através dessas histórias, e muitas vezes vivemos ou 
morremos pela força que elas possuem. (MURRAY, 2003, p. 09).

Como narrativas digitais, a abordagem de trabalho pode ser desenvolvida a 
partir do trabalho com um conjunto de sistemas procedimentais de contar histórias. 
Seu funcionamento se mostra de modo participativo e interativo, propiciando inven-
tar e reinventar o meio e explorar outras formas de articulação com as tecnológicas 
digitais. Incorpora diferentes mídias e dispositivos para um trabalho em comum. 
Deste modo, os envolvidos passam a utilizar os dispositivos tecnológicos não 
somente como uma ferramenta de produção e edição de dados, mas como mais 
um meio de expressão e de significação de suas experiências, com isso, produz-
indo conhecimento e outras formas de aprender.

Galvão (2005) coloca que as narrativas digitais podem ser utilizadas para 

diferentes fins e aplicações. Na educação podem estar presentes em diferentes 
níveis e práticas de ensino, partindo de sua vinculação com a formação inicial ou 
continuada de professores e também, relacionadas com o desenvolvimento curricu-
lar de diferentes áreas de conhecimento, o que destaca seu potencial dentro do 
processo educacional.

Para Murray (2003, p.09) as narrativas digitais são construídas e funcionam 
de maneira diferente das quais assistimos e ouvimos, sendo que temos a “possibili-
dade de oferecer ao interator a percepção de múltiplos destinos possíveis, múl-
tiplos pontos de vista possíveis e múltiplos resultados possíveis a partir de uma 
mesma situação.” Acessamos fragmentos em um modo multissequencial de uma 
história com múltiplas versões, que podem ser geradas e agregadas. Os caminhos 
podem ser alterados, acontecimentos modificados e com isso, diferentes desfechos 
para uma mesma situação. Encontram-se diferentes pontos de vista que ora se ap-
roximam e ora se distanciam, em ambientes de representação próxima ao não do 
real. Nesta sistemática de atuação nos debatemos com diferentes pontos de vista e 
outras formas de apresentar uma mesma informação. 

Neste sentido, lidar com linguagens digitais e ferramentas pedagógicas rela-
cionadas, vão ao encontro do trabalho com as narrativas, propicia o encontro com 
outras formas de reflexão, fomentando práticas em que o educando busca e encon-
tra sentido ao que lhe acontece, se identifica, fortalece a docência e amplia a ex-
periência educativa ao utilizar-se de recursos que dialoguem com a complexidade 
e com as especificidades das interelações tecnológicas com que lidamos na con-
temporaneidade.

3. Blog como modelo para produção de Narrativas 

A fonte de compartilhamento de informações e opiniões conhecidas por blog 
ou web log se popularizou a partir dos anos 90 como um modelo de produção cola-
borativa. Constituído como uma fonte de informação não somente informal, mas 
também científica, tecnológica, artística e cultural. Seus recursos garantem o dina-
mismo necessário para torná-la uma rede de informação “viva” e em constante
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movimento.
Segundo André Lemos (2008), o blog é um instrumento de divulgação de in-

formações. O usuário pode participar da composição e construção do conheci-
mento, de um modo próximo ao que um expert no assunto pode fazer. Destaca 
ainda, que o blog seria um dos mais populares fenômenos da cibercultura, pois po-
dem ser utilizados para diferentes finalidades, “refletindo um desejo reprimido pela 
cultura de massa: o de ser ator da emissão, na produção de conteúdo e na partilha 
de experiência” (LEMOS, 2008, p. 9).

Araya e Vidotti (2010, p.45) colocam que “os blogs representam uma mu-
dança radical na dinâmica de criação de conteúdo. A participação coletiva gera re-
sultados melhores do que a análise de qualquer documento individual”, o que 
destaca o potencial informativo que estas narrativas podem atribuir como efetiva 
fonte de informação, influenciando resultados nos trabalhos dos envolvidos.

Destaca-se que plataformas colaborativas, como o blog, podem acrescer 
outras perspectivas ao processo de ensino e aprendizagem, apresentando formas 
diferenciadas de articular o conhecimento. Constituindo comunidades de trocas in-
formativas, onde há materiais compartilhados (imagens, vídeos, atividades, leituras, 
experiências, fontes), que podem vir a beneficiar outro usuário em suas pesquisas e 
alimentar ainda mais a disseminação das informações.

 Sob o ponto de vista da colaboração, o blog instiga a construção do 
conhecimento pelo funcionamento a partir da ação coletiva. O processo cognitivo 
pode ser dividido em camadas entrelaçadas de informações e ações, o que carac-
teriza o funcionamento a partir de postagens. Nesta perspectiva Bittencourt e outros 
(2004, p. 2) destacam que “o objetivo maior da pedagogia colaborativa é que os am-
bientes por ela utilizados sejam ricos em possibilidades e propiciem o crescimento 
de um grupo”. Sendo que o mecanismo de funcionamento do blog se apresenta 
como um recuso provocador de diferentes aprendizados, o que apresenta este re-
curso como um modelo a ser explorado para a formação de narrativas na educação 
e de acompanhamento dentro e em pleno processo de ensino e aprendizagem em 
desenvolvimento.

4. Material e Método

Partindo-se da metodologia da investigação narrativa se encontram camin-
hos de como estruturar a narrativa ao mesmo tempo que problematizá-la enquanto 
ferramenta de estudo. Ainda, possibilitando construir relações entre os envolvidos, 
avaliando a compreensão pessoal de si próprios, em pleno processo de aprendi-
zagem, bem como das relações com as diferentes vozes operantes na construção 
do conhecimento em meio as suas narrativas.

Neste sentido, foram analisadas as diferentes abordagens, a partir da utili-
zação das TIC como recurso educacional, bem como a utilização destas platafor-
mas colaborativas para acompanhar a aprendizagem do grupo. Ainda, observou-se 
a forma como são construidas estas narrativas digitais, as diferentes abordagens e 
materiais utilizados, o que destaca as particularidades dos integrantes, incluindo 
diferentes metodologias e propostas pedagógicas ligadas ao seus projetos de ens-
ino e pesquisa em Artes Visuais.

5. Resultados e discussão

O intúito da abordagem em blog foi explorar a forma como são construídas 
as escritas da formação docente e, com isso, explorar-se um formato diferente de 
representar estes relatos, apresentando as escritas, as memórias e as obser-
vações do grupo em formação, propiciando o acompanhamento e reflexão da ex-
periência em pleno processo de formação docente. Integrando a proposta de 
diários pedagógicos, funcionando como um sistema de inteligência colaborativa en-
quanto identidade para o grupo. Seu funcionamento foi baseado em colaborações 
assíncronas.

Observa-se diferenciações nas colaborações do grupo de estudantes PIBID. 
Cada membro se utiliza de um pesquisa individual, um projeto de ensino e pes-
quisa dentro de sua temática particular relacionada ao ensino das Artes Visuais. 
Estas diferenciações podem ser observadas na forma como cada um se direciona 
e se coloca em meio a suas postagens.

 A partir da analise do material disponível nos blogs, em conjunto com o 
aporte teórico estudado, foram levantadas considerações pertinentes para este 
estudo em relação com as particularidades dos participantes, a atualização das TIC
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como recurso educacional e a construção de narrativas digitais com meio de regis-
tro de seus diários pedagógicos, conforme relatadas a seguir:

a) O grupo participante adquiriu o hábito de narrar suas experiências em sala 
de aula, de forma crítica e reflexiva, no formato digital. Ao mesmo tempo que  foi 
relato os trabalhados sem sala de aula, foram apresentados os resultados e as 
avaliações de seus trabalhos em sala de aula;

Figura 1.  Postagem de Luise.
Fonte: Blog "Docência Artes Visuais UFSM".

b) A abordagem do blog como modelo e alternativa para os diários pedagógi-
cos se mostrou menos cansativa do que a forma de narração oral que eram feitas 
nos encontros presenciais. Este formato, contribui de forma mais ativa na con-
strução do conhecimento, possibilitando acompanhar os processos individuais, por 
meio do formato jornalístico mantido pelos blogs;

c) O tempo funcionou como ferramenta na construção das narrativas nos 
blogs. As postagens foram realizadas no tempo determinado pelos próprios par-
ticipantes, mas mantendo-se a cronologia dos acontecimentos, o que auxilia no 
acompanhamento do desenvolvimento das abordagens pedagógicas e o desen-
volvimento crítico e reflexivo de cada de professor em formação;

d) As relações de interação entre os participantes dos blogs, poderiam ser 
mais intensas, mesmo em pouca quantidade, observa-se que o grupo demonstrou

o grupo demonstrou autonomia e participação em relação às narrativas dos demais 
colegas, colaborando no desenvolvimento de suas propostas e abordagens meto-
dológicas;

e) As interações entre professoras e os professores em formação se desta-
cam com elementos de colaboração, orientação e reflexão a partir de  colocações 
por meio textual, imagético e hipermidiático, ao encontro dos trabalhos realizados 
em sala de aula. Essas interações direcionam a  problematização das práticas do-
centes e o enriquecimento das mesmas, valorizando o trabalho enquanto prática 
individual, ao mesmo tempo que colaborando para a aprendizagem colaborativa do 
grupo;

Figura 2.  Diálogo entre Participantes.
Fonte: Blog "Docência Artes Visuais UFSM".

f) Os integrantes do grupo participante apresentam em suas narrativas digit-
sais relações com seus projetos de ensino e pesquisa, suas particularidades en-
quanto indivíduos, incluindo seleções e coletas de diferentes materiais empregados 
em seus planejamentos didáticos de sua área de atuação;

g) O modo como são compartilhadas as vivências dos integrantes do grupo, 
possibilitou trocas de experiências e aprendizagens de forma construtiva e colabo-
rativa, facilitando a aproximação à opiniões, ideias e experiências, enquanto prática 
docente e a partir das percepções de cada integrante do grupo; 

h) Em análise às postagens dos blogs e os diferentes meios de participação 
e narrativas encontradas, percebe-se diferentes níveis de fluência tecnológicas. 

!

!
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Cada participante se utiliza da constituição de sua narrativa no modo que mais lhe 
agrada, ou mesmo, no modo que mais dialoga com sua pesquisa e abordagem me-
todológica. As narrativas do grupo de estudantes foram sendo enriquecidas de 
atributos e recursos midiáticos no decorrer dos trabalhos.

Figura 3. Fragmento da Narrativa de Benjamim
Fonte: Blog "Docência Artes Visuais UFSM"

Como resultados parciais, pode-se pensar a ferramenta blog como mais um 
espaço educacional, que funciona de modo dinâmico e mantêm os registro das 
fases de construção do conhecimento, o que o torna mais um instrumento de inves-
tigação e avaliação do aprendizado, como também, da prática docente. Gutierres 
(2003) colabora para pensar os trabalhos neste formato, pois tem-se a oportuni-
dade de refletir tanto sobre os pensamentos, quantos das suas práticas, de forma a 
comparar etapas e processos, tendo em vista que acompanhar o trabalho de alu-
nos e colegas conscientiza sobre a sua própria prática, gerando outras formas o de 
ver e pensar o próprio trabalho e formação. Ainda, localizar em conjuntos de narrati-
vas como este, um material de estudo que possibilita diferenciados enfoques de 
estudo e análises.

6. Considerações Finais

Para as produções de narrativas digitais, acredita-se que muitas vezes, se-
jam necessárias capacitações de cunho didático-pedagógico, a fim de construir con-
hecimentos para a utilização dos recursos técnicos disponíveis. Destaca-se que o 
blog, como ferramenta para a produção de narrativas e de funcionamento em con-
cordância com a aprendizagem colaborativa, trazendo diferentes benefícios ao proc-
esso de ensino e aprendizagem. 

Verifica-se que comunidades virtuais, como um blog, apresentam especifici-
dades para a aprendizagem de modo colaborativo na Internet, ao mesmo tempo em 
que se torna uma ferramenta de comunicação potencializadora de ações e in-
terações sociais construídas coletivamente. O uso do blog como modelo de aprendi-
zagem colaborativa fomentou a comunicação entre os participantes no processo de 
ensino-aprendizagem, refletindo sobre as práticas em sala de aula, os episódios 
vivenciados, ainda relacionando estas práticas e os assuntos abordados nos encon-
tros presenciais do grupo de formação.

A estratégia de trabalho neste formato, encoraja a participação do usuário. 
Cada participante atua em um sistema ativo, onde o conhecimento é resultante dos 
processos de interação e interatividade entre membros da comunidade educacional 
envolvida. As propostas se constroem a partir das informações postadas, da colabo-
ração, dos trabalhos conjuntos, das partilhas e das redes de informações acompan-
hadas no decorrer dos processos.

A aprendizagem colaborativa se mostra como um conjunto de condições fa-
voráveis à negociação, à cooperação, às tomadas de decisão, incluindo-se o re-
speito às individualidades,, que se complementam em torno das contribuições, ob-
servações e comentários do grupo, facilitando o compartilhamento de ideias e 
sugestões, gerando novas formas de aprender.

O avanço das tecnologias é constante, fazendo necessários certos tipos de    
aperfeiçoamentos e atualizações que visem dinamizar tanto o aprendizado, quando 
o desenvolvimento das metodologias em sala de aula, a fim de acompanhar as 
contínuas mudanças sociais, técnicas e comportamentais encontradas nas diferen-
tes realidades de ensino. O que coloca o funcionamento do blog como um instru-
mento de suporte para a aprendizagem, ao mesmo tempo que um ambiente fa-
vorável para o ensino, facilitando a comunicação e o acompanhamento dos proces-

!
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-sos dos envolvidos.
Conclui-se, que o papel do educador contemporâneo se mostra em constan-

tes desafios, objetivando o aprender. A utilização de propostas pedagógicas que 
integrarem o blog como um recurso complementar às práticas em sala de aula, po-
dem introduzir trabalhar diferenciados e direcionamos a temáticas que instiguem a 
interdisciplinaridade, incluindo-se a produção textual e o estímulo a leitura. 
Entende-se a necessidade de investir em propostas pedagógicas que englobem a 
utilização das tecnologias digitais, vindo a aproximação o estudante a esses recur-
sos, ao mesmo tempo que se explorar de outras formas sua realidade tecnológica e 
com isso, faz uso dos recursos disponíveis, incluindo de seus dispositivos móveis.
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Resumo: O presente trabalho visa apresentar algumas das atividades desenvol-
vidas por uma ex-bolsista do PET/Letras (Programa de Educação Tutorial), pro-
grama subsidiado pelo MEC desde 2010/2. Esse, por sua vez, tem como objetivo 
principal analisar a pertinência e a adequação do uso de programas e serviços de 
produção multimídia disponíveis gratuitamente na internet para o desenvolvimento 
da linguagem escrita. Diante disso, procurou-se investigar em que medida os soft-
wares Diji álbum e Ncesoft Flip Book Maker poderiam desenvolver a compreensão 
e o emprego dos tempos verbais no presente e no passado em uma turma de 2º 
ano do ensino médio de uma escola pública de Bagé, por meio da produção de foto-
livros. Este estudo jusifica-se mediante o fato de que para formar leitores e produto-
res de textos é necessário que haja uma ampliação no contato desses com textos 
dos mais variados gêneros.  

________________________________
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Para tanto, cabe ao professor incentivar seus alunos a ler e a produzir textos de 
forma crítica e reflexiva, bem como buscar novas metodologias de ensino-
aprendizagem que lhes permitam o acesso às mais diferentes formas de lin-
guagem. Nesse sentido, trabalhar com fotolivros em sala de aula pode ser interes-
sante à medida que nos possibilita aproximar a escola da vida cotidiana desses 
aprendizes e, principalmente, desenvolver um trabalho que envolva diferentes tipos 
de linguagens e mídias a partir das memórias de cada discente, despertando, as-
sim, maior interesse e prazer em aprender.

Palavras-Chaves: Ensino de Português; Ferramentas digitais; Desenvolvimento da 
habilidade escrita.

Resumen: El presente trabajo visa presentar algunas de las actividades desarrolla-
das por una ex bequista del PET/Letras (Programa de Educación Tutorial), pro-
grama subsidiado por el MEC desde 2010/2. Ése, por su vez, tiene como objetivo 
principal analizar la pertinencia y la adecuación del uso de programas y servicios de 
producción multimedia disponibles gratuitamente en internet para el desarrollo del 
lenguaje escrito. Así que, se ha investigado en qué medida los softwares Diji álbum 
y Ncesoft Flip Book Maker podrían favorecer el desarrollo de la comprensión y el 
empleo de los tiempos verbales en el presente y en el pasado en un grupo del 2º 
año de la secundaría de una escuela pública de Bagé, por medio de la producción 
de fotolivros. Este estudio está justificado mediante el hecho de que para formar 
lectores y productores de textos es necesario que haya una ampliación en su con-
tacto con textos de los más variados géneros. Para tanto, es función del profesor 
incentivar a los discentes a leer y a producir textos de forma crítica y reflexiva, así 
como buscar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que les permitan el 
acceso a diferentes formas de lenguaje. En ese sentido, trabajar con fotolivros en el 
salón de clase puede ser interesante a medida que nos posibilita aproximar la escu-
ela de la realidad de esos aprendices y, principalmente, desarrollar un trabajo que 
involucre variados tipos de lenguajes y medios de comunicación a partir de las me-
morias de cada discente, despertando así mayor interés y placer en aprender.

Palabras claves: Enseñanza de Portugués; Herramientas digitales; Desarrollo de 
la habilidad escrita
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1. Introdução

Neste trabalho, relataremos a experiência investigativa que uma ex-bolsista 
do Programa de Educação Tutorial (PET/Letras) obteve por meio de sua partici-
pação no mesmo, bem como pelo desenvolvimento e aplicação de seu projeto de 
ensino. De modo geral, o PET/Letras é um programa subsidiado pelo MEC e vincu-
lado à Universidade Federal do Pampa, campus Bagé, desde dezembro de 2010 e 
tem como objetivo principal analisar a pertinência e a adequação do uso de progra-
mas e serviços de produção multimídia disponíveis gratuitamente na internet para o 
desenvolvimento da linguagem escrita. 

Conforme Almeida (2009), se os estudantes e os meios já não são mais os 
mesmos, não faz sentido manter velhas formas de ensinar. Isso significa dizer que 
há uma grande necessidade de que “os envolvidos nos processos educacionais se 
transformem, reorganizem suas perspectivas e notem que o uso de objetos de me-
diação torna as aulas de português relevantes” (ibid, p.15).

Para tanto, cabe aos docentes buscar novas metodologias de ensino-
aprendizagem que permitam aos discentes o acesso às mais diferentes formas de 
uso da linguagem, a fim de que possam não somente transitar entre os mais varia-
dos gêneros, mas também ser capaz de adequar-se às diversas situações comuni-
cativas a que estão expostos. Se por um lado cabe a escola favorecer a ampliação 
dos conhecimentos de seus alunos, por outro, segundo Junger (2009), torna-se ne-
cessário que se fomentem reflexões críticas sobre o lugar e as implicações do com-
putador em nossa sociedade e sobre os recursos que ele oferece, mostrando–lhes 
que assim como não se deve desprezá-lo, também não se deve confiar em tudo 
que há disponível na internet.

Quanto ao uso da tecnologia nas aulas de língua portuguesa, esse pode dimi-
nuir a enorme distância que há entre a escola e a vida cotidiana dos alunos, uma 
vez que os recursos tecnólogicos além de permitir que se trabalhe com diferentes 
tipos de linguagem e mídia também desperta o interesse dos alunos e o prazer em 
aprender. Isso se deve tanto ao fato de aproximar a realidade do aluno à sua 
prática escolar, quanto pelas mútiplas semioses exploradas nas páginas de inter-
net, como cores, sons, imagens, movimentos, layoutrs, etc., e, especialmente, pela

dinamicidade e pela possibilidade de interatividade que o papel não é capaz de 
oferecer (LEFFA, 2006).

Partindo dessa perspectiva, o projeto de ensino desenvolvido teve como 
foco investigar em que medida o uso dos softwares Diji álbum e Ncesoft Flip Book 
Maker poderia impactar o desenvolvimento da linguagem escrita de alunos do 2º 
ano do Ensino Médio de uma escola pública de Bagé/RS, levando-os a compreen-
der a importância que os verbos em presente e em passado possuem em textos 
narrativos e a perceber, de forma mais consciente, a função que esses tempos ver-
bos podem assumir de acordo com o contexto e o objetivo comunicativo.

A seguir, apresentaremos o aporte teórico que embasou o nosso estudo, 
bem como a metodologia empregada, as análises e os resultados obtidos. Para 
finalizar, faremos algumas considerações finais sobre o trabalho realizado.

2. Aporte teórico

Breves considerações sobre a escrita: da história à atualidade
A relação tecnologia/ensino-aprendizagem não é nova, como mostram diver-

sos estudos históricos. Quando os nossos ancestrais utilizavam galhos, pedras e 
ossos como ferramentas, estavam produzindo tecnologias que lhes garantissem a 
sobrevivência e melhores condições de vida (KENSKI, 1997). Segundo Soto 
(2009), instrumentos como uma pedra lascada, um osso polido, uma lança, um jor-
nal ou um computador, por exemplo, todos eles ainda que exteriores ao homem, o 
modificaram profundamente no que diz respeito à sua forma de pensar e de se rela-
cionar com o mundo.

Quanto à produção escrita, os pictogramas foram a primeira tentativa do 
homem para representar suas ideias, seus pensamentos e suas histórias, em um 
suporte fora do cérebro humano (MEC, 2010 apud SOTO, 2009).  Assim sendo, “a 
pedra foi um dos suportes que permitiu ao homem não só a possibilidade de trans-
mitir sua mensagem, mas, principalmente, de deixá-las para outros homens (ibid, 
p.14)”. Todavia, essas mensagens se davam de forma pouco precisa, já que não 
se tinha certeza sobre o que cada figura significava na época em que havia sido 
produzida.
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Do papel à tela do computador
Com todos os avanços tecnológicos, ainda hoje o computador tem sido 

usado, principalmente no âmbito educativo, muito abaixo de sua real capacidade, 
ou melhor, quando é usado, já que em muitas escolas os alunos nem se quer conhe-
cem a sala de informática ou, ainda, os computadores permanecem um longo 
tempo encaixotados pela velha desculpa de que não há profissional qualificado para 
lidar com as máquinas. O que se vê, na maioria das vezes, de acordo com LEFFA 
(2006, p. 190, 191) “é uma simples transposição do que é impresso em papel, com 
alguns pequenos acréscimos, como links automáticos que podem levar a outras 
páginas com conteúdo diferente, mas com apresentação gráfica muito semelhante 
ao do material impresso”. Logo, “muda a aparência, mas a essência permanece a 
mesma (ibid, p. 191)”.

Ainda de acordo com o autor, um aspecto que diferencia o papel da tela do 
computador é a interatividade, uma vez que um programa de computador, ao con-
trário de um texto impresso, tem a capacidade de analisar dados e tomar decisões 
sobre esses dados, dando feedback e interagindo com o usuário, nesse caso, o 
aluno.

Afinal, por que trabalhar com gêneros textuais e com o gênero “memórias”?

Ao longo do tempo, as tecnologias de comunicação mudaram não somente 
as formas de armazenamento e acesso às memórias (como CD, pen-drive, cartão 
de memória, etc.), mas também o próprio sentido do que é memória (KENSKI, 
1997). Através de imagens é possível armazenar, reviver e reconstruir vivências, 
aprendizagens, sentimentos e lembranças, inclusive de outras pessoas e de outros 
tempos.

Para a produção de memórias, têm-se como ponto de partida experiências 
vividas pelo autor no passado que são contadas da forma como são lembradas no 
presente. Para escrevê-las, os autores costumam recorrer a figuras de linguagem, 
escolher cuidadosamente as palavras que vão utilizar, utilizando critérios estéticos 
que atribuem ao texto ritmo e conduzam o leitor por cenários e situações reais ou 
muitas vezes imaginárias. Conforme BRASIL (2010, p. 18), “há situações em que a

memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós; 
em outras, a memória é despertada por uma imagem, uma textura, um cheiro, um 
som”.

Quanto à escolha por trabalhar com gêneros, partiu-se do pressuposto de 
que, segundo Koch (2009, p. 56), “(...) é impossível pensar em comunicação a não 
ser por meio de gêneros (quer orais, quer escritos), entendidos como práticas soci-
almente constituídas com propósito comunicacional configuradas concretamente 
em textos”. Portanto, produzir linguagem significa produzir discursos que, inevitavel-
mente, pertencerão a algum gênero. 

3. Metodologia

De modo geral, o projeto de ensino foi executado em quatro etapas, ao 
longo de cinco encontros. A primeira etapa foi destinada às apresentações mais 
formais (como a apresentação dos alunos, do projeto e dos objetivos) e, logo após, 
aplicamos o primeiro questionário com o intuito de averiguar os conhecimentos 
prévios dos alunos referentes à internet e ao gênero “memórias”. Na segunda 
etapa, os discentes produziram um texto sobre eles mesmos, a partir da pergunta 
“Quem sou eu?”, para a identificação de suas principais dificuldades no que diz re-
speito à habilidade escrita. A seguir, eles foram levados ao laboratório de in-
formática e tiveram seus primeiros contatos com os softwares. Na quarta e última 
etapa, os alunos confeccionaram seus fotolivros, relacionando suas experiências 
passadas com o presente. Para finalizar, responderam a um segundo questionário 
que visava averiguar a sua satisfação ao manusear os programas propostos.

4. Trabalhando com fotolivros e memórias: análise e resultados 

Antes de iniciarmos a análise dos referidos programas, cabe destacar que 
um dos grandes problemas encontrados durante essa pesquisa se deu fato de que 
os softwares escolhidos possuíam tempo determinado para serem utilizados e, 
além disso, suas funções ficam limitadas, já que o objetivo é que os mesmos se-
jam, em um primeiro momento, testados e posteriormente comprados em seu pa-
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-cote integral.

4.1 Ncesoft Flip Book Maker

O Ncesoft Flip Book Maker foi escolhido por ser um rico software que possi-
bilita a criação de fotolivros em 3D. Seus principais recursos possibilitam criar um 
efeito de virar a página, adicionar música de fundo, efeitos de cena com fundo 
dinâmico, inserir título ao álbum e alterar a dimensão do livro. Por ser bastante 
dinâmico, a diversidades de seus recursos desperta a atenção dos usuários, to-
davia, ele também tem suas limitações. Embora seja um software rico em recursos 
e de fácil manuseio, não dispõe de espaço para a produção de textos escritos, isto 
é, o usuário não tem a possibilidade de escrever nada, seja para ilustrar uma deter-
minada foto ou para contar um momento. Nesse sentido, é útil para um trabalho 
com outras semioses, que não as textuais.

Figura 1 - Interface do programa Ncesoft Flip Book Maker
(Fonte:http://www.softatoz.com/flash-converter/flip-book-maker/ncesoft-flip-book-maker-screenshot1.jpg)

4.2 DIJI ÁLBUM

Este programa permite criar álbuns divertidos de maneira bastante fácil e que 
se assemelham ainda mais a álbuns reais. Esse editor supera outros programas si-

-milares porque permite ao usuário um completo controle sobre seus arranjos e 
suas páginas e se destaca especialmente por suportar vários formatos de mul-
timídia, como som e vídeo. De modo geral, esse software possui recursos que per-
mitem ao usuário maior controle sobre as suas páginas e sobre os arranjos disponi-
bilizados pelo programa.

Figura 2 – Interface do programa Diji Álbum
Fonte da imagem: http://images.snapfiles.com/screenfiles/dijialbum.jpg

Esse foi o programa que mais atendeu às nossas expectativas e objetivos. Logo, o mesmo 
foi selecionado para desenvolvermos a nossa pesquisa. A seguir, traremos como exemplo duas pro-
duções dos alunos: 

Figura 3 – Exemplo de fotolivro produzido pelos alunos

!

!

!

http://www.softatoz.com/flash-converter/flip-book-maker/ncesoft-flip-book-maker-screenshot1.jpg
http://www.softatoz.com/flash-converter/flip-book-maker/ncesoft-flip-book-maker-screenshot1.jpg
http://images.snapfiles.com/screenfiles/dijialbum.jpg
http://images.snapfiles.com/screenfiles/dijialbum.jpg
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Legenda: Pensando bem em tudo o que a gente vê e vivência e pensa, não existe 
uma pessoa certa pra gente. Existe uma pessoa que se você for parar pra pensar 
é, na verdade, a pessoa errada.

Figura 4. Exemplo de fotolivro produzido pelos alunos

Legenda: Os amigos só esperam que você seja você mesmo, e se alegram por 
isso. Depois da aula junto com os amigos, fotos e muitas risadas.

Conforme pode ser visualizado, os alunos produziram seus textos a partir de 
suas experiências e, para isso, utilizaram diversas fotos que os ajudaram a recupe-
rar essas lembranças, relacionando-as ao presente. Cabe destacar que o aspecto 
ortográfico não foi explorado nesse processo de desenvolvimento dos fotolivros. A 
prioridade foi o uso do software para uma reflexão sobre o presente e o pretérito e 
sobre como eles se relacionam. 

5. Considerações finais

A aplicação do projeto foi uma experiência gratificante que proporcionou dif-
erentes aprendizados para os alunos e também para o professor. O desenvolvi-
mento da proposta permitiu um repensar sobre a prática docente com o suporte 
das tecnologias da informação e da comunicação na sala de aula. Compartilhamos 
aqui um pouco dessas considerações.

!

Em primeiro lugar, destacamos que, para a experiência com essas ferramen-
tas ser bem-sucedida, o docente precisa estar preparado para lidar com a imprevisi-
bilidade. Isso envolve, principalmente, a revisão do andamento das atividades con-
forme a adaptação dos alunos aos programas utilizados. Outro ponto que merece 
destaque refere-se às possibilidades de uso de tecnologias comunicacionais para 
um ensino mais significativo. Foi notório o maior engajamento e a maior motivação 
dos alunos durante a etapa do projeto que contou com o uso dos softwares supra-
citados. Nesse sentido, consideramos que integrar essas ferramentas ao processo 
de construção de textos contribui tanto para a inclusão digital quanto para o desen-
volvimento de habilidades referentes à linguagem.
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