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RESUMO 

 

A web 2.0, a segunda geração da internet, foi possibilitada por recursos de software 
baseados em facilidade de uso e publicação, interação e cooperação entre os 
usuários, denominadas ferramentas da web 2.0. Atualmente, o acesso a tais 
recursos são efetuados cada vez mais com o uso de TIMS (Tecnologias de 
Informação e Comunicação Móveis e Sem Fio), em especial por dispositivos como 
smartphones e tablets. No campo educacional, a conexão das TIMS às ferramentas 
da web 2.0 significa possibilidades de novas práticas pedagógicas, além de uma 
expansão da sala de aula com as possibilidades de interação que as ferramentas da 
web 2.0 propiciam. Atualmente, no Brasil, alunos que, por motivos de saúde ou 
outros problemas, não podem estar presencialmente na escola, são beneficiados 
com o chamado exercício domiciliar, devendo receber na sua residência o material 
necessário à continuidade dos seus estudos escolares. Neste contexto, este estudo 
tem por objetivo investigar como o potencial de cooperação das ferramentas da web 
2.0, acessadas por meio de dispositivos móveis do tipo TIMS, pode oportunizar a 
interação de alunos em exercício domiciliar com o contexto escolar. Os sujeitos de 
pesquisa foram dois alunos de Ensino Fundamental de duas escolas públicas de 
Novo Hamburgo/RS, os professores regentes da disciplina, as direções das 
respectivas escolas e os colegas da turma regular. Utilizou-se como delineamento 
metodológico a categoria estudo de caso e, como instrumentos de pesquisa, 
observação participante, diário de campo, entrevista e questionário. Foi aplicada 
ainda uma proposta de utilização de TIMS conectadas às ferramentas da web 2.0, 
escolhidas mediante um modelo de seleção: blog, chat, vídeo e apresentação. Os 
alunos das classes regulares executaram a proposta nos laboratórios de informática 
das respectivas escolas, interagindo entre si e com os alunos em exercício domiciliar 
que, de suas casas, utilizaram tablets conectado às ferramentas da web 2.0. Os 
resultados do estudo apontam que o exercício domiciliar, em geral, não é 
operacionalizado de maneira a permitir ao aluno em tal condição construir seu 
conhecimento e manter de forma satisfatória a continuidade dos seus estudos. 
Aponta-se que os laboratórios de informática são insuficientes para atender à 
demanda, faltando suporte técnico adequado e formação docente para utilização 
pedagógica das tecnologias digitais. Os resultados do estudo mostraram que as 
ferramentas utilizadas permitiram níveis satisfatórios de interação e cooperação, 
sendo possível observar a construção de conceitos de modo cooperativo entre os 
alunos no laboratório e também entre estes e os alunos em exercício domiciliar. Os 
alunos ocuparam os espaços online de modo colaborativo e público, trabalhando 
frequentemente nos níveis de grupo e rede e no nível coletivo em menor escala. 
Considera-se que a utilização das TIMS, aliada às ferramentas da web 2.0, possa 
contribuir para que os processos de ensino e de aprendizagem possam ocorrer com 
qualidade, independente do local onde os alunos estejam. A utilização crescente da 
mobilidade, conjugada com utilização pedagógica adequada e conduzida por 
docentes qualificados, poderá contribuir para a concretização da aprendizagem 
móvel. 
 
Palavras-chave: TIMS. Ferramentas da web 2.0. Interação. Cooperação.  
Aprendizagem móvel. 
 



ABSTRACT 
 
 
 
The web 2.0, the second generation of the internet, was made possible by software 
resources based in ease of use and publishing, interaction and cooperation among 
users, called web 2.0 tools. Currently, the access to such resources are made 
increasingly using TIMS (Technologies of Information and Communication Mobile and 
Wireless), in special through for devices like smartphones and tablets. In the 
educational field , the connection of the TIMS with the web 2.0 tools mean new 
possibilities for teaching practices and an expansion of the classroom with the 
possibilities of interaction that web 2.0 tools provide. Nowadays, in Brazil, students 
who, for reasons of health or other problems, cannot be physically at school are 
benefited with the called home study and they must receive, at their residence, the 
stuff needed for the continuity of their school studies. In this context, this study aims 
to investigate how the potential of cooperation of web 2.0 tools, accessed through 
mobile devices of the type TIMS, can provide the interaction of students in home 
study with the school context. The subjects of the research was two students of 
elementary school from two public schools of Novo Hamburgo/RS, the school 
teachers of the subjects, the principals of the respective schools and the colleagues 
from the regular class. It was used as the methodological procedure the study case 
category and as research instruments the participant observation, field diary, 
interview and questionnaire. It was also applied a proposal for use of TIMS 
connected to Web 2.0 tools, chosen through a selection model: blog, chat, video and 
presentation. The students from regular classes implemented the proposal in the 
computer labs of their respective schools, interacting with students in home study, in 
their homes, using tablets connected to web 2.0 tools. The results of the study 
indicate that home study, in general way, is not operationalized in order to allow the 
student in such a condition to build your knowledge and maintain satisfactorily the 
continuity of their studies. It is pointed out that the computer labs are insufficient to 
meet demand, lacking adequate technical support and training teachers for 
pedagogical use of digital technologies. The study results showed that the tools used 
allow satisfactory levels of interaction and cooperation, being possible to observe the 
construction of concepts cooperatively among students in the laboratory and also 
between them and students in home study. Students occupied the spaces online in a 
collaboratively and public way, often working in group and network levels and in the 
collective level on a smaller scale. It is considered that the use of TIMS, combined 
with web 2.0 tools, can contribute to the processes of teaching and learning can 
happen with quality, independent of where the students are. The increased use of 
mobility, coupled with appropriate pedagogical use and conducted by qualified 
teachers pedagogical may contribute to the concretization of mobile learning. 
 
Keywords: TIMS. Web 2.0 tools. Interaction. Cooperation. Mobile learning.. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As décadas finais do século XX e o início do século XXI caracterizam-se 

como uma época de profundas transformações sociais. Este período histórico 

conheceu, entre outras mudanças, o veloz desenvolvimento, adoção e utilização das 

TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), que avançaram por todos os 

setores, culminando na chamada revolução digital (LÉVY, 1999). 

Este novo arranjo, baseado em tecnologia, interfere de maneira incisiva no 

modo de vida da sociedade atual. Sendo a escola, assim como a igreja e a família, 

um constituinte social básico, influencia a vida social e é influenciada por esta. Por 

conseguinte, as mudanças provocadas pela revolução digital alcançam e afetam 

também os processos educativos (BERGER e LUCKMAN, 1999; KUENZER, 2001).  

O dualismo transitivo entre o atômico e o digital cria novo território cultural, 

emblematicamente representado pela figura do computador, juntamente com outras 

tecnologias digitais1. Este cenário apresenta novos modos de inserção, de atuação, 

de representação e de oportunidades, requerendo novas dinâmicas para o ensino e 

a aprendizagem (SANTAELLA, 2009; WEEN e VRAKKING, 2009; LEMOS, 2010).  

A UNESCO (2011) reconhece que "[...] a penetração das Tecnologias da 

Informação e Comunicação em todas as dimensões das atividades econômicas, 

sociais e culturais tem implicações de longo alcance em termos de habilidades 

necessárias para se tornar um membro ativo da sociedade" (UNESCO, 2011, p. 7)2. 

Transformações educacionais são urgentes no cenário de intensa utilização 

tecnológica onde transitam e convivem alunos e docentes da escola atual.  

A escola tem entre suas atribuições preparar sujeitos para atuar nas 

demandas sociais e deve levar em consideração o ambiente no qual o aluno está 

inserido, pois o meio exerce importante influência na aplicação e resultado das 

ações educacionais. Com a sociedade atual fortemente marcada pelo uso das 

tecnologias nos mais diversos setores, intensifica-se também a utilização das 

tecnologias digitais na educação (FAGUNDES E HOFFMANN, 2002; LEMOS, 2010).

                                                 
1 Utilizar-se-á, neste trabalho, o termo tecnologias digitais para designar todo o aparato tecnológico 
decorrente dos avanços da microeletrônica nas últimas décadas. Tal terminologia é também utilizada 
em documentos oficiais do governo brasileiro, tal como  em TV Brasil (2009) e por pesquisadores da 
área, como em Prieto et al (2005), Marinho e Lobato (2008) e Sousa et al (2011).   
2 Livre tradução da sentença "[...]  the penetration of ICT in all dimensions of economic, social and 
cultural activities has far-reaching implications in terms of the skills required to become an active 
member of society." (UNESCO, 2011, p. 7) 
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A inserção tecnológica na escola deve ocorrer dentro de um contexto 

pedagógico que busque proporcionar a aprendizagem de conteúdos curriculares 

pelos alunos. Assim, a utilização da tecnologia não é um fim em si, mas o meio que 

possibilita a aprendizagem. A adoção das tecnologias digitais é reconhecida e 

recomendada pelo Ministério da Educação (MEC) brasileiro, que estabelece a 

utilização tecnológica para operacionalizar a mediação didático-pedagógica dos 

processos de ensino e de aprendizagem (BRASIL, 2005). Tal atitude representa 

reconhecimento do valor da tecnologia como instrumento pedagógico. 

Entre as novas possibilidades trazidas pelas tecnologias digitais à educação 

destacam-se a versatilidade e o alcance. Além da utilização desses recursos em 

aulas presenciais, o avanço nas telecomunicações resultou em possibilidades 

educativas que ampliam o alcance da sala de aula. Com a introdução das 

tecnologias digitais nos processos educativos foi possível introduzir no ambiente 

virtual o espaço e as ferramentas da sala de aula física, chegando ao modelo 

conhecido como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

Conceitualmente, um AVA é um espaço na web com objetivos específicos de 

ensino e a aprendizagem. Nele está disponibilizado um conjunto de ferramentas 

eletrônicas para organizar conteúdos, acompanhar atividades e fornecer ao aluno 

suporte online que permita o aprendizado (PEREIRA, 2007).  

Pereira (2007) pontua que os principais recursos do AVA permitem 

informação e documentação (materiais didáticos em diversos formatos), 

comunicação (processos comunicacionais síncronos e assíncronos), gerenciamento 

pedagógico-administrativo (acompanhamento do desempenho dos alunos, 

exercícios e avaliações) e produção (desenvolvimento de tarefas e resolução dos 

problemas dentro do ambiente). Assim, o AVA proporciona mais que um conjunto de 

páginas educacionais na web: é um “espaço social, constituindo-se de interações 

cognitivo-sociais sobre ou em torno de um objeto de conhecimento [...] possibilitados 

pela interface gráfica" (VALENTINI e SOARES, 2005, p.19).  

Verifica-se, portanto, que a utilização das tecnologias digitais possibilita não 

só o acesso aos conteúdos e atividades, mas também proporciona interação. 

Pontua-se que será utilizado neste trabalho o conceito de interação sob a 

perspectiva da epistemologia genética de Jean Piaget (1973). Na perspectiva 

piagetiana, o conhecimento não é determinado pelas estruturas internas do 

indivíduo, mas pela interação que ocorre entre este e o objeto do conhecimento. O 
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conhecimento é construído passando de um nível mais básico para um nível mais 

elaborado, por meio da interação. Uma experiência interativa desequilibra a 

estrutura cognitiva anterior, de maneira que, quando este desequilíbrio se acomoda, 

uma nova estrutura cognitiva é criada (PIAGET, 1973).  

Estudos conduzidos por Quintanar (2010), a serviço da UNESCO, apontam 

a existência de forte relação entre os níveis de interação nos processos de 

aprendizagem e a construção do conhecimento. Quanto mais experiências 

interativas, que provoquem desequilíbrio e posterior assimilação do conhecimento, 

maior o potencial de utilização educativa que determinado objeto apresenta 

(QUINTANAR, 2010). Considerando-se a interação como constituinte indissociável 

das experiências educativas eficazes, justifica-se a importância da escolha 

adequada das ferramentas utilizadas como facilitadoras da aprendizagem, sejam 

elas recursos educativos tradicionais ou tecnologias digitais.  

Dessa forma, entende-se que não são as tecnologias digitais em si que 

propiciam a aprendizagem, mas sim a ação pedagógica. Atividades que estimulem 

possibilidades de interação com os objetos de aprendizagem propiciam condições 

para que a aprendizagem ocorra. Esse movimento ocorre principalmente pelo 

grande fascínio que a internet ou web3 exerce sobre os jovens alunos da escola 

atual.  Sob o aspecto pedagógico, portanto, as tecnologias digitais ganham novas 

perspectivas de utilização quando conectadas às ferramentas da web 2.0. 

A internet teve uma fase inicial denominada web 1.0, na qual atuava apenas 

como fornecedora de informações, sem permitir interação significativa do usuário. 

Com o tempo foram surgindo ferramentas que adicionaram facilidade e praticidade à 

tarefa de criar e publicar websites, blogs e outros meios de divulgação de 

informações. Para designar esse novo formato de apresentação de conteúdos e 

ferramentas, foi cunhado o termo web 2.0, utilizado para distinguir uma segunda 

geração de serviços online (O’REILLY, 2007). 

O potencial de interação e cooperação desses novos recursos de software 

estimulou os usuários a operar em conjunto (cooperar), utilizando ferramentas e 

websites coletivos, onde o espaço dos comentários e opinião dos sujeitos passou a 

                                                 
3
 Criada como rede militar e aperfeiçoada nas décadas seguintes, a internet é uma rede (net) 

internacional (inter) criada pela conexão de computadores de diversos tipos por meio do protocolo 
computacional http, que permite a conexão entre os equipamentos da rede. Assim, internet refere-se 
à estrutura física, de rede, através da qual os dados trafegam. Já o termo web designa a imensa teia 
virtual de links que conecta um site a outro. (PROCEMPA, 2007). 
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ter tanto valor quanto o conteúdo principal (O’REILLY, 2007). Características como 

facilidade de uso e cooperação moldaram sites de grande audiência, como 

Facebook, YouTube, Wikipedia, Live.com, MySpace4 e outros (COMSCORE, 2013).  

 Verifica-se que o conceito de web 2.0 nasceu de ferramentas e recursos 

que foram sendo criadas com foco no usuário e que foram surgindo naturalmente. O 

conceito de web 2.0 foi cunhado depois, podendo ser definido como uma fase da 

web marcada pela facilidade de criação e publicação de conteúdo online e foco na 

interação e cooperação entre os usuários. Essa característica possibilitou um efetivo 

diálogo interativo entre produtor e consumidor da informação (PRIMO, 2007b), 

gerando experiências valiosas para a aprendizagem.  

Ferramentas desenvolvidas com foco na cooperação e interação entre os 

usuários passaram, então, a ser denominadas ferramentas da web 2.0. A facilidade 

em publicar conteúdos e em comentar as postagens fez com que os usuários se 

agrupassem em comunidades. Postar e comentar passaram a ser atividades 

complementares, contribuindo para que rapidamente se estabelecessem discussões, 

troca de ideias e pontos de vista em torno de determinado assunto.  

Natural, portanto, que as atividades educativas se apropriassem de tais 

ferramentas para propósitos pedagógicos (PRIMO, 2001; PRIMO e SMANIOTTO, 

2006; LIMA e GOULART, 2012; NETTO COSTA e FERREIRA, 2012). Entre as 

vantagens de tal utilização, está a possibilidade de ampliar o alcance da sala de 

aula, acessando os conteúdos escolares de qualquer dispositivo com acesso à rede 

e discutindo-os por meio das ferramentas da web 2.0. Assim, a forma como o aluno 

vai acessar os conteúdos e atividades por meio dessas ferramentas converte-se em 

uma questão fundamental.  

Ao permitir o acesso às ferramentas da web 2.0, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação Móveis e Sem Fio (TIMS5) possibilitam a mobilidade. 

Conjugada com a web e suas diversas formas de conexão (banda larga, rádio, 3G, 

satélite), as TIMS possibilitam a aprendizagem com mobilidade, que é a 

possibilidade de acesso interativo com colegas, professores e conteúdo a qualquer 

tempo e lugar (SACCOL et al, 2011).  

                                                 
4 Disponíveis, respectivamente, nos endereços <http://www.facebook.com>, <http://www.youtube.com>, 
<http://wikipedia.org>, <http://www.live.com> e <http://www.myspace.com>.  
5 TIMS: Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e Sem Fio, designando ferramentas que 
permitem o acesso a dados e a comunicação pessoal de forma móvel, via acesso a redes sem fio, 
como PDAs (assistentes digitais portáteis), laptops, ultrabook, netbooks, telefone celular e telefones 
inteligentes (smartphones), assim como as aplicações via radiofrequência (SACCOL et al, 2011). 
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A aprendizagem com mobilidade permite experiências diversas daquelas 

representadas por computadores do tipo desktop, instalados usualmente em 

laboratórios. Dispositivos móveis permitem potencializar as experiências educativas 

cooperativas e a aprendizagem em diversos espaços, estendendo o alcance da sala 

de aula. Trata-se de ensinar e aprender por meio dos recursos tecnológicos, dentro 

do contexto da interação e cooperação possibilitadas pelas ferramentas da web 2.0.  

Entende-se que a utilização das TIMS é especialmente adequada para 

alunos impossibilitados de ir à escola, seja por problemas de locomoção, saúde ou 

outros. Em tais casos, casos, a legislação educacional brasileira prevê que este 

aluno tenha direito a atendimento especial, denominado exercício domiciliar (MEC, 

2002). Com a facilidade de acesso móvel das TIMS, o atendimento a alunos em 

exercício domiciliar utilizando as possibilidades interativas das ferramentas da web 

2.0 apresenta-se como uma opção viável. 

Desta maneira, o tema deste estudo centra-se na utilização das ferramentas 

da web 2.0 por meio das TIMS, para proporcionar interação entre os alunos em 

exercício domiciliar e o contexto escolar (colegas, professores e conteúdos). 

Justifica-se este estudo pelas possibilidades de proporcionar contato com o contexto 

escolar, utilizando recursos representados pelas TIMS e possibilidades de 

aprendizagem interativa, representadas pelas ferramentas da web 2.0.  

 Sejam quais forem os motivos que impeçam o aluno de estar presente em 

um ambiente formal de educação, as ferramentas da web 2.0, acessíveis por meio 

das TIMS, vão ao encontro dessa necessidade.  Combinar os elementos tecnologias 

móveis e ferramentas da web 2.0 significa possibilitar ao aluno a interação e a 

cooperação com os conteúdos, os colegas e os professores, independente de sua 

condição ou localização, contribuindo para sua efetiva inclusão.  

As possibilidades de interação síncrona e/ou assíncrona das ferramentas da 

web 2.0 permitem ao aluno ter acesso aos conteúdos curriculares utilizando 

suportes de texto, áudio e vídeo. Porém, mais importante que o acesso, é a 

interação com os colegas e professores, que oportuniza discussões sobre os 

conteúdos utilizando ferramentas como fórum de discussão, blog, vídeo e chat, 

interações estas realizadas de qualquer local onde o aluno se encontre. Estes 

recursos representam um auxílio ao envolvimento do aluno em exercício domiciliar 

com o processo educativo, de tal maneira que este ocorra de forma cooperativa com 

seus pares da turma regular. É este o contexto deste estudo, detalhado a seguir.  



2 CONTEXTUALIZAÇÃO E ETAPAS DA PESQUISA 

 

Este estudo está inserido na linha de pesquisa Linguagens e Tecnologias, do 

Mestrado Acadêmico em Diversidade Cultural e Inclusão Social, da Universidade 

Feevale. Esta pesquisa desenvolve-se na interseção entre dois projetos de 

pesquisa: Ensinar e Aprender em/na Rede: a arquitetura de participação da web 2.0 

no contexto da educação presencial6 e Aprendizagem com Mobilidade: análise do 

impacto do uso das tecnologias móveis no processo de ensino e aprendizagem em 

crianças e adolescentes com necessidade de tratamento oncológico7.  

O projeto Ensinar e Aprender em/na Rede tem como objetivo investigar o 

potencial da arquitetura da participação da web 2.0 no processo de ensino e de 

aprendizagem presencial nos anos finais do ensino fundamental, a fim de 

desenvolver uma proposta para uso do software social na educação. Já o projeto 

Aprendizagem com Mobilidade foca na utilização das tecnologias móveis nos 

processos de ensino e de aprendizagem de alunos em tratamento oncológico.  

O recorte desta pesquisa provém da intersecção entre estes dois projetos 

institucionais, pois, ao mesmo tempo em que se utiliza dos dispositivos móveis na 

sua operacionalização, conecta-se às ferramentas da web 2.0 para promover a 

interação e cooperação entre os sujeitos da pesquisa.  

O espaço onde este estudo ocorre é a Organização Não-Governamental 

(ONG) AMO CRIANÇA8, que atende crianças e adolescentes com diagnóstico de 

câncer. A AMO atua na promoção da saúde física, psíquica e social de jovens de 0 a 

18 anos, da Região do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul. Enquanto em 

tratamento, os jovens ficam afastados da escola e são assistidos pela AMO.    

Neste espaço, portanto, estão inseridos os sujeitos da pesquisa, 

participantes do projeto Aprendizagem com Mobilidade: alunos que se encontram 

impossibilitados de frequentar a escola por estarem em tratamento de saúde. 

Também participam o professor regente da turma e a direção da escola onde este 

aluno estuda.   

                                                 
6 Projeto contemplado no edital MCTI /CNPq /MEC/CAPES nº 18/2012, coordenado pela Prof.ª. Drª. 
Patrícia Brandalise Scherer Bassani, da Universidade Feevale.  
7 Projeto contemplado no edital MCTI/CNPq/MEC/CAPES Nº 07/2011, coordenado pela Prof.ª. Drª. 
Débora Nice Ferrari Barbosa. 
8 A AMO CRIANÇA, denominada neste estudo apenas como AMO, é o nome fantasia da Associação 
de Assistência ao Menor em Oncopediatria, localizada na R. Vidal Brasil, 1695, bairro Hamburgo 
Velho, Novo Hamburgo, RS. Disponível no endereço eletrônico <http://www.amocrianca.com.br>. 
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Visando equacionar o previsível déficit escolar dos alunos em tratamento, 

causado pelo afastamento escolar em virtude da doença, este estudo está centrado 

em analisar como o potencial de cooperação das ferramentas da web 2.0, 

acessadas por meio de dispositivos móveis, pode oportunizar a interação de alunos 

em exercício domiciliar com o contexto escolar, representado pelos colegas, 

professores e conteúdos.  

Alinhado à proposta do Mestrado em Diversidade Cultural e Inclusão Social, 

esta pesquisa representa uma experiência inclusiva que poderá beneficiar não só os 

sujeitos diretos da pesquisa, mas se estender a demais indivíduos na mesma 

situação. Indo além, apresentar a alunos em exercício domiciliar a possibilidade de 

acompanhamento dos estudos em conjunto com os professores e seus pares é uma 

questão de garantir os direitos legal, social e inclusivo destes sujeitos.  

De acordo com a legislação escolar brasileira, o aluno impossibilitado de 

frequentar a escola tem direito de, no período de afastamento, receber atendimento 

especializado, denominado exercício domiciliar (MEC, 2002). A legislação nacional 

garante este direito por meio do Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, Lei 

6.202/75 e Lei 9394/96, de acordo com o MEC (2002):  
 

Na sequência das definições constantes dos artigos 59 a 60 da Lei 
9.394/96, fica ainda mais clara a permissão e a inequívoca obrigação para 
os sistemas de ensino, bem como para os estabelecimentos de ensino, 
proporcionar atendimento especializado a todos àqueles alunos que dele 
necessitarem. Neste quadro estão incluídos todos aqueles alunos 
caracterizados no Decreto e Lei 1.044/69, 6.202/75 e outros. Devem, 
portanto, ser atendidos em condições especiais, inclusive na forma 
domiciliar [...] O atendimento a casos especiais, em que alunos se 
encontram, temporária ou permanentemente impedidos de comparecerem 
regularmente aos estabelecimentos de ensino, nos quais se encontram 
efetivamente matriculados, pode e deve ser feito. (MEC, 2002, pp 1-2).  
 

Assim, verifica-se o inequívoco direito dos alunos impossibilitados de 

frequentar a escola de receber atendimento especial na forma de exercício 

domiciliar, permitindo-lhe acompanhar os conteúdos escolares. Quando tal 

atendimento não ocorre, existe a possibilidade da reprovação do aluno em virtude da 

defasagem dos conteúdos e também pela falta de interação com a escola. 

Neste estudo, pretende-se que o contato do aluno com o contexto escolar 

ocorra por meio das ferramentas da web 2.0 acessadas por meio das TIMS. 

Acredita-se que as possibilidades de interação e cooperação dessas ferramentas 

facilite o processo educativo, já que este pode ser acompanhado interativamente 

pelo aluno em exercício domiciliar, independente do local onde se encontre.  



19 
 

Desta maneira, a definição do problema ou questão de pesquisa está 

expresso no seguinte questionamento: como o potencial de cooperação das 

ferramentas da web 2.0, acessadas por meio de dispositivos móveis, pode 

oportunizar a interação de alunos em exercício domiciliar com o contexto escolar? 

O objetivo geral deste estudo consiste em analisar como o potencial de 

cooperação das ferramentas da web 2.0, acessadas por meio de dispositivos 

móveis, pode oportunizar a interação de alunos em exercício domiciliar com o 

contexto escolar, representado por colegas, professores e conteúdos.  

Este objetivo geral desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

1. descrever a situação inicial do problema e o procedimento dispensado 

para o acompanhamento de estudos dos alunos em exercício domiciliar;  

2. selecionar ferramentas da web 2.0 com potencial de interação e 

cooperação, para aplicação da proposta;  

3. desenvolver proposta para promover interação e cooperação dos 

participantes da pesquisa com o contexto escolar (colegas, professores e 

conteúdo), com base nas ferramentas da web 2.0 acessadas por meio de 

dispositivos móveis (TIMS);  

4. validar a proposta formatada a partir da utilização com a turma regular e 

os alunos em exercício domiciliar; 

5. avaliar os resultados da prática à luz do referencial teórico.  

Para operacionalizar os objetivos expostos, a pesquisa utilizar-se-á de uma 

abordagem qualitativa, aplicando como delineamento metodológico a categoria 

estudo de caso, conforme proposto por YIN (2010).  

Os instrumentos utilizados serão diário de campo, entrevista, questionário e 

proposta de utilização das ferramentas da web 2.0. A aplicação da proposta consiste 

na realização de atividades pedagógicas utilizando ferramentas da web 2.0, que os 

alunos da classe regular acessarão utilizando computador do tipo desktop, no 

laboratório de informática da escola, e os alunos em exercício domiciliar acessarão 

por meio das TIMS, mais especificamente dispositivos do tipo tablet.  

Visando uma melhor compreensão do trabalho e o encadeamento dos temas 

abordados, apresenta-se o referencial teórico dividido em quatro capítulos. Embora 

segmentadas para efeitos de organização teórico-conceituais, tais capítulos 

encontram-se unificados sob o escopo da utilização das tecnologias digitais na 

educação na epistemologia interativo-construcionista de Piaget (1975).  
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Após a introdução, contextualização e organização da pesquisa, 

apresentadas nos capítulos 1 e 2, o capítulo 3, Interação e cooperação em 

processos educativos mediados pelas tecnologias digitais segue o fio condutor do 

trabalho, apresentando a adoção das tecnologias digitais na escola sob a 

perspectiva interativo-construcionista de Piaget. Sob esta teoria, o conhecimento é 

produzido mediante sucessivos desequilíbrios e acomodações desencadeados por 

interações com o objeto do conhecimento. Considera-se que as tecnologias digitais 

possibilitam essa abordagem sob o ponto de vista do objeto e, assim, serão 

descritas as contribuições que o aspecto interativo e cooperativo das tecnologias 

digitais pode trazer para os processos educativos. 

No capítulo 4, Ferramentas da web 2.0, são discutidas as potencialidades 

educativas que as tecnologias digitais adquirem ao serem combinadas com os 

recursos da web 2.0. Distingue-se a web 1.0, centrada na comunicação um-para-

muitos, da web 2.0, desenvolvida com base na comunicação muitos-para-muitos e 

amparada na interação e da cooperação, representadas nas chamadas ferramentas 

da web 2.0. O capítulo é encerrado com a apresentação de alguns modelos de 

classificação das ferramentas da web 2.0 e a apresentação do modelo utilizado 

neste estudo, criado com base em Hart (2013).  

 No capítulo 5, Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e Sem 

Fio (TIMS) e Aprendizagem com Mobilidade apresenta-se as TIMS, por meio das 

quais será efetuado o acesso às ferramentas da web 2.0 selecionadas para 

utilização no estudo. Esse acesso torna possível a aprendizagem móvel, que se 

configura como possibilidade inclusiva que pode estender-se para além do universo 

de crianças e adolescentes em tratamento de câncer, beneficiando outros sujeitos 

na mesma situação.  

No capítulo 6, Metodologia, é delineada a metodologia adotada, que se 

caracteriza por ser de abordagem qualitativa e categoria estudo de caso. São 

apresentadas as técnicas e instrumentos de coleta de dados (observação, 

entrevista, proposta de aplicação e questionário), finalizando com o plano de coleta.  

Uma visão global do estudo fornece ao leitor uma compreensão geral da 

pesquisa. Contudo, devido à extensão da pesquisa e para fins de organização e 

melhor entendimento do mesmo, dividir-se-á a operacionalização deste estudo em 

quatro grandes etapas:  
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1. revisão teórica; 

2. seleção das ferramentas utilizadas na proposta; 

3. intervenção junto aos participantes do estudo; 

4. análise dos resultados  

A primeira etapa, denominada Revisão Teórica, contém a apresentação do 

referencial teórico adotado. Os principais conceitos utilizados no estudo, como 

interação e cooperação em processos educativos mediados pelas tecnologias 

digitais, web 2.0 e suas ferramentas e as tecnologias móveis (TIMS) relacionadas à 

aprendizagem com mobilidade são apresentadas ao leitor.  

Na segunda etapa, Seleção das Ferramentas, é apresentado um modelo de 

seleção das diversas ferramentas da web 2.0 para aplicação na proposta de 

interação entre o aluno em exercício domiciliar com o contexto escolar, por meio da 

utilização das tecnologias móveis, ou TIMS, conectadas às ferramentas da web 2.0; 

Na terceira etapa, Intervenção, parte-se para a intervenção com os sujeitos 

de pesquisa. Esta etapa subdivide-se em três intervenções: 

a) levantamento dos dados preliminares, apresentando qual a situação atual 

do aluno em exercício domiciliar. Serão entrevistados, além do aluno, o 

professor regente e a direção escolar, buscando apresentar um quadro 

detalhado da situação; 

b) aplicação da proposta: nesta intervenção, a proposta para promover 

interação do aluno em exercício domiciliar com a escola é aplicada aos 

alunos da classe regular e ao aluno em exercício domiciliar, pelo docente 

regente da classe.  

c) avaliação: depois de aplicada a proposta, o aluno em exercício domiciliar 

e o docente regente da classe serão entrevistados, permitindo obter os 

dados referentes à sua impressão sobre a proposta aplicada.  

Na quarta e última etapa, Análise dos Resultados, os dados obtidos por meio 

da aplicação dos instrumentos e da proposta de pesquisa serão analisados à luz do 

referencial teórico, permitindo inferir resultados e considerações sobre a pesquisa. 

Inicia-se, portanto, a etapa 1 do estudo apresentando, a partir do próximo capítulo, a 

exposição do referencial teórico adotado como base deste estudo.    



3 INTERAÇÃO E COOPERAÇÃO EM PROCESSOS EDUCATIVOS MEDIADOS 

PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

  

Iniciando a primeira etapa do estudo aqui proposto, este capítulo expõe os 

conceitos de interação e cooperação na visão de Piaget (1973), voltando esse olhar 

para o panorama dos processos educativos mediados pelas tecnologias digitais.  

A utilização educacional das tecnologias digitais conectadas à internet, a 

rede mundial de computadores, representa uma importante possibilidade de 

contribuição para a condução bem-sucedida de processos didático-pedagógicos, por 

possibilitar aos sujeitos acesso rápido, facilitado e interativo a uma grande e 

diversificada quantidade de informações. Os processos de ensinar e aprender estão, 

cada vez mais, sendo construídos com a utilização de elementos comuns ao 

cotidiano social da grande maioria dos alunos: as tecnologias digitais (ALMEIDA, 

2007; KENSKI, 2008).  

A revolução tecnológica em curso na contemporaneidade requer a aplicação 

de metodologias e abordagens educativas que preparem o aluno contemporâneo 

para atuar em um mundo conectado por meio das redes de comunicação. Nessa 

verdadeira aldeia global, vislumbrada por McLuhan (1977) há mais de 40 anos, as 

mudanças são velozes, demandando construção permanente do conhecimento e 

aprendizagem constante.  

A exigência de aprendizado contínuo representa alterações no modo de 

expressão e comunicação, pois o computador representa mais que simplesmente 

uma máquina de datilografia sofisticada e a web é muito mais que uma alternativa 

de entretenimento, como a televisão (GATTI, 2005). A web possibilita sustentar 

relações entre sujeitos distantes espacial e temporalmente, promovendo novas 

possibilidades de comunicação e aprendizado por meio da interação (PIAGET, 1973; 

PRIMO, 2007a; SILVA e CONSOLO, 2008).   

Com relação à interação, resgata-se o esclarecimento de que a linha teórica 

adotada neste estudo é a escola piagetiana, defensora de que a aprendizagem 

decorre da interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, sendo um fator 

determinante no sucesso dos processos de ensino e de aprendizagem. Entre estes, 

estão incluídos os processos pedagógicos mediados pelas tecnologias digitais, tema 

deste estudo. 
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Para Piaget (1975) o conhecimento é construído individualmente pelo sujeito 

no processo de interação com o meio. Esse processo, estudado e registrado por 

Piaget sob a denominação epistemologia genética, centra na ação do sujeito a 

construção do conhecimento. Em outras palavras, não são as características do 

objeto nem as estruturas internas do sujeito que pré-determinam o conhecimento, 

mas sim a interação que ocorre entre ambos (PIAGET, 1973).  

Assim, a epistemologia genética serve de base à teoria construtivista-

interacionista, na medida em que esta preconiza a inexistência de um conhecimento 

absoluto. A dimensão social da teoria aponta para o fato de que o percurso cognitivo 

do sujeito se faz passando de um nível mais básico para um nível mais elaborado na 

interação com outros sujeitos (PIAGET, 1973).  

Também na aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais (objeto da 

interação) interação e reciprocidade são fundamentais. Muitas ferramentas 

baseadas na web (descritas no próximo capítulo) oportunizam aos sujeitos o papel 

de leitor, autor e/ou coautor. Sob a epistemologia piagetiana, cooperar significa "... 

operar em comum, isto é, ajustar por meio de novas operações (qualitativas ou 

métricas) de correspondência, reciprocidade ou complementaridade, as ações 

executadas por cada um dos parceiros" (PIAGET, 1973, p. 105). 

A cooperação estimula o pensamento próprio, com base nos pontos de vista 

contraditórios, mediado por operações de correspondência, reciprocidade e 

complementaridade. Na cooperação, os sujeitos trocam pontos de vista em 

igualdade de direitos sendo, por isto, entendida por Piaget como o mais alto nível de 

socialização existente (PIAGET, 1973).    

Entende-se como fundamental o papel que ferramentas de comunicação 

interativas exercem nos processos cooperativos9, tornando-se necessário criar 

condições propícias à cooperação nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Considera-se que tais condições podem ter lugar no ambiente virtual, por meio da 

interação e cooperação entre os sujeitos, mediadas pelas tecnologias digitais.  

                                                 
9 Estudos sobre colaboração e cooperação reputam igualdade de significados a esses termos. 
Embora se reconheça a relação entre colaboração e cooperação, será utilizado no estudo aqui 
apresentado o termo cooperação, haja vista a sua conceituação por Piaget (1973), um dos autores 
básicos deste estudo. Para Pimentel e Fuks (2009), a colaboração é entendida como sendo qualquer 
ajuda entre indivíduos, em função de um objetivo comum. É um tipo de interação no qual cada 
indivíduo contribui com sua parte, mas não acontece um diálogo entre os participantes para pensar 
em conjunto a obra. É uma simples contribuição ou ajuda para alcançar um resultado que não poderia 
ser alcançado individualmente. “Se a colaboração envolve a contribuição, a cooperação envolve o 
diálogo” (LOBATO, 2009).  
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Com base na teoria construtivista-interacionista de Piaget e tendo por objeto 

as tecnologias digitais, Primo (2007a) analisa os diferentes modos de interação 

mediada pelo computador, sob a ótica das ações e relações entre os envolvidos no 

processo. Nesse contexto, o autor foge do tradicional enfoque produção � 

transmissão � recepção.  

Ao invés de sujeitos interagindo individualmente com um computador 

(software), o foco é dado na interação (‘ação entre’) entre os participantes do 

processo, tendo o computador como objeto. Assim, o autor propõe uma tipologia nos 

estudos sobre interação utilizando os termos interação mútua e interação reativa. 

Por interação reativa, Primo (2000) entende aquela cujas ações se 

estabelecem acerca de determinadas condições iniciais, atendendo a objetivos 

específicos e cuja resposta será sempre prevista em razão de um determinado 

estímulo (estímulo-resposta). Por isso são denominadas reativas, sendo sempre 

uma reação esperada a um estímulo. Um exemplo seria um jogo onde o 

personagem responderia a estímulos do jogador, como virar à direita, pular ou saltar.   

Já a interação mútua é uma interação mais complexa do ponto de vista 

social, pois nela o resultado da interação não pode ser previsto antecipadamente, 

sendo construído durante o processo interativo. A interação mútua não demarca 

caminhos, não há fronteiras preestabelecidas, uma vez que as respostas são livres e 

interferem, de fato, no processo e no resultado, que se constrói e se atualiza nas 

ações entre os sujeitos (PRIMO, 2000). Um exemplo disso poderia ser os 

comentários em um blog, cujo controle pode, inclusive escapar do autor do espaço, 

envolvendo os comentaristas e com resultado que não se pode prever de antemão.  

Conforme Primo (2001), as redes eletrônicas possibilitam a construção do 

conhecimento pelo sujeito por meio da interação mútua, concebida como sendo a 

possibilidade, por parte dos participantes, de respostas autônomas, criativas e não 

previstas. Muitas das ferramentas da web 2.0 acessíveis por meio das tecnologias 

digitais possibilitam a interação mútua.  

Nas interações presenciais, o contato direto permite que uma série de sinais 

corporais, expressões e a própria oralidade sejam utilizadas na interação e na 

mediação e resolução de conflitos. Como a pessoalidade não está presente nas 

relações entre membros das redes sociais virtuais, a adequada utilização do 

potencial das ferramentas presentes nesses ambientes é essencial para que a 

interação ocorra com sucesso, possibilitando maior interação entre os sujeitos. 
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A interação e diálogo entre os sujeitos via tecnologias digitais não é só 

possibilitado, mas também potencializado e ampliado pelas tecnologias digitais. 

Segundo Kratochwill e Sampaio (2006), isso ocorre porque o sistema digital rompe 

com o clássico modelo de emissão-recepção de um-para-um ou de um-para-todos. 

As diferentes ferramentas de interação disponíveis na internet potencializam os 

processos de comunicação, permitindo a cooperação, a interferência no próprio 

conteúdo e a reciprocidade.  Nesse sentido, aquele com o qual o emissor da 

informação dialoga, o(s) outro(s), o público, passa a ganhar maior destaque.  

Heppell (2012) afirma que o público adquire grande importância quando se 

trabalha em ambientes virtuais mediados pelas tecnologias digitais. Este conceito 

pontua os três possíveis espaços que um sujeito pode ocupar ao trabalhar online.  

A primeira esfera é o espaço privado, Eu (Me), onde o sujeito tem liberdade 

de reflexão, registro de pensamentos e pode arriscar e tentar coisas novas. No 

contexto educacional, seria o espaço onde o estudante poderia organizar seus 

próprios conteúdos, rascunhos, anotações e outras informações e materiais de 

cunho pessoal (HEPPEL, 2012).  

O segundo espaço é o Nós (We), no qual o sujeito pode compartilhar seu 

trabalho com amigos e pessoas que conheça e deseje compartilhar as informações 

(HEPPEL, 2012). Este é o espaço de compartilhamento, por meio do qual é possível, 

para o aluno, estabelecer relações de interação e cooperação em torno do assunto 

estudado e que permitirá aos sujeitos integrados neste espaço aprender por meio da 

troca de informações.  

Por fim, o terceiro espaço é o espaço público, onde todos os usuários da 

web podem ver (See) as informações e outros materiais disponibilizados pelo autor 

(HEPPEL, 2012). Dois diferenciais pontuam este espaço: qualquer usuário web 

poderá visualizar o material e interagir com o mesmo e as possibilidades de 

interação não mais se restringem ao contato com o conteúdo e com o autor: a 

interação e cooperação pode agora ocorrer entre os usuários que acessam o 

espaço, estabelecendo assim características de interação mútua preconizada por 

Primo (2000).  

Aplicado ao plano educacional, isso significa permitir que alunos, utilizando 

as possibilidades de interação das tecnologias digitais conectadas à web, podem 

interagir com o conteúdo, com o autor do trabalho e com outros sujeitos que estejam 

acessando o mesmo material.  
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Dessa maneira, o modelo da visibilidade de Heppell (2012) configura-se 

como um critério importante na seleção das ferramentas a serem utilizadas na 

operacionalização do objetivo deste trabalho, qual seja, estabelecer interação entre 

o aluno em exercício domiciliar e o contexto escolar (conteúdos, colegas e 

professores) em âmbito interativo e cooperativo. 

No sentido do agrupamento, Dron & Anderson (2007) definem três tipos de 

agrupamento de indivíduos: grupo, rede e coletivo. Para os autores, grupos são 

espaços autocontidos, onde todos se conhecem, reunidos em torno de objetivos e 

tarefas. Frequentemente organizados hierarquicamente, o estímulo para contribuir 

com o grupo provém do próprio ambiente cooperativo, com estímulos gerados de e 

entre os membros (DRON & ANDERSON, 2007). 

As redes têm nos processos de agregação e interação um elemento 

fundamental de sua organização e funcionamento.  Para Dron & Anderson (2007), as 

redes estão constantemente em mudança e as pessoas contribuem 

espontaneamente, seja para aumentar a sua reputação pessoal ou para criar 

recursos de valor superior àquele que conseguiriam criar individualmente.  

Por fim, os coletivos apresentam-se como agregados emergentes e não 

planejados, formados por indivíduos que não se veem fazendo parte nem de um 

grupo e nem de uma rede. Os coletivos buscam as informações de que precisam na 

rede, extraindo o conhecimento das ferramentas de busca e ferramentas de redes 

sociais. A adesão é individual e os coletivos estimulam a aprendizagem por toda a 

vida (DRON & ANDERSON, 2007).  

Na perspectiva deste estudo, os recursos de compartilhamento da 

informação apresentados oferecem aos alunos oportunidades de reunir-se, planejar 

e negociar projetos, interagindo com outros alunos, independente do local onde se 

encontrem, alternando entre diferentes níveis de visibilidade e agrupamento.  

Relativo ao tipo de comunicação que estabelecem, as tecnologias digitais 

podem ser classificadas em dois grupos: síncronas ou assíncronas. As ferramentas 

síncronas exigem que todos os participantes estejam presentes ao mesmo tempo, 

sendo por isso também denominada comunicação em tempo real. Videoconferência 

e bate papo são os exemplos mais comuns. Como vantagens mais recorrentes, está 

a motivação do grupo, a percepção de coesão e pertencimento a uma comunidade e 

feedback rápido das ideias que estão sendo discutidas. A desvantagem é a 

necessidade de conexão simultânea entre todos os sujeitos (SILVA, 2002).  
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Já as ferramentas assíncronas dispensam essa exigência: o tempo para 

comunicar-se é flexível, não havendo necessidade de simultaneidade temporal. 

Como vantagens das ferramentas síncronas estão a flexibilidade de tempo, espaço 

maior para a reflexão na preparação de comentários e facilidade na utilização de 

recursos web e/ou livros para formular suas ideias. Deste modo, alunos e docentes 

podem estabelecer comunicação e interação na medida em que tenham tempo 

disponível, criando situações mais favoráveis e confortáveis em relação às 

necessidades da disciplina e das possibilidades de ambos. A desvantagem é que 

dúvidas que precisariam de feedback imediato ficam prejudicadas (SILVA, 2002).   

  Assim, verifica-se que não se trata de definir qual a melhor forma de 

interação, mas de entender que, dependendo do objetivo pedagógico que ser quer 

alcançar, ora será conveniente utilizar interação síncrona, ora interação assíncrona. 

Na relação educação-tecnologia, deve-se reconhecer que o cenário 

educacional atual tem à disposição uma vasta gama de recursos tecnológicos que 

podem e devem ser explorados com relação ao seu potencial pedagógico. Mas tais 

tecnologias só fazem sentido se adequados a uma metodologia de aprendizagem 

que considere a interação como fator indissociável do processo de aprendizagem.  

A evolução da internet possibilitou a emergência da web 2.0, focada nas 

interações entre seus usuários. Entre as diversas possibilidades educativas da web 

2.0, destacam-se as ferramentas da web 2.0, que tem como características o 

favorecimento da interação e da cooperação entre os sujeitos.  

Algumas dessas ferramentas são softwares sociais, termo utilizado por 

Spyer (2007) para se referir ao tipo de programa que produz ambientes de 

socialização pela internet. O software social é que está por trás da colaboração 

online, como redes de relacionamento (Orkut, Facebook), blogs, microblogs (Twitter), 

wikis e outros (SPYER, 2007). Essas ferramentas e sua utilização educacional são 

apresentadas no capítulo a seguir.  



4 FERRAMENTAS DA WEB 2.0  

 

Na continuação da Etapa 1 deste estudo, que apresenta os principais 

conceitos teóricos que subsidiarão a realização do mesmo, apresenta-se a web, sua 

conceituação em termos de web 1.0 ou web 2.0, apresentando ainda as ferramentas 

da web 2.0 e os vários métodos de classificação das mesmas.  

Tal apresentação é considerada fundamental na condução do estudo, haja 

vista que a proposta de interação entre os alunos em exercício domiciliar e o 

contexto escolar (conteúdos, professores e colegas) será possibilitada pela utilização 

das ferramentas da web 2.0. Fundamenta-se o estudo de tais ferramentas também 

porque no projeto Ensinar e Aprender em/na rede, o foco de estudo são as 

ferramentas web 2.0 Inicia-se, portanto, este capítulo, apresentando a gênese da 

internet e sua adoção para condução dos processos educativos contemporâneos.  

 

4.1 WEB 2.0  

A internet chegou ao Brasil na década de 1990, sendo inicialmente testada e 

utilizada por centros de pesquisa, universidades e órgãos estatais.  A versão 

comercial da rede passou a ser conhecida e utilizada de modo mais intenso e 

consistente a partir de 1997. Atualmente, de acordo com pesquisa da Fundação 

Getúlio Vargas, 51% dos brasileiros acessa a internet. Desse total, 40% efetuam o 

acesso à internet a partir de sua residência (FGV, 2012; CGI, 2012)10.  

 Com base na popularização das tecnologias digitais, várias pesquisas sobre 

o uso pedagógico da web passaram a verificar a validade de seu uso educacional. O 

resultado é que existe uma quantidade significativa de casos bem-sucedidos 

relatando a incorporação de recursos da web como elementos didáticos. 

(FAGUNDES et al, 2000; FAGUNDES & HOFFMAN, 2002; ALMEIDA, 2007; 

KENSKI, 2008; MACHADO, 2009; PONTES, 2011; CBB, 2012). 

Apesar de tais resultados, pesquisas específicas sobre a utilização do 

computador com fins educacionais, como a pesquisa anual TIC Educação (CGI, 

2012) evidenciam que a utilização das tecnologias digitais para fins educacionais 

ainda não é uma realidade, permanecendo como desafio a ser superado.  

                                                 

10 Destaca-se que esse padrão de utilização não é homogeneamente distribuído, havendo grande 
concentração de usuários nas Regiões Sul e Sudeste, observando-se também uma predominância 
dos utilizadores em áreas urbanas, nas quais a infraestrutura favorece a difusão tecnológica (CGI, 
2012). 
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Apesar do esforço governamental em equipar as escolas com laboratórios 

de informática, os professores ainda não utilizam pedagogicamente as tecnologias 

digitais. Apenas 21% dos professores aplicam exercícios práticos utilizando 

computadores, 16% utilizam computadores para exercícios de interpretação de 

textos e apenas 24% dos professores utilizam tecnologias digitais nas aulas 

expositivas (CGI, 2012).  

Tal fato, levantado pela pesquisa anual TIC Educação11, atesta que as 

tecnologias digitais e o uso pedagógico da web ainda não tem presença significativa 

na escola brasileira. Permanece, portanto, o desafio de pesquisar sobre a utilização 

dos recursos das tecnologias digitais e web como possibilidades de apoio à 

condução efetiva dos processos educacionais, pois os serviços e tecnologias web 

possibilitam esse processo.    

Baseados na web funcionam serviços como correio eletrônico (e-mail), 

transferência de arquivos (ftp), busca de informações, bate-papo, fórum de 

discussão e outros. Esses serviços são disponibilizados em páginas ou sites, criadas 

com base na linguagem comum da web, o HTML (Hypertext Markup Language - 

linguagem de marcação de hipertexto). Uma das principais características do HTML 

é permitir a criação de links, pequenos marcadores criados com textos, figuras ou 

vídeos e que, uma vez acionados com o mouse, remetem ao referido destino, no 

próprio site ou em outra página (W3C BRASIL, 2008).  

Essas conexões ocorrem em tal grau que acabam interligando a maioria das 

páginas por meio de uma gigantesca “teia” de links, dando origem ao termo world 

wide web (teia de alcance mundial) ou simplesmente web. Os usuários percorrem a 

web, visitando os sites e links, por meio da utilização de softwares específicos, 

denominados navegadores (browsers), como Internet Explorer, Mozilla Firefox ou 

Google Chrome (W3C BRASIL, 2008).  

Segundo a W3C BRASIL (2008) a primeira fase de utilização da web é 

denominada web 1.0. Nela, os serviços e possibilidades oferecidas eram poucas, os 

usuários navegavam restritos a pequenos espaços e os softwares eram 

proprietários, sendo executados sobre plataformas não abertas e sem possibilidade 
                                                 

11 Realizada anualmente, a pesquisa TIC Educação apresenta os resultados por escolas públicas de 
todas as regiões do Brasil. São entrevistados professores, alunos, diretores e coordenadores 
pedagógicos. Conduzida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), a pesquisa é produzida  
pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), por meio de seu Centro de Estudos 
sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br). O estudo aqui referido analisou 
650 estabelecimentos educacionais, sendo  497  escolas públicas e 153 particulares (CGI, 2012), 
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de interferência do usuário. Nessa fase inicial da web, o que se viu foi apenas uma 

migração de formatos físicos para o meio digital, com ênfase na navegação. O 

conteúdo era estático e, do ponto de vista da interação e da cooperação, o usuário 

não tinha nenhum poder. Em outros termos, na web 1.0 o produtor e consumidor do 

conteúdo das páginas estavam separados.  

Essa posição que polarizava o produtor e o consumidor do conteúdo se fazia 

notar inclusive em produtos criados especificamente para o formato web. A autoria 

multimídia, bastante discutida entre o final dos anos 90 e início do século XXI, 

apresentou uma contribuição significativa ao uso de ferramentas tecnológicas na 

educação. Foram estudados e desenvolvidos assuntos relacionados às ferramentas 

e técnicas de autoria multimídia, passando pela criação de jogos e culminando na 

criação de páginas web com ênfase na multimídia (SILVEIRA E BARONE, 1999; 

FALKEMBACH et al, 2006).  

Apresentando inovação no processo de ensino e de aprendizagem, as 

experiências de autoria multimídia, como CD-ROM, jogos e páginas web não 

apresentavam, contudo, a possibilidade de que o aluno interagisse com o conteúdo 

sob a perspectiva da interação mútua. Nesse sentido, criador e consumidor do 

conteúdo estavam separados, pois o produto final já se encontrava finalizado 

(PRIMO, 2001).  

Mesmo as interações possíveis na época com jogos multimídia em CD e 

DVD ou páginas web “interativas” restringiam o alcance e o tipo de interação. Isso 

porque todas as interações possíveis já estavam previstas no software, jogo ou 

página web, o que caracterizava uma interação do tipo reativa (com resultado 

previsto) e não uma interação do tipo mútua, ou seja, de resultado final não previsto 

e, portanto, mais rica do ponto de vista da interativo-cooperativo (PRIMO, 2001). 

Outro recurso utilizado nos processos educativos online, possibilitados pela 

utilização das tecnologias digitais, é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). No 

AVA, o aluno se cadastra, ganha uma senha de acesso e utiliza um conjunto de 

ferramentas pré-selecionadas que subsidiarão o seu aprendizado, como se 

estivesse em uma sala de aula tradicional.  Os recursos vão de textos e imagens, 

passando por vídeos, ferramentas de conversação (chats) e vídeo, de maneira a 

possibilitar o aprendizado (VALENTINI E SOARES, 2005; PEREIRA, 2007). 

Se a crítica aos ambientes de autoria multimídia era a falta de interação 

mútua, a crítica aos AVA é a característica fechada do ambiente, sendo possível 
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utilizar apenas as ferramentas disponíveis naquele espaço. Atuando com uma 

concepção mais social, o ambiente e as ferramentas da web 2.0 permitem uma 

grande possibilidade de escolha.  

Em outras palavras, para operacionalizar o aprendizado, o aluno pode optar 

entre um número praticamente ilimitado de opções de ferramentas que, além de 

adaptar-se ao aluno, ainda tem a função de software social, permitindo que o aluno 

troque ideias com demais utilizadores da ferramenta. A construção do conhecimento 

de maneira aberta e coletiva é uma possibilidade real da chamada web 2.0.  

O termo web 2.0 foi utilizado pela primeira vez em 2004 para nomear a fase 

da internet marcada pela facilidade de interação e publicação de conteúdo online 

(O’REILLY, 2007). Alexander (2006) e O'Reilly (2007) afirmam que é possível definir 

a web 2.0 nas seguintes características: 

− o modo de utilização é facilitado e a interface com os utilizadores é rica 

em opções interativas; 

−  a maioria dos sites, ferramentas e sistemas são de uso gratuito; 

− o que determina se a ferramenta será bem-sucedida é o número de 

interagentes, haja vista a possibilidade dos mesmos ajudarem na 

melhoria do sistema; 

− grande facilidade de criação de páginas diretamente no navegador e 

armazenamento dos dados online; 

− vários interagentes podem acessar a página/sistema simultaneamente, 

consultando e editando as informações; 

−  as informações mudam rapidamente, conforme o acesso do interagente; 

− os sistemas param de ter versões. Ao invés do conceito de versões, 

passam a ser atualizados e corrigidos a todo instante, beneficiando os 

interagentes;  

− passa a ocorrer uma associação dos sites/softwares a outros aplicativos, 

tornando-os mais ricos e produtivos. Assim, estes passam a trabalhar no 

formato de plataforma, que é a união de vários aplicativos;  

− os softwares funcionam online, mas podem utilizar sistemas off-line com 

opção para exportar informações de forma rápida e fácil para a web;  

− os softwares da web 2.0 geralmente criam comunidades de pessoas 

interessadas em um determinado assunto, gerando conhecimento.  
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Assim, a web 2.0 é a segunda geração de serviços online, que possibilita 

potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de 

informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do 

processo. A Web 2.0 tem repercussões sociais importantes, que potencializam 

processos de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e circulação de 

informações, de construção social de conhecimento apoiada pela informática 

(PRIMO, 2000).  

Primo (2007) pontua que a web 2.0 destaca-se por ser dinâmica, indicando a 

interatividade e participação do usuário final com a estrutura e conteúdo da página O 

contexto e escopo de atuação desse novo formato conceitual da web permitiram 

níveis de interação e cooperação entre criadores de conteúdo e usuários nunca 

antes possibilitados.  

Migra-se, portanto, de um modelo de comunicação um-para-muitos para um 

modelo de comunicação interativa, de muitos-para-muitos. Sob o ponto de vista do 

processo comunicacional, a distribuição do conteúdo é substituída pela lógica da 

produção e interação dos usuários. Apoiados pela popularização de recursos 

comunicacionais, os usuários da web 2.0 estão tendo o poder de decidir 

interativamente que tipo de informação acessar e de que modo desejam fazê-lo. 

Esse movimento gera, a partir do conteúdo da web, respostas personalizadas e mais 

eficientes às demandas individuais e coletivas. 

A web 2.0 gira em torno da premissa de que as pessoas querem ‘falar’, 

produzir, publicar, se manifestar. Neste sentido, os websites de maior sucesso, hoje, 

são aqueles construídos pelos usuários. Em sites como YouTube, Facebook, 

Wikipedia ou Wordpress, há muito pouco ou nada de conteúdo construído pela 

empresa proprietária do site. Todos estes espaços web tem em comum o fato de que 

seu conteúdo foi produzido exclusivamente pelos interagentes.  

Um padrão quantitativo que exemplifica essa mudança comportamental e 

estrutural da web 2.0 é que o usuário diminuiu a taxa de download e aumentou a de 

upload (CAILLIAU, 2010) o que aponta para o fato deste sujeito estar interagindo 

mais com a web e trocando mais informações em forma de compartilhamento e 

cooperação com outros usuários. 

No âmbito pedagógico, esse aspecto interativo pode ocorrer no sentido 

professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno. As possibilidades decorrentes dessa 

relação de interação entre o aluno e seus pares (colegas e professores) representam 
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vantagem sobre a comunicação tradicional adotada pela web 1.0, centrada na 

relação produtor� consumidor. Ao invés dessa via de mão única, na web 2.0 o 

utilizador é consumidor e produtor da informação, além de ter facilidades para a 

criação e postagem desse conteúdo, como se pode ver na relação de diferenças 

entre a web 1.0 e web 2.0, na figura 1.  

 

  

 

     Figura 1 - Diferenças entre a web 1.0 e web 2.0 
     Fonte: Coutinho e Bottentuit Junior, 2007, p. 200  
 

 
A emergência da web 2.0 vem diminuindo e/ou eliminando a dependência 

dos usuários dos meios físicos de armazenamento de dados. O interagente pode 

manter todos seus dados online, por meio das ferramentas da web 2.0, acessando-

os de modo privado ou público (COUTINHO E BOTTENTUIT JUNIOR, 2007).  

Entre as diferenças dos conceitos de web apontadas na figura 1, destaca-se 

a afirmação de que o número de ferramentas e possibilidades proporcionadas pela 

web 2.0 são praticamente ilimitadas (COUTINHO E BOTTENTUIT JUNIOR, 2007). 

Essa potencialidade deve-se, em parte, à imensa quantidade de informações na 

web, mas também ao grande número de usuários conectados e que, graças à 

liberdade e facilidade de autoria, interação e cooperação, interagem e modificam 

constantemente essas informações.   

Para os autores, a facilidade de publicação, armazenamento e divulgação 

torna a web um espaço acessível e de fácil utilização. Proporciona ainda a interação 

social, permitindo que cada um selecione, acesse, produza e divulgue a informação 

de acordo com suas necessidades e interesses.  

Schmidt (2009) acrescenta que a tendência atual da computação cloud 

computing (computação em nuvem) pode contribuir para a popularização do acesso 
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a diversos serviços computacionais. A computação em nuvem é um conceito 

marcado pela utilização de dados e programas via servidores na web (cloud 

significando nuvem, no sentido de dispersos), ao invés de limitar-se ao computador 

de casa, do trabalho ou da escola.  

Assim, de qualquer local, em casa, no trabalho ou em trânsito é possível 

acessar um dado de uma planilha, retificar ou complementar um texto que está 

escrevendo ou mandar um e-mail. É importante observar essa possibilidade, pois a 

computação em nuvem vem sendo apontada como um importante fenômeno da web 

(SCHMIDT, 2009).  

A nuvem tem capacidade de permitir que os serviços funcionem em qualquer 

lugar, com independência de plataforma de acesso com a mesma facilidade de tê-los 

instalados no computador. Isso permitirá, entre várias possibilidades, que mesmo 

usuários com computadores de baixo desempenho consigam usufruir dos recursos 

da web, participando interativamente da aprendizagem.   

Neste contexto, as novas utilizações possibilitadas pelas tecnologias digitais 

conectadas reveste a web 2.0 de potenciais possibilidades de interação e 

cooperação, uma vez que estimula a participação entre os usuários, como cita Cerf 

(2008), a seguir:  

O lado mais interessante da internet (atual) é a forma como um público 
aceita, faz ajustes e devolve uma mensagem em um novo formato. Não é 
coincidência que os conteúdos online de maior sucesso sejam criativos e 
abertos à total participação dos usuários (CERF, 2008, pp 130-131). 
 

De fato, os sites que permitem e estimulam contatos sociais e enfatizam a 

criação, distribuição e discussão sobre o conteúdo atraem para si, cada vez mais, 

uma grande audiência. Como se pode observar na figura 2, dos 10 sites listados, ao 

menos seis (Facebook, Youtube, Yahoo, Wikipedia, Live.com e QQ12) tem seu 

conteúdo construído por meio da interação e cooperação entre seus membros.  

Os outros sites, embora em menor escala, também privilegiam a participação 

dos seus usuários por meio da possibilidade de comentários, blogs, votações e 

outras formas de interação.  

                                                 
12 QQ: software social para troca de mensagens chinês que conta com mais de 674.000.000 de 
usuários conectados. Disponível em <http://www.qq.com/> Acesso em: 16 nov 2012. 
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Figura 2 - Os 10 sites mais visitados da web mundial em 2012 
Fonte: COMSCORE Brasil, 2013.  

 

Assim, se a web 1.0 apresentava foco na navegação, a web 2.0 tem foco na 

interação e cooperação entre os usuários. Esses processos interativos e 

cooperativos podem ser realizados por meio das ferramentas da web 2.0, ou 

ferramentas sociais13, que operacionalizam a web 2.0 e estão explicitadas a seguir. 
 

4.2 FERRAMENTAS DA WEB 2.0  

Define-se ferramentas da web 2.0 como sendo aquelas que apresentam 

facilidade de utilização e foco na participação do usuário entre suas características 

principais. Torna-se, assim, patente a possibilidade de utilização das ferramentas da 

web 2.0 em processos educativos.  

Nesse sentido, alguns autores defendem que as ferramentas sociais 

viabilizadas pelas tecnologias digitais (e a própria tecnologia digital, em si) são mais 

                                                 
13 Menciona-se, ainda que brevemente, a web 3.0, que terá sua ação voltada à indexação e 
agregação do conteúdo, num processo de retroalimentação da rede proporcionada pela inteligência 
coletiva produzida na interação entre seus membros (LÉVY, 1999). 
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que ferramentas; são artefatos culturais14, na medida em que, interligando pessoas, 

e não tão-somente máquinas, são produtos de nossas próprias intenções, propósitos 

e ideias (AMARAL et al, 2008).  

A forma com que nos apropriamos de tais tecnologias reinventam 

constantemente suas características. Desse modo, as ferramentas da web 2.0 

podem ser vistas na perspectiva de artefatos culturais, assumindo um enfoque 

desde uma perspectiva de utilização pedagógica15. 

Devido ao aspecto colaborativo e dinâmico da web 2.0, também suas 

ferramentas apresentam essa característica dinâmica. Ferramentas são criadas, 

enquanto outras se transformam ou deixam de existir, sendo substituídas por novas. 

Por conta desse fato, é extremamente difícil tecer um panorama que relacione 

exaustivamente todas as ferramentas da web 2.0. Apesar de tal limitação, existem 

na literatura proposições de classificação das ferramentas da web 2.0, sendo que 

algumas das mais destacadas são apresentadas a seguir.  

 

4.3 CLASSIFICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA WEB 2.0  

Na tentativa de classificar as ferramentas da web 2.0, uma das abordagens 

utilizadas é aquela proposta por Coutinho e Bottentuit Junior (2007). Com base nesta 

categorização, é possível enquadrar tanto ferramentas já existentes como aquelas 

que venham a ser desenvolvidas futuramente. Os autores enquadram as 

ferramentas da web 2.0 em duas categorias:  

− Categoria 1: nesta categoria são incluídos softwares e aplicações que só 

podem existir na Web e cuja eficácia aumenta com o número de 

utilizadores registrados, como por exemplo: Google Docs, Wikipédia, 

del.icio.us, YouTube, Skype, Facebook, etc.  

− Categoria 2: aqui estão incluídas aqueles softwares e aplicações que 

podem funcionar offline, mas cuja utilização online pode ser vantajosa: 

Picasa Fotos, Google Map, Mapquest, iTunes, etc. 

                                                 
14 “Um artefato cultural [...], pode ser claramente definido como um repositório vivo de significados 
compartilhados produzido por uma comunidade de ideias” (SHAH, 2005 apud Amaral, Recuero e 
Montardo, 2008 [tradução das autoras]). 
15

 A utilização pedagógica das tecnologias digitais ocorre numa perspectiva diferente daquela 
utilização tecnológica para fins pessoais. O uso pessoal de uma tecnologia é uma forma de utilização 
diversa daquela que o professor faz, fará ou deve fazer num processo de ensino: enquanto a primeira 
ocorre objetivando informação e lazer pessoais, outra se dá com fins de mediação para atingir 
determinado objetivo pedagógico (ZACCARON et al., 2012). 
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 Já Solis & Jess3 (2013) propõem uma ferramenta de representação de 

mídias sociais chamada The Conversation Prism (O Prisma da Conversação).  Com 

o slogan A arte de escutar, aprender e compartilhar (The art of listening, learning and 

sharing), a imagem do Prisma (figura 3) representa a ampla maioria das atuais 

ferramentas da web 2.0, ou ferramentas de mídia social, dando uma “visão geral do 

universo da mídia social, categorizado pela forma com que as pessoas utilizam cada 

rede (SOLIS & JESS3, 2013, p. 1).16  

 
 
Figura 3 - O prisma da conversação (The conversation prism) 
Fonte: SOLIS & JESS3 (2013) 

 
                                                 
16 Livre tradução da frase “The Conversation Prism gives you a whole view of the social media 
universe, categorized and also organized by how people use each network.” (SOLIS & JESS3, 2013). 
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O modelo de Solis e Jess3 (2013) destaca 8 (oito) categorias principais, 

cada uma delas dividida em subcategorias:  

− Comunicações: Música, Transmissão ao Vivo e Imagens;  

− Recursos Humanos: Marcadores Sociais, Influência e Quantificação 

Pessoal;  

− Marca: Redes sociais, Blogs/Microblogs e Sabedoria das Multidões; 

− Comunidade: Perguntas & Respostas, Comentários e Comércio Social; 

− Serviço: Mercado Social, Fluxos Sociais e Localização;  

− Desenvolvimento: Trabalho em nicho, Empresa. Wiki, Fóruns e 

Discussão);  

− Marketing: Negócios, Redes de Serviços e Comentários/Classificações; 

− Vendas: Curadoria social, Vídeo, Conteúdo/Documentos e Eventos. 

 

Uma terceira classificação é proposta por Hart (2013). O C4LPT (Centre for 

Learning & Performance Technologies), fundado por Jane Hart em Bath, no Reino 

Unido, dedica-se a estudar e classificar as tecnologias de aprendizagem e produção 

disponíveis na web.  

Despertando interesse de educadores e interessados ao redor do mundo, o 

site do C4LPT17 tornou-se um dos websites mais visitados da web, com mais de 

125.000 visitas mensais (COMSCORE, 2013). Tal popularidade se deve à análise 

das ferramentas com foco na aprendizagem educacional e profissional (HART, 

2013).  

 Hart (2013) propõe uma organização das ferramentas em 10 grupos, de 

maneira a reuni-las segundo sua função principal, ou categoria, como segue: 

− Ferramentas de escritório: envolve softwares geradores de apresentação 

(Prezi, Slideshare), ferramentas de texto (Scribd, Wordle), Planilhas (Calc, 

Excel), e-mail (Gmail (outlook) e Office suítes (Google Docs, OpenOffice); 

− Web, blogs e ferramentas wiki: além da web, engloba blogs (wordpress, 

blogger, tumblr) e ferramentas wiki (wikispaces, pbworks, google sites)  

                                                 
17 Website do Centre for Learning & Performance Technologies, disponível em <http://c4lpt.co.uk> 
Acesso em 03 mar. 2013. 
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− Ferramentas de vídeo, áudio e imagem: vídeo (MovieMaker, Youtube, 

Vimeo), áudio (Audacity), imagem (Flickr, Adobe Photoshop) e ferramentas de 

captura e transmissão (Jing, Screenr, Camtasia, Animoto); 

− Plataformas de rede e colaboração: redes sociais públicas (Twitter, 

Facebook. GooglePlus), Plataformas de redes educacionais e empresariais 

(Edmodo, Ning, BuddyPress) e plataformas de colaboração privada 

(GoogleApps e SharePoint); 

− Comunicação em tempo real: mensagens instantâneas e ferramentas de 

chamada de voz (Skype) e seminários web/sistemas de reunião web (Adobe 

Connect, Blackboard Collaborate e WebEx); 

−  Favoritos, Curadoria e Revistas Sociais: Favoritos (Delicious, 

GoogleBookmarks), ferramentas de leitura (Instapaper, Pocket), ferramentas 

de curadoria e revistas sociais (Sccfopit, Flipboard, Zite) e ferramentas de 

compartilhamento (Pinterest, Learnist)  

− Ferramentas de produtividade: ferramentas de busca e pesquisa (Google 

Search, Google Scholar, Bing e Wikipedia), ferramentas de anotação 

(Evernote, OneNote), Mapas conceituais (MindMeister, Mindjet), quadros de 

aviso online (Padlet, Lino, Popplet) e outras ferramentas de produtividade 

(Google Translator, Google Maps, Doodle, LiveMonkey); 

−  Buscadores, Leitores e Dashboard: navegadores web (Google Chrome, 

Mozilla Firefox), Leitores RSS (Google Reader), Gerenciamento de mídia 

(iTunes), Dashboard de mídia social (Tweetdeck, Hootsuite).  

− Ferramentas instrucionais e educacionais: Ferramentas de autoria em e-

learning (Articulate, Adobe Captivate, Udutu), Plataformas de Aprendizado e 

portfólio eletrônico (Moodle, eFront, Blackboard Learn, Mahara) Flipped 

Classroom tools (TED TALks/Ed, Khan Academy) e outras ferramentas 

educacionais (GlogsterEDU, MentorMob, Quizlet, Voki) 

− Dispositivos e Sincronização: Dispositivos e aplicativos móveis (Android e 

aplicativos, iPad e aplicativos, iPhone e aplicativos, Kindle), armazenamento 

na nuvem e sincronização de dados (Dropbox, Google Docs, Google Drive).  

Uma representação gráfica das categorias supracitadas pode ser vista na 

figura 4, facilitando a visualização da tipologia adotada por Hart (2013). 
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Figura 4 - Representação categorizada das ferramentas de aprendizagem e produtividade 
Fonte: autor do estudo, baseado em Hart (2013) 

 

Independente da categorização utilizada, ressalta-se que as características 

facilidade de uso e participação dos usuários na construção e manutenção do 

software ou ferramenta se constituem nas características mais marcantes de uma 

ferramenta da web 2.0.  

As ferramentas da web 2.0 representam recursos alinhados com o perfil do 

aluno atual, que já possui familiaridade com as mesmas, pois fazem parte de seu 

contexto cotidiano. O acesso às ferramentas da web 2.0 é possibilitado pelas 

tecnologias móveis, também denominadas TIMS (Tecnologias da Informação e 

Comunicação Móveis e Sem Fio), explicitadas no próximo capítulo.  



5 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO MÓVEIS E SEM FIO 

(TIMS) E APRENDIZAGEM COM MOBILIDADE 

 

Considerando que o acesso às ferramentas da web 2.0 descritas 

anteriormente possa ser feito de qualquer local onde o aluno esteja, este último 

capítulo da Etapa 1 da pesquisa apresenta um panorama das tecnologias móveis do 

tipo TIMS, já que as mesmas serão utilizadas para mediar a comunicação entre o 

aluno e as ferramentas da web 2.0.  

O resultado desta mediação é a aprendizagem com mobilidade, que 

aumenta as possibilidades dos processos educativos, em função da readequação de 

tempo e espaço. Este capítulo, portanto, apresenta as tecnologias móveis e seu uso 

educativo.  

 

5.1 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO MÓVEIS E SEM 

FIO (TIMS)  

As tecnologias móveis ou TIMS tem como característica fundamental 

estender as possibilidades de utilização do computador para além do escritório, 

residência ou laboratório de informática. Os dispositivos do tipo TIMS, também 

denominados dispositivos móveis, compreendem categorias de produtos 

tecnológicos que vão desde notebooks e ultrabooks até tablets e smartphones. Tais 

ferramentas permitem o acesso a dados e possibilitam a comunicação pessoal de 

forma móvel, via acesso a redes sem fio, radiofrequência e outras formas de 

comunicação eletrônica (SACCOL et al, 2011).  

Beneficiados pela ampla penetração social conseguida pelo telefone celular, 

dispositivos como smartphones e tablets ganharam capacidades comparáveis a 

computadores portáteis, como acesso à web e aplicativos dos mais diversos. Nos 

últimos anos, estas duas categorias de produtos vêm apresentando recordes de 

vendas. Em 2012, as vendas mundiais de smartphones cresceram 45% em relação 

a 2011 e no Brasil o aumento foi de 55%. Já com relação aos tablets, estes 

apresentaram um aumento ainda mais significativos, pois, no Brasil, as vendas 

aumentaram 267% em relação a 2011 (IDC Brasil, 2012; GFK, 2012; CGI, 2012).  

Esses números, corroborados pela pesquisa TIC Educação 2011 (CGI, 

2012) apontam para o fato de que uma parcela cada vez maior da população está 
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tendo acesso às tecnologias digitais, principalmente pelo fato de que tais dispositivos 

apresentam a mobilidade como diferencial. A familiaridade social já existente com 

dispositivos móveis como celulares minimiza o impacto na migração para um 

smartphone, mesmo por parte de sujeitos com menor familiaridade tecnológica. 

Deste modo, verifica-se que a adoção de tecnologias móveis pela sociedade é 

crescente e, gradativamente, o computador vem deixando de ser o único centro da 

experiência digital.  

Nessa perspectiva, a portabilidade e a popularização de tecnologias móveis 

como netbooks, tablets e smartphones coloca-se como desafio e oportunidade, 

quando pensados para utilização em contexto educacional. Assim, as novas 

possibilidades educativas possibilitada pelas TIMS recomendam sua aplicação em 

processos de ensino e de aprendizagem que levam em consideração a mobilidade 

do usuário, pois apresenta, além da mobilidade, a característica da ubiquidade 

(SILVA e CONSOLO, 2008).  

Ubiquidade é a propriedade daquilo que está presente em todos os lugares 

ao mesmo tempo, algo onipresente (HOUAISS & VILLAR, 2004). Neste estudo, a 

ubiquidade refere-se à presença das tecnologias digitais em todos os lugares.  

A ideia ou objetivo maior da ubiquidade é tornar a utilização de tais 

tecnologias digitais algo tão comum e corriqueiro que sua presença não seja sequer 

percebida, mesmo com seu uso, tal como acontece com a escrita e a eletricidade. 

Esse processo tende a tornar a interação humano-computador invisível, por meio da 

integração da tecnologia com as ações e comportamentos naturais das pessoas.  

(MOBILEMAN, 2011; BARBOSA, 2012). 

Aliadas à mobilidade e a sistemas de localização, que detectam o espaço 

onde o usuário está, as tecnologias digitais ubíquas apresentam a informação 

considerada relevante para o contexto onde o sujeito está (LEMOS, 2009).  

Como exemplo, alunos em visita a um museu poderiam se beneficiar da 

computação ubíqua para obter informações referentes a objetos expostos no local. 

Considera-se que isso seria mais relevante pedagogicamente do que fazer a visita 

ao museu e, só ao retornar para a sala de aula, escrever sobre a visita. Com a 

ubiquidade, as tecnologias digitais se tornam possibilidades do aluno extrair 

informações mais relevantes ao contexto onde está inserido, propiciando condições 

favoráveis à aprendizagem (SACCOL et al, 2011) 
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Para Silva (2011) e Tujol (2011), a computação ubíqua afetará a vida de toda 

a sociedade, num mundo cada vez mais digital, pois acessar informações a qualquer 

hora e de qualquer lugar é uma comodidade atual e se tornará uma necessidade no 

futuro. Por exigir dispositivos pequenos e relativamente baratos e utilizar tecnologias 

de conexão sem fio, a tecnologia móvel pode auxiliar na inclusão tecnológica de 

pessoas com renda mais baixa.  

Num cenário de conexão com a web, Silva e Consolo (2008) postulam que a 

disseminação e o uso das tecnologias móveis provocam a reflexão sobre os 

conceitos de proximidade, distância e mobilidade, bem como a construção de novos 

conceitos, pois com seu uso emergem novas práticas educacionais e sociais.  

Construir espaços no qual a convergência dessas possibilidades facilite a 

aprendizagem é uma iniciativa que ganha ainda mais impacto quando se considera o 

local e os participantes do estudo aqui apresentado.  

Esses participantes são constituídos de crianças e adolescentes entre 8 e 14 

anos, com diagnóstico de câncer, em idade escolar, de municípios da região do Vale 

do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul. Durante o tratamento, ficam afastados da 

escola e a utilização das TIMS pode possibilitar o acompanhamento dos conteúdos e 

a interação com colegas e professores. É a possibilidade de utilização das 

tecnologias digitais como ferramenta de interação desses alunos, enquanto 

afastados das atividades escolares para tratamento de saúde.  

Essas possibilidades tecnológicas permitem que o processo educacional se 

desenvolva a partir de um conceito que pode ser denominado educação móvel 

conectada. Assim como a aprendizagem beneficiou-se do desenvolvimento das 

tecnologias digitais e da web para promover os processos de ensino e de 

aprendizagem presencialmente e à distância, o rápido e consistente 

desenvolvimento das TIMS permite operacionalizar um novo modelo de 

aprendizagem online: o mobile learning, ou aprendizagem com mobilidade, 

apresentado a seguir.  

 

5.2 APRENDIZAGEM COM MOBILIDADE  

Finalizando a Etapa 1 do estudo, apresenta-se agora o resultado 

educacional da união das tecnologias móveis (TIMS) com as ferramentas da web 

2.0: a aprendizagem com mobilidade, uma evolução do e-learning que permite ao 

aluno participar interativamente do processo de aprendizagem.  



44 
 

O conceito de m-learning, mobile learning ou aprendizagem com mobilidade 

representa processos de ensino e de aprendizagem que ocorrem mediados 

necessariamente pelas TIMS, envolvendo a mobilidade de seres humanos, que 

podem participar de processos de ensino e de aprendizagem mesmo estando 

fisicamente em diferentes espaços (SACCOL et al, 2011).  

Distingue-se os conceitos e-learning do conceito de m-learning pelo fato de 

que o e-learning emprega um variado número de tecnologias disponíveis na web, 

como personalização, simulação e mobilidade para construir cenários pedagógicos 

não disponíveis em outras formas de aprendizagem (DAGGER et al, 2007). O m-

learning, além do uso das tecnologias digitais, leva em consideração o fato de que 

essas tecnologias acompanham a mobilidade do aluno, permitindo aprendizado em 

tempos e espaços diversos (ABED, 2012). 

O veloz desenvolvimento das tecnologias digitais e a crescente adoção 

social das TIMS como ferramenta de produção, distribuição e acesso à informação 

possibilita estender o espaço da educação formal para fora da escola.  

A educação formal tem objetivos claros, sendo representada não só pelo 

espaço formal da escola, mas por apresentar conteúdos e regras previamente 

definidas, tendo a figura do professor como mediador do processo. Depende de uma 

diretriz educacional centralizada, como o currículo, com estruturas hierárquicas 

determinadas e sujeita aos órgãos fiscalizadores estatais A educação a distância e, 

dentro dela, a aprendizagem com mobilidade, também se configuram como espaço 

de educação formal (GADOTTI, 2005).  

Já a educação não formal é aquela mais difusa, menos hierárquica e 

burocrática, determinada mais pelo tipo de educação (cursos de extensão, oficinas, 

etc.) do que pelo local onde ocorre. Os programas de educação não formal não 

apresentam necessariamente um sistema sequencial e hierárquico de progressão. 

Estes programas podem ter duração variável e conceder ou não certificados de 

aprendizagem ao término dos mesmos. Como exemplos de espaços de educação 

não formal, podem ser citadas as associações de bairro, associações de classe, 

igrejas e outras agremiações do gênero (GADOTTI, 2005).  

Gadotti (2005), ao explicitar a categoria tempo na mesma linha de 

importância da categoria espaço, nos permite utilizar este conceito no entendimento 
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da importância das tecnologias digitais possibilitarem ao aluno18 transitar por todos 

estes espaços educativos. As TIMS possibilitam ampliar o espaço da aprendizagem 

formal para além do contexto da sala de aula. Assim, é possível estabelecer uma 

experiência de aprendizado na qual o aluno pode consultar determinado conteúdo 

exatamente quando precisa, independente do espaço educativo, acessando-o por 

meio de qualquer dispositivo móvel.  

Além dos períodos de acesso programados aos conteúdos, a mobilidade 

ainda permite aproveitar períodos de tempo considerados "ociosos", como longas 

viagens, espera em filas, aeroportos, consultórios, intervalos de atividades e outros. 

Assim, Sharples (2000) acrescenta que as tecnologias móveis podem 

potencializar uma aprendizagem interativa e centrada na experiência do aluno. Ou 

seja, uma experiência de aprendizagem alinhada com as necessidades do nosso 

tempo e com o perfil do aluno do século XXI.  

O aluno, ao poder dispor de seu próprio tempo e espaço para aprender, faz 

com que a aprendizagem possa tornar-se ubíqua, ou seja, pode acontecer em 

qualquer local e tempo. A aprendizagem torna-se ainda pervasiva, no que diz 

respeito ao aluno utilizar a tecnologia que tem em mãos para criar situações de 

aprendizagem significativa e relevante, no contexto que este aluno entender como 

relevante (SACCOL et al, 2011).  

Independente do cenário adotado, entende-se que a interação e cooperação 

por meio de ferramentas da web 2.0, que permitem estabelecer processos de 

discussão, opiniões e trocas de pontos de vista, são essenciais para que a 

aprendizagem móvel não acabe sendo apenas um canal de transmissão de 

conteúdos. O meio que possibilita a comunicação é um componente importante do 

modelo de aprendizagem móvel. Assim, uma estrutura pedagógica que estimule 

atitudes interativas pelos alunos conectados por meio das TIMS torna-se um 

imperativo para que uma aprendizagem relevante se concretize, especialmente sob 

a perspectiva interativo-construcionista de Piaget.  

Contextualizando, no estudo apresentado considera-se que o tablet é uma 

feramenta importante, pois servirá como suporte por meio do qual o aluno acessará 

as ferramentas da web 2.0, que permitirão interação com o contexto escolar. 

                                                 
18 A denominação do participante do processo educativo sofre alteração em função do espaço 
educativo onde este está inserido. Assim, o aluno do espaço educativo formal é o aprendiz no espaço 
não formal (MORESCO e BEHAR, 2003).   
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Contudo, tal interação só ocorrerá se as ferramentas adotadas forem adequadas e 

se houver uma intencionalidade pedagógica guiando tais ações. Nesse contexto, a 

aprendizagem móvel terá grandes possibilidades de acontecer com sucesso.  

Com o uso cada vez maior das redes sem fio e de dispositivos móveis, 

experiências bem-sucedidas de aprendizagem com mobilidade tornam-se cada vez 

mais comuns. As TIMS, tendo como suporte as tecnologias de rede sem fio e 

sistemas distribuídos, têm tornado possível a aprendizagem com mobilidade em 

vários locais e contextos sociais.  

Apesar das experiências pioneiras de utilização de TIMS em processos de 

ensino e de aprendizagem estarem relacionadas com a iniciativa privada, já é 

possível verificar casos de utilização de tecnologias móveis em processos 

educativos relacionados à formação escolar e universitária. Relacionam-se, a seguir, 

exemplos de utilização de dispositivos móveis na educação, como importantes 

auxiliares no processo de construção do conhecimento.  

Um exemplo da utilização de TIMS na Educação pode ser vista no projeto 

CBB WebTV (CBB, 2012), ganhadora do prêmio Fórum Mundial de Educação 

Inovadora da Microsoft e do prêmio Victor Civita Educador Nota 10. Trata-se de uma 

proposta inovadora, estruturada pelos próprios alunos, que mantém uma página na 

web onde são publicadas enquetes, votações online, trabalhos escolares e 

conteúdos variados que possam interessar à própria comunidade escolar e a esses 

jovens. Os conteúdos são coletados com TIMS (smartphones e câmeras digitais) e, 

posteriormente, alimentam o site do projeto, acessados de maneira igualmente 

móvel pelos demais alunos e usuários. Os alunos promovem coberturas 

jornalísticas, elaboram matérias, fotografam, gravam e editam vídeos e ainda 

realizam transmissões ao vivo e interativas de eventos. O material apoia-se nos 

recursos da web 2.0 tanto na disponibilização do material no blog Wordpress, como 

na divulgação do mesmo, utilizando-se de ferramentas de rede social como Twitter, 

Facebook, Orkut e Youtube.  

Em Portugal, a emergência dos cenários educativos levou Moura (2011) a 

conduzir estudo que analisou a utilização do telefone como ferramenta de 

aprendizagem. Utilizando-se de um conjunto variado de atividades curriculares 

mediados por meio do telefone celular, buscou-se identificar as reações dos 

participantes ao seu uso como ferramenta de aprendizagem e compreender a 

interação e comunicação estabelecida durante o desenvolvimento do estudo. A 
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análise dos dados permitiu concluir que, apesar da novidade da integração de 

dispositivos móveis como ferramentas de apoio aos estudos, os alunos aceitaram 

usar os seus próprios aparelhos, explorando as várias funcionalidades por meio de 

diferentes atividades curriculares, dentro e fora da sala de aula, individual e 

colaborativamente. Utilizado como ferramenta mediadora de aprendizagem, o 

smartphone possibilitou tirar dúvidas e aprender quando era mais conveniente, 

permitiu contato permanente com os conteúdos curriculares e aumentou a motivação 

dos alunos pela disciplina. Os dados revelaram satisfação dos alunos pelas tarefas 

realizadas, que tornaram o processo de ensino e de aprendizagem mais atrativo, 

reconhecendo o potencial da ferramenta como apoio ao estudo.   

Outra utilização de ferramentas web 2.0 mediadas pelas TIMS é a 

ferramenta de criação colaborativa Glogster, espécie de cartaz interativo que pode 

ser compartilhado em redes sociais, onde colegas ou interessados podem comentar, 

re-compartilhar e interagir com o produto final (BASSANI et al, 2012), por meio de 

tablets ou computadores portáteis. Quando disponibilizados com a intenção de 

receber sugestões e colaboração, os glogsters podem ser acessados via tablets ou 

smartphones e sofrer interferência no conteúdo, caracterizando uma ferramenta 

acessível via TIMs.  

Assim, a sociedade móvel de Castells (2012) torna-se uma possibilidade real 

na transição do e-learning para o m-learning. Claro está que essa categoria de 

aprendizagem representa uma inovação e requer estudos mais aprofundados para 

sua validação. A maioria das pesquisas na área ainda são incipientes e ocorrem em 

ambientes acadêmicos e/ou empresariais (SACCOL et al, 2011), de maneira que 

pesquisas de caráter aplicado, como o estudo que está sendo aqui apresentado, 

podem representar uma cooperação para esta discussão.  

Com a conceituação da aprendizagem móvel, finaliza-se a Etapa 1 deste 

estudo, cujo escopo foi fornecer base conceitual teórica aos conceitos utilizados. No 

capítulo a seguir, apresenta-se a metodologia, que guiará o estudo.  



6 METODOLOGIA  

 

Após a apresentação do escopo teórico, na Etapa 1, apresenta-se a 

Metodologia, detalhando a investigação, o contexto do estudo, os participantes, 

instrumentos de coleta de dados, plano de coleta e delineamento do processo de 

análise dos dados.  

De acordo com o objetivo do estudo, que é analisar como o potencial de 

cooperação das ferramentas da web 2.0, acessadas por meio de dispositivos 

móveis, pode oportunizar a interação de alunos em exercício domiciliar com o 

contexto escolar, organizou-se esta pesquisa em 4 etapas distintas19.  

Resgata-se aqui estas etapas que, embora ocorrendo em distintos 

momentos temporais, concorrem todas para a busca de uma resposta ao problema 

de pesquisa, que é investigar como o potencial de cooperação das ferramentas da 

web 2.0, acessadas por meio de dispositivos móveis, pode oportunizar a interação 

de alunos em exercício domiciliar com o contexto escolar. As quatro etapas são:  

− Etapa 1 - Revisão teórica: (capítulos 3, 4 e 5) esta etapa apresentou o 

referencial teórico adotado, bem como os principais conceitos utilizados 

no estudo, como interação e cooperação em processos educativos 

mediados pelas tecnologias digitais, web 2.0 e suas ferramentas e as 

tecnologias móveis (TIMS) relacionadas à aprendizagem com mobilidade;   

− Etapa 2 - Seleção das ferramentas utilizadas na proposta: (capítulo 7) 

nesta etapa foi apresentado um modelo de seleção das diversas 

ferramentas da web 2.0 para aplicação na proposta de interação entre o 

aluno em exercício domiciliar com o contexto escolar, por meio da 

utilização das tecnologias móveis, ou TIMS, conectadas às ferramentas 

da web 2.0;  

− Etapa 3 – Intervenção e Resultados: (capítulo 8) após a formulação da 

proposta de intervenção utilizando as ferramentas selecionadas, partiu-se 

para a intervenção com os sujeitos de pesquisa, dividida em 3 momentos:  

a) levantamento dos dados preliminares, apresentando qual a situação 

atual do aluno em exercício domiciliar. Foram entrevistados, além 

                                                 
19 Além das etapas aqui descritas, uma visão geral do estudo todo pode ser vista no Apêndice A – 
Cronograma do estudo.  
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do aluno, o professor regente e a direção escolar, buscando 

apresentar um quadro detalhado da situação; 

b) aplicação da proposta: a proposta para promover interação do aluno 

em exercício domiciliar com a escola foi aplicada aos alunos da 

classe regular e ao aluno em exercício domiciliar, pelo docente 

regente da classe, na escola de origem do aluno em exercício 

domiciliar.  

c) avaliação: depois de aplicada a proposta, o aluno em exercício 

domiciliar e docente regente foram entrevistados, permitindo obter 

os dados referentes à sua impressão sobre a proposta aplicada.  

− Etapa 4- Análise dos Resultados(capítulo 9): por fim, os dados obtidos por 

meio da aplicação dos instrumentos foram analisados à luz do referencial 

teórico, permitindo inferir resultados e considerações sobre a pesquisa.  

Inicia-se com a descrição metodológica que conduzirá este estudo.  

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

A adequada condução da pesquisa científica requer como fundamento a 

determinação mais precisa possível sobre a natureza do problema que se quer 

investigar. Dessa decisão resulta a escolha adequada da abordagem a ser utilizada, 

da categoria de pesquisa e dos materiais e métodos que permitirão colher dados 

significativos e relevantes à posterior análise, da qual poderão resultar possíveis 

respostas ao problema de pesquisa do estudo(GIL, 2002), que é investigar como o 

potencial de cooperação das ferramentas da web 2.0, acessadas por meio de 

dispositivos móveis, pode oportunizar a interação de alunos em exercício domiciliar 

com o contexto escolar.    

Esta pesquisa caracteriza-se como sendo de abordagem qualitativa, pois 

este tipo de abordagem verifica uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números (MINAYO, 2007). 

A natureza qualitativa desta pesquisa justifica-se pela natureza complexa e 

dinâmica da relação entre o sujeito e o contexto pesquisado. Visa ainda a 

compreensão dos fenômenos a partir do ponto de vista daquele que atua, 

analisando pequenas amostras não representativas da população (YIN, 2010).  

Sendo o objetivo da investigação compreender, descrever, descobrir e/ou 
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criar hipóteses, a abordagem qualitativa parece contemplar de maneira mais ampla a 

questão do processo educacional permeado pelas tecnologias móveis e direcionado 

para crianças e adolescentes afastados do convívio escolar. No caso deste estudo, o 

afastamento é motivado por questões de saúde, mas a questão mais importante é o 

afastamento, em si, do universo escolar, e não a causa de tal afastamento.   

A pesquisa utiliza a metodologia do estudo de caso, recomendada quando 

estão colocadas questões do tipo como e por que em uma investigação empírica 

que “estuda um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos e nos quais múltiplas fontes de evidência são usadas [...]” (YIN, 

2010, p. 139).   

Reconhecendo a dificuldade que outros tipos de delineamentos apresentam 

para estudar em profundidade poucos objetos, Gil (2002) aponta a frequente 

utilização do estudo de caso na pesquisa social, por ser simples e econômico, 

normalmente podendo ser conduzido por um único pesquisador.  

 Além da facilidade de operacionalização, a categoria estudo de caso é a 

escolha mais natural quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e 

estuda em profundidade um fenômeno de natureza tão complexa. Este é o caso da 

pesquisa que se apresenta, onde os alunos em exercício domiciliar não podem 

frequentar a escola por questões de saúde, sendo tal falta de interação com o 

contexto escolar frequentemente prejudicial ao seu aprendizado. Esses são os 

sujeitos de pesquisa20, descritos a seguir.  

 

6.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Resgatando a contextualização da pesquisa (descrita no capítulo 2), este 

estudo se desenvolve no cruzamento de dois projetos de pesquisa da Universidade 

Feevale: Ensinar e Aprender em/na Rede, que objetiva investigar o potencial da 

arquitetura da participação da web 2.0 no processo de ensino e de aprendizagem, 

desenvolvendo uma proposta para uso do software social na educação, e o projeto 

                                                 
20 A pesquisa descrita nessa dissertação, intitulada “Aprender com Mobilidade: utilização das 
Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e Sem Fio como potencializadoras da interação 
em processos educativos” foi submetida à Plataforma Brasil <www.saude.gov.br/plataformabrasil> e 
aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Feevale, sob nº CAAE 18636313.0.0000.5348 em 
22/08/2013 
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Aprendizagem com Mobilidade, que foca na utilização das tecnologias móveis nos 

processos de ensino e de aprendizagem de alunos em tratamento oncológico.  

O projeto Aprendizagem com Mobilidade atua junto à instituição AMO 

(Associação de Assistência em Oncopediatria), que configura um possível espaço 

onde sujeitos em tratamento oncológico poderiam beneficiar-se dos resultados dos 

desdobramentos deste estudo. A temática do projeto Aprendizagem com Mobilidade  

conecta, portanto, os sujeitos de pesquisa com a AMO e com este estudo. Com a 

inserção do projeto junto à AMO, torna-se facilitada a interação com a direção das 

escolas onde os sujeitos de pesquisa estudam, com o professor regente da classe e 

com os próprios alunos participantes da pesquisa. Descreve-se, portanto, a seguir, o 

espaço da AMO, instituição com a qual os sujeitos de pesquisa estão vinculados.    

A AMO (Associação de Assistência em Oncopediatria) denominada neste 

estudo apenas AMO, atende aproximadamente 60 crianças e adolescentes com 

câncer em situação de vulnerabilidade social.  É uma entidade localizada na cidade 

de Novo Hamburgo, município da região do Vale do Sinos/RS, que atua na garantia 

do direito a proteção à vida e à saúde de crianças e adolescentes com suspeita ou 

diagnóstico de câncer, com o objetivo de permitir o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência (AMO, 2012).  

Criada em 1998, em integração com entidades assistenciais, hospitalares e 

o município de Novo Hamburgo, foi formalmente constituída em 1999. Utilizando-se 

de apoios e cooperações, decorrentes de sua institucionalização, constitui sede 

própria em 2003. Estruturando suas ações, obteve os títulos de entidade de utilidade 

pública municipal, estadual e federal e foi reconhecida em âmbito nacional como 

Entidade Beneficente de Assistência Social , em fevereiro de 2004. Nos anos de 

2008, 2009, 2010 e 2011 obteve o Certificado de Responsabilidade Social, conferido 

pela Assembleia Legislativo do Rio Grande do Sul (AMO, 2012). 

A missão da AMO é atuar na promoção da saúde por meio “ [...] do 

diagnóstico e tratamento da patologia base câncer infantil, de indivíduos de 0 até 18 

anos, com o atendimento da saúde física, psíquica e social, proporcionando melhoria 

na qualidade de sua vida e de seus familiares, na região do Vale do Sinos” (AMO, 

2012, p.1). A entidade presta gratuitamente serviços clínicos de saúde e de 

assistência social, consultas médicas, exames de raios-X, ecografia, tomografia, 

ressonância magnética, laboratório, biópsia e outros, além de medicamentos para os 

pacientes e transporte aos pacientes e acompanhantes. 
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 Na AMO, atendem oncopediatra, assistente social, psicólogas, odontóloga, 

nutricionistas, fisioterapeuta, musicoterapeuta, arteterapeuta, pedagoga e oficineiros 

multidisciplinares. São oferecidas oficinas de informática, oficina de arte/artesanato, 

música, corte e costura, cuidados pessoais, brinquedoteca e biblioteca que servem 

de apoio pedagógico, favorecendo o processo de integração social dos alunos em 

exercício domiciliar.  

Devido ao fato dos alunos ficarem em exercício domiciliar por períodos que 

podem se estender de alguns dias até meses, de início não se tinha definido 

quantos alunos em exercício domiciliar fariam parte do estudo. No momento da 

coleta, os critérios de seleção da amostra definiram dois alunos em exercício 

domiciliar para participar do estudo, nomeados neste estudo como aluno A e aluno 

B, que frequentam duas escolas distintas, nomeadas aqui como escola A e escola B.  

A composição do total de sujeitos de pesquisa ficou, portanto, composta pela 

direção escolar, o professor regente da turma, a classe regular e os alunos em 

exercício domiciliar enquadrados nos critérios de seleção elencados a seguir.  

• Critérios de escolha dos sujeitos: 

− Vinculação à AMO: o aluno será selecionado entre os alunos atendidos 

pela AMO;   

− tratamento de saúde: os alunos deverão obrigatoriamente estar em 

tratamento de saúde, estando automaticamente na condição de alunos 

em exercício domiciliar;  

− idade: os alunos deverão ter no mínimo 13 de idade, pois neste estágio 

escolar já terão desenvolvido autonomia suficiente para efetuar as 

tarefas com as tecnologias digitais de modo independente. Além disso, 

algumas ferramentas da web 2.0 determinam a idade mínima para 

utilização como 13 anos; 

− ano escolar: como nem sempre a série/ano que o aluno frequenta está 

relacionada à idade prevista, espera-se que o aluno esteja cursando 

entre o 7º e o 8º ano do Ensino Fundamental; 

• critérios de escolha da escola: 

− condições tecnológicas da escola: as escolas que os alunos 

frequentam deverão possuir laboratório de informática com acesso à 

web, pois por meio deste laboratório as atividades serão conduzidas 
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pelo docente regente com os demais alunos, em interação e 

cooperação com o aluno em exercício domiciliar; 

− proximidade domiciliar do pesquisador: este critério visa atender 

condições favoráveis de pesquisa. Já que se prevê que o pesquisador 

realizará todas as observações, entrevistas e questionários sozinho, 

serão priorizadas as escolas sediadas na cidade de residência do 

pesquisador (cidade de Novo Hamburgo). 
 

Será eliminatório o critério da escola apresentar condições tecnológicas 

adequadas, sendo considerado um critério de exclusão do estudo. Por fim, devido 

ao fato do estudo ser conduzido individualmente pelo pesquisador, a proximidade da 

escola do domicílio do pesquisador foi considerada.   

Aplicou-se os critérios acima a todos os alunos atendidos pela AMO no 

momento da coleta, conforme Apêndice G. Já no Apêndice H é apresentada tabela 

com os critérios descritos acima e que serão aplicados quando da aplicação da 

proposta.  

  Definidos os critérios para seleção dos sujeitos participantes da pesquisa e 

de escolha da escola, apresentam-se os instrumentos de pesquisa:  

 

6.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

Na instrumentalização da coleta de dados foram utilizado utilizados os 

instrumentos abaixo, descritos detalhadamente na sequencia:. 

1. observação participante; 

2. entrevista semiestruturada; 

3. questionário; 

4. proposta de aplicação.  

 

6.3.1 Observação participante 

Neste ponto da pesquisa, dar-se-á início à fase da coleta de dados, 

conduzida com o objetivo de obter informações sobre a realidade do estudo.  

Em razão da escolha do estudo de caso como categoria de pesquisa, no 

qual se pressupõem ativa participação e análise aprofundada do objeto de pesquisa, 
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a observação participante21 torna-se uma escolha natural. Na observação não-

participante, a disposição dos participantes em participar é uma espécie de “acordo” 

e, sendo assim, o pesquisador relaciona-se com os sujeitos de pesquisa 

estritamente como pesquisador (ANGROSINO, 2009). 

Já na observação participante, segundo Angrosino (2009), os sujeitos do 

estudo concordam com a presença do pesquisador entre eles, como vizinho ou 

amigo que, casualmente, é um pesquisador. O próprio investigador é o instrumento 

principal, na medida em que utiliza seus recursos auditivos e visuais para recolher 

estes dados e, posteriormente, interpretá-los de forma escrita.   

Ao integrar o meio a investigar, o pesquisador pode ter acesso às 

perspectivas dos sujeitos, ao experienciar os mesmos problemas e situações que 

eles e obtendo, dessa maneira, dados aos quais um observador externo (não-

participante) não teria acesso. Assim, a observação participante permitirá 

compreender, em um meio social, um fenômeno que é exterior ao pesquisador, na 

medida em que este se integra nas atividades e vivências dos sujeitos pesquisados.  

A observação participante, por fim, permite recolher dados registrados no 

caderno de campo, descritos de maneira narrativa, mas também permite utilizar os 

dados da sua convivência com os sujeitos, e que, portanto, fazem apelo à própria 

subjetividade, que certamente irá enriquecer sua análise.  

Neste estudo, serão observados o ambiente escolar, a sala de aula 

convencional e o laboratório de informática, buscando formar um quadro descritivo 

detalhado de como é a utilização das tecnologias digitais na escola. Observar-se-á 

também como são conduzidas as aulas no laboratório de informática, como é feita a 

utilização dos recursos tecnológicos digitais e como se dá a utilização da internet.  

Por fim, será observado como está posto, dentro da norma legal e como é 

conduzido na escola o processo de atendimento do aluno em exercício domiciliar.  

 

6.3.2 Entrevista semiestruturada 

Mattos (2005) recomenda a entrevista semiestruturada pelo fato de que o 

investigador tem uma lista de questões ou tópicos para serem preenchidos ou 

                                                 
21 “A observação participante não é propriamente um método, mas sim um estilo pessoal adotado por 
pesquisadores em campo de pesquisa que, depois de aceitos pela comunidade estudada, são 
capazes de usar uma variedade de técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e seu 
modo de vida” (ANGROSINO, 2009, p. 33) 
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respondidos, como se fosse um guia. A entrevista tem relativa flexibilidade. As 

questões não precisam seguir a ordem prevista no guia e poderão ser formuladas 

novas questões no decorrer da entrevista, de acordo com o interesse do 

pesquisador e o surgimento de uma necessidade.  

Complementa Tomar (2008) apontando que as principais vantagens das 

entrevistas semiestruturadas são o esclarecimento de aspectos da entrevista ao 

entrevistado, a geração de pontos de vista, orientações e hipóteses para o 

aprofundamento da investigação e a definição de novas estratégias e outros 

instrumentos.  

Os dados resultantes destas entrevistas são descritivos, com a preocupação 

com o processo sobrepondo-se à preocupação com o produto. Assim, as entrevistas 

semiestruturadas dão mais liberdade ao entrevistador, permitindo que este 

desenvolva algumas questões de forma mais ampla. Ao manter contato direto com o 

público-alvo do estudo, este instrumento permite retratar o maior número possível de 

elementos existentes na realidade estudada (GIL, 2002).  

No presente estudo, serão realizadas entrevistas com a direção da escola, 

professores e aluno.   

A entrevista com a direção escolar (Apêndice B) busca delinear qual é o 

amparo legal dos alunos em exercício domiciliar, descrevendo a posição que o Plano 

Político-Pedagógico e Regimento da escola apontam para a resolução dessa 

situação. Descreve ainda qual o efetivo tratamento dispensado a alunos nessa 

situação e qual é a experiência da escola nesse tipo de situação.  

A entrevista inicial com o professor (Apêndice C) busca levantar diretamente 

junto ao docente informações sobre a situação do aluno em exercício domiciliar. 

Algumas questões recolhem dados vistos agora de uma ótica de quem está mais 

próximo ao aluno. Tais questionamentos funcionam como questões de controle junto 

aos dados levantados perante a direção e também como um levantamento sobre o 

uso das tecnologias digitais na escola22.  

A entrevista com o aluno busca levantar informações sobre seu grau de 

familiaridade com a tecnologia, se possui computador e o que mais gosta de acessar 

na internet. A entrevista também busca levantar qual a percepção que este tem da 

                                                 
22 As questões utilizadas para medir o grau de familiaridade tecnológica constante nos apêndices 
foram baseadas na pesquisa TIC Educação, conduzida anualmente pelo Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI, 2012).  
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sua situação de exercício domiciliar e aplicação de atividades escolares por meio da 

utilização das tecnologias digitais, como computador e tablet. Essa entrevista, 

portanto, demonstrará a predisposição do aluno em participar das atividades 

propostas neste estudo.  

 

6.3.3 Questionário 

Após a aplicação da proposta, questionários serão aplicados ao aluno 

(Apêndice E) e também ao professor (Apêndice F) e colegas (Apêndice G), 

buscando levantar a reação, tanto do docente, quanto do aluno, à aplicação da 

proposta. A aplicação do instrumento permitirá conhecer melhor a reação dos 

sujeitos à proposta de aplicação.  

De maneira geral, questionários podem conter perguntas abertas, que é 

quando o interrogado responde com suas próprias palavras - e também perguntas 

fechadas que englobam todas as respostas possíveis, sendo mais fáceis de tabular 

(GIL, 2002).Salienta-se que o questionário será respondido pelos alunos de maneira 

independente, sem a presença do pesquisador. Optou-se por apresentar as 

possíveis opções de resposta, possibilitando uma maior autonomia para os alunos e 

maior uniformidade nas respostas.  

Apresentados, portanto, os instrumentos de coleta de dados, apresenta-se a 

seguir um esboço do processo de análise, que explicita como estes dados serão 

analisados.  

 

6.4 PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS  

Após a coleta dos dados dos participantes, os mesmos serão analisados e 

confrontados com o referencial teórico. O processo de análise ainda conta com as 

percepções do pesquisador em relação aos fatos que, necessariamente, devem ser 

investigados para atingir os objetivos da pesquisa. O desenvolvimento de um quadro 

de referencial teórico, no início da pesquisa, evita que haja especulações ou 

conclusões sem fundamentação adequada no momento da análise (GIL, 2002). 

Para Lüdke e André (1986), as categorias devem refletir o propósito da 

pesquisa. Assim, neste estudo qualitativo envolvendo pesquisa em educação, a 

elaboração das categorias de análise será efetuada com base no referencial teórico 

sobre o qual o estudo se apoia (LÜDKE e ANDRÉ, 1986).  
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Portanto, baseadas no referencial teórico, na frequência com que temas, 

respostas, observações ou comentários aparecem e reaparecem em contextos e 

com sujeitos diferentes, as categorias definidas para análise neste estudo foram 

escola e exercício domiciliar, escola e tecnologias digitais, tecnologias digitais e 

formação docente, TIMS e interação, TIMS e cooperação e TIMS e aprendizagem 

móvel.  

A categoria escola e exercício domiciliar apresenta a disposição legal 

sobre o direito do aluno impossibilitado de estar presente na escola ao exercício 

domiciliar (MEC, 2002) contraposta á real operacionalização do mesmo pelas 

escolas apresentadas neste estudo. Tal categoria constitui um dos pilares básicos da 

pesquisa, uma vez que é condição primeira dos dois alunos sujeitos de pesquisa 

estarem na condição de exercício domiciliar. Por isso, a percepção que a direção 

escolar, docentes e colegas têm dos alunos nesta condição e o formato de execução 

do exercício domiciliar é fundamental neste estudo. 

A categoria escola e tecnologias digitais apresenta o estado atual do 

processo de introdução das tecnologias digitais no contexto escolar brasileiro, 

apresentando-se a situação de utilização dos laboratórios de informática nas escolas 

analisadas. Analisa-se também o papel das tecnologias digitais no cotidiano dos 

alunos (FAGUNDES et al, 2000;  ALMEIDA, 2007; KENSKI, 2008), o contexto de tais 

tecnologias conectadas à internet e os recursos pedagógicos da atual web 2.0 

(MACHADO, 2009; PONTES, 2011; CBB, 2012), contextualizadas com a situação 

brasileira (CGI, 2012) e das escolas analisadas neste estudo. Tal categoria 

apresenta estreita conexão com o tema deste estudo, uma vez que a 

operacionalização do exercício domiciliar pode e deve utilizar-se dos recursos 

tecnológicos digitais para uma operacionalização mais abrangente e eficiente.  

A categoria formação docente analisa como se apresenta a preparação dos 

professores para a utilização de pedagógica das tecnologias digitais (MOREIRA e 

SILVA, 2001; MEC, 2011; FAGUNDES, 2013), contrastando o referencial teórico com 

o relato dos docentes e a situação encontrada nas escolas apresentadas neste 

estudo. Um acompanhamento dos alunos em exercício domiciliar mais eficiente 

passa, necessariamente, pela preparação docente para que professores utilizem 

eficientemente as tecnologias digitais na operacionalização da aprendizagem 

(ZACCARON, 2012; BRASIL, 2013), 
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Na categoria TIMS e interação, confronta-se a teoria epistemológica 

piagetiana sobre a aprendizagem (PIAGET, 1973; PIAGET, 1975) com os recursos 

interativos possibilitados pelas tecnologias digitais, especialmente TIMS 

(SCHLEMMER et al, 2008). Relata-se aqui como aparecem no estudo os conceitos 

de interação, interação reativa e interação mútua (PRIMO, 2000), através da 

utilização dos dispositivos móveis do tipo TIMS, conforme o referencial teórico. Com 

a interação surgindo como elemento essencial à aprendizagem, a análise demonstra 

como tal categoria surgiu durante a aplicação da proposta, tanto com relação aos 

alunos da classe regular quanto com o aluno em exercício domiciliar.  

A relação entre TIMS e cooperação surge como quinta categoria de análise, 

na perspectiva de que a cooperação é o mais alto grau de interação (PIAGET, 1973; 

FUKS E PIMENTEL in LOBATO, 2009). A cooperação pode surgir como resultado do 

nível de visibilidade que o aluno pode expressar no ambiente virtual (HEPPEL, 

2012), do tipo de agrupamento assumido pelo aluno (DON & ANDERSON, 2007) e 

do tipo de comunicação utilizado em um ou outro momento (SILVA, 2002). Assim, a 

análise apresenta como esta categoria se manifestou durante a execução da 

proposta envolvendo os alunos da classe regular e os alunos em exercício domiciliar.  

Por fim, a categoria TIMS e aprendizagem móvel analisa como a utilização 

de TIMS conectadas às ferramentas da web 2.0 possibilita operacionalizar processos 

de ensino e de aprendizagem em situações onde não é possível para o aluno estar 

presencialmente na sala de aula, caso dos alunos em exercício domiciliar e sujeitos 

de pesquisa deste estudo (GADOTTI, 2005; SHARPLES, 2000; SACCOL et al, 

2011).   

A análise final dos dados coletados examinará os mesmos à luz das 

categorias que emergiram dos estudos teóricos, permitindo a possibilidade de 

obtenção de respostas acerca do problema de pesquisa levantado, que é investigar 

como o potencial de cooperação das ferramentas da web 2.0, acessadas por meio 

de dispositivos móveis, pode oportunizar a interação de alunos em exercício 

domiciliar com o contexto escolar.  

Apresentados os procedimentos metodológicos que orientarão este estudo, 

o próximo capítulo inicia a Etapa 2 da Pesquisa, chamada Seleção das Ferramentas, 

descritas a seguir.  



7 ANÁLISE E SELEÇÃO DAS FERRAMENTAS DA WEB 2.0 

Este capítulo encontra-se dentro da Etapa 2 da pesquisa e busca atender o 

objetivo específico 2 deste estudo: selecionar ferramentas da web 2.0 com potencial 

de interação e cooperação para aplicação da proposta. Em vista da diversidade de 

ferramentas e recursos da web 2.0 que permitem aplicação educacional, considera-

se importante estabelecer critérios que norteiem sua seleção.  

Na implementação de qualquer plano de ação ou projeto que leve em 

consideração a utilização pedagógica das tecnologias digitais, é fundamental 

selecionar, dentre as várias opções disponíveis, aquelas capazes de propiciar 

condições pedagógicas sob as quais a interação seja estimulada e a aprendizagem 

se efetive. Isso porque, mesmo com bons objetivos, uma aula pode se revelar 

infrutífera pela escolha inadequada da ferramenta de aprendizagem utilizada.  

De acordo com Hart (2013), uma ferramenta de aprendizagem pode ser 

definida como aquela utilizada “para criar ou entregar conteúdos ou soluções de 

aprendizagem para outros, ou uma ferramenta para seu próprio aprendizado pessoal 

ou profissional”23 (HART, 2013, p. 1).  

Revisitando os conceitos da teoria construtivista-interacionista de Piaget 

(1975), verifica-se que a interação é um componente fundamental do processo de 

aprendizagem. Com base nessa premissa, portanto, infere-se que a troca de 

experiências interativas proporcionada pelas tecnologias digitais faz emergir 

condições propícias para que a aprendizagem aconteça. Essas condições tornam 

favorável a utilização desses recursos nos processos de aprendizagem utilizando-se 

da interação e da cooperação.  

Considera-se, portanto, que o favorecimento da interação está entre os 

critérios específicos para validar a utilização educacional das tecnologias digitais. Da 

mesma forma, a cooperação estimulada pelos ambientes e ferramentas de cunho 

social da web 2.0 estimula ainda mais a troca de experiências e opiniões, 

favorecendo o aprendizado. Neste estudo, surgiu a necessidade de estabelecer um 

modelo de seleção, baseado em critérios definidos, que auxiliou no processo de 

análise de tais ferramentas.  

                                                 

23 Livre tradução da sentença “A learning tool is a tool to create or deliver learning content/solutions 
for others, or a tool for your own personal or professional learning.” (HART, 2013).  
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7.1 SELEÇÃO DAS FERRAMENTAS 

Ferramentas da web 2.0 apresentam, entre suas características, foco na 

interação e cooperação entre os sujeitos, possibilitando sua utilização em processos 

educativos. O Centre for Learning & Performance Technologies (UK) elabora e 

divulga anualmente uma listagem com as 100 ferramentas da web 2.0 mais 

utilizadas no mundo, com características e modo de utilização na aprendizagem. 

Essa listagem é chamada A Practical Guide to the Top 100 Tools24 (HART, 2013). 

Na 6ª Pesquisa Anual sobre Ferramentas de Aprendizagem, 582  profissionais 

da aprendizagem do mundo todo votaram nas ferramentas mais utilizadas, 

resultando no relatório Top 100 Tools for Learning 2012, compilado por Hart (2013).  

Neste estudo, submeteu-se a um modelo de seleção parte das ferramentas listadas 

no relatório de Hart (2013), conforme figura 6.  

A figura demonstra um ranking de classificação comparativo com o ano de 

2011, seguido de colunas com a posição atual da ferramenta no ranking, o nome da 

ferramenta e uma breve descrição da mesma. Por fim, as três últimas colunas 

definem se a utilização predominante da mesma é para uso Pessoal/Profissional, 

Educacional ou utilização corporativa.  
 

 
Figura 5 - As 20 ferramentas da web 2.0 mais utilizadas em 2012 (HART, 2013). 

                                                 
24 Um guia prático para as 100 melhores ferramentas (livre tradução do autor).  
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Segundo Hart (2013), a ausência de uma marcação nas colunas de 

utilização (3 últimas colunas) não  significa que a ferramenta não é, não pode ou não 

deve ser utilizada para aquele propósito.  Assim, o fato da coluna Edu não 

apresentar a ferramenta marcada para uso educacional não significa que a mesma 

não possa ser utilizada com esse propósito.  

A apresentação de um modelo de seleção de ferramentas da web 2.0 é 

importante por apontar caminhos para o uso do potencial de interação e cooperação 

da web no contexto escolar. Desse modo, aliados aos critérios de classificação das 

ferramentas da web 2.0 mais utilizadas (HART, 2013), acrescentam-se ao modelo de 

classificação proposto critérios adicionais, visando selecionar as ferramentas mais 

adequadas para utilização em contexto educativo.  

 

Esses critérios25, conforme a tabela 1, são:  

a) Critérios eliminatórios e de reforço: acesso via TIMS, redundância 

funcional e utilização educacional: 

- acesso via TIMS: este critério origina-se do tema do estudo, cuja 

operacionalização será executada com base nas tecnologias móveis, ou 

TIMS. Portanto, se a ferramenta não prevê a possibilidade de utilização 

em TIMS, não será incluída na proposta; 

- redundância funcional: a adoção desse critério evita a escolha de duas 

ferramentas com funções semelhantes. Por exemplo, Wordpress e 

Blogging/Blogspot são ferramentas de blog (HART, 2013), não havendo 

motivos para escolher duas ferramentas funcionalmente semelhantes; 

- utilização educacional: segundo Hart (2013), o fato da ferramenta não 

estar marcada como Edu não significa que a ferramenta não é, não pode 

ou não deve ser utilizada para este propósito. O critério de utilização 

educacional é tomado como um pressuposto importante para utilização, 

embora se esclareça que o fato da ferramenta não ter sido utilizada 

educacionalmente não é um impeditivo da sua utilização na proposta. 

Contudo, o fato de exibir a opção Edu marcada significa que a mesma já 

foi utilizada com este propósito, o que fortalece o alinhamento com a 

proposta deste estudo; 

                                                 
25 Uma descrição detalhada das características adotadas como critério pode ser vista no capítulo 3 
deste estudo.  
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b) Critérios de visibilidade e compartilhamento: dizem respeito às 

características interativas das ferramentas: 

- visibilidade: ao preconizar que o espaço de aprendizado tem relação 

direta com o público, Heppell (2012) caracteriza três possíveis espaços 

de ocupação online: Me (Eu), onde o estudante tem liberdade de 

reflexão, registro de pensamentos e pode arriscar e tentar coisas novas; 

o espaço colaborativo, We (Nós), colaborativo, onde o estudante pode 

compartilhar seu trabalho com colegas e conhecidos, e o espaço público, 

onde todo mundo pode See (Ver) este trabalho. 

- compartilhamento: a aprendizagem por meio da utilização das 

ferramentas da web 2.0 valoriza o aprendizado individual, mas considera 

fundamental a interação e a cooperação. Assim, Dron & Anderson (2007) 

definem três tipos de agrupamento: grupo, rede e coletivo. 

c) Critérios de comunicação: neste critério, as ferramentas são classificadas 

quanto à possibilidade de interação síncrona ou assíncrona, havendo o 

cuidado de não utilizar somente uma ou outra: devido ao fato do aluno 

em exercício domiciliar poder apresentar indisposição/mal-estar em 

virtude da doença, poderá acessar o conteúdo em outra oportunidade, 

utilizando uma ferramenta assíncrona 

 

Retoma-se que os critérios Acessibilidade via TIMS e Redundância funcional 

dizem respeito específico à natureza deste estudo, já que são aplicados ao aluno em 

exercício domiciliar por meio de tecnologias móveis do tipo TIMS (tablet).  

Com base nestes critérios, portanto, a tabela 1, a seguir, apresenta as 20 

ferramentas com os critérios definidos, sendo que cada ferramenta é caracterizada 

segundo os critérios definidos para a condução deste estudo.  

Já a tabela 2, na página 61, apresenta, ao lado do nome da ferramenta, na 

primeira coluna, a marcação � para indicar uma ferramenta selecionada e � para 

representar uma ferramenta eliminada.    

 

 



Tabela 1 - Modelo de seleção das ferramentas da web 2.0 adotadas no estudo 

FERRAMENTA DESCRIÇÃO 

CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS e DE REFORÇO CRITÉRIOS DE VISIBILIDADE E 
COMPARTILHAMENTO COMUNICAÇÃO  

ACESSO 
VIA TIMS 

REDUNDÂNCIA  
FUNCIONAL 

UTILIZAÇÃO 
EDUCACIONAL 

VISIBILIDADE 
(Me We See) 

COMPARTILHAMENTO SÍNCRONA/  
ASSÍNCRONA 

Twitter  Rede social e microblog �   �  We Rede A 

YouTube  Site de compartilhamento de arquivos �   �  See Coletivo A 

Google Docs/Drive  Aplicativo de escritório/Armazenam. �   �  We Grupo/Rede/Col A/S 

Google Search  Pesquisa web �    See Coletivo A 

Wordpress  Ferramenta de blog e sites �  (*) �  See Rede/Coletivo A 

Dropbox  Sincronização de arquivos �   �  We Grupo A 

Skype  Ferramenta de chat e voz �  (*) �  We Grupo S 

PowerPoint  Software de apresentação �  (*) �  Me Grupo A 

Facebook  Rede social �  (*) �  We Rede/Coletivo A/S 

Wikipedia  Enciclopédia colaborativa �     (�) See Coletivo A 

Moodle  Sistema de gerenciamento de cursos �   �  Me/We Grupo A/S 

Evernote  Ferramenta de anotações �    Me/We Grupo A 

Slideshare  Site de hospedagem de apresent. �  (*) �  Me/We/Se Rede A 

Prezi  Software de apresentação �  (*) �  Me/We/Se Rede/Coletivo A/S 

Blogger/Blogspot  Ferramenta de blog �  (*) �  Me/We/Se Rede/Coletivo A 

Google Reader  Leitor RSS �    Me Rede/Coletivo A 

Google+ / Hangouts  Rede social/reuniões por vídeo �   �  We/See Grupo/Rede A/S 

Diigo  Favoritos sociais/ ferramenta anotação  �   �  We/See Coletivo A 

Word Programa de edição de texto �   �  Me Grupo A 

Yammer  Rede social privada corporativa �  (*) �  Me/We Grupo/Rede A/S 

  



Tabela 2 - Seleção das ferramentas com base nos critérios do modelo de seleção 

FERRAMENTA 
 
 
���� Selecionada 
� Não selecionada 

DESCRIÇÃO 

CRITÉRIO ELIMINATÓRIOS e DE REFORÇO CRITÉRIOS DE VISIBILIDADE E 
COMPARTILHAMENTO COMUNICAÇÃO  

ACESSO 
VIA TIMS 

REDUNDÂNCIA  
FUNCIONAL 

UTILIZAÇÃO 
EDUCACIONAL 

VISIBILIDADE COMPARTILHA-MENTO SÍNCRONA/  
ASSÍNCRONA 

���� Twitter Rede social e microblog �   �  We Rede A 

���� YouTube Site de compartilhamento arquivos �   �  See Coletivo A 

� Google Docs/Drive Aplicativo de escritório/Armazenam. �   �  We Grupo/Rede/Col A/S 

� Google Search Pesquisa web �    See Coletivo A 

���� Wordpress Ferramenta de blog e sites  (*)  See Rede/Coletivo A 

� Dropbox Sincronização de arquivos �   �  We Grupo A 

���� Skype Ferramenta de chat e voz �  (*) �  We Grupo S 

� PowerPoint Software de apresentação �  (*) �  Me Grupo A 

���� Facebook Rede social �  (*) �  We Rede/Coletivo A/S 

� Wikipedia Enciclopédia colaborativa �     (�) See Coletivo A 

� Moodle Sistema de gerenciamento de cursos �   �  Me/We Grupo A/S 

� Evernote Ferramenta de anotações �    Me/We Grupo A 

���� Slideshare Site de hospedagem de apresent. �  (*) �  Me/We/See Rede A 

���� Prezi Software de apresentação �  (*) �  Me/We/See Rede/Coletivo A/S 

� Blogger/Blogspot Ferramenta de blog  (*)  Me/We/See Rede/Coletivo A 

� Google Reader Leitor RSS �    Me Rede/Coletivo A 

����Google+ / Hangouts Rede social/reuniões por vídeo �   �  We/See Grupo/Rede A/S 

� Diigo Favoritos sociais/ anotações �   �  We/See Coletivo A 

� Word Programa de edição de texto �   �  Me Grupo A 

� Yammer Rede social privada corporativa �  (*) �  Me/We Grupo/Rede A/S 



A tabela 3 apresenta as ferramentas pré-selecionadas após aplicados os 

critérios de Acessibilidade via TIMS, Utilização Educacional, Visibilidade, 

Compartilhamento e Comunicação. Além da obrigatoriedade do critério de 

Acessibilidade via TIMS, a ferramenta escolhida não deve apresentar redundância 

funcional. Utilização educacional é recomendável, embora não obrigatória.  

Com relação ao critério da visibilidade, priorizou-se ferramentas que 

contemplem os 3 espaços de ocupação online de Heppell (2012), quais sejam, os 

espaços Me-We-See, ou, no mínimo, aos espaços coletivos (We e See). Com 

relação ao critério de compartilhamento, priorizou-se o uso em rede e coletivo, que 

estimula a interação entre os sujeitos (DRON & ANDERSON, 2007). 

O critério de comunicação priorizou tanto as formas de comunicação 

síncrona quanto assíncrona (SILVA, 2002), contemplando as diferentes situações de 

acesso pelo aluno em exercício domiciliar. A aplicação dos critérios resultou na 

tabela 3 (p. 65).  

O último critério aplicado foi a redundância funcional, eliminado ferramentas 

funcionalmente semelhantes. Assim, entre duas ferramentas de blog, uma foi 

eliminada, ou, ente duas ferramentas de chat, uma foi eliminada, já que as duas 

ferramentas cumprem a mesma função.  

A tabela 4 (p. 65) apresenta as ferramentas da web 2.0 selecionadas para a 

aplicação da proposta deste estudo, a saber: 

- ferramenta de blog: Wordpress; 

- ferramenta de vídeo: YouTube; 

- ferramenta de chat/rede social: Facebook;  

- ferramenta de criação de apresentação Prezi.  

 



Tabela 3 - Tabela com as ferramentas pré-selecionadas, com aplicação de todos os critérios. 

FERRAMENTA DESCRIÇÃO 

CRITÉRIO ELIMINATÓRIOS e DE REFORÇO CRITÉRIOS DE VISIBILIDADE E 
COMPARTILHAMENTO COMUNICAÇÃO  

ACESSIBILIDADE  
VIA TIMS 

REDUNDÂNCIA  
FUNCIONAL 

UTILIZAÇÃO 
EDUCACIONAL 

VISIBILIDADE COMPARTILHAMENTO SÍNCRONA/  
ASSÍNCRONA 

���� Twitter Rede social e microblog �  * �  We Rede A 

���� YouTube Compartilhamento de arquivos �   �  See Coletivo A 

���� Skype Ferramenta de chat e voz �  * �  We Grupo S 

���� Facebook Rede social �  * �  We Rede/Coletivo A/S 

���� Slideshare Site de hospedagem de apresent. �  * �  Me/We/See Rede A 

���� Prezi Software de apresentação �   �  Me/We/See Rede/Coletivo A/S 

���� Wordpress Ferramenta de blog e sites �   �  See Rede/Coletivo A 

���� Blogger/Blogspot Ferramenta de blog �  * �  Me/We/See Rede/Coletivo A 

����Google+ / Hangouts Rede social/reuniões por vídeo �   �  We/See Grupo/Rede A/S 

 

 
Tabela 4 - Tabela com as ferramentas selecionadas para utilização na proposta  

FERRAMENTA DESCRIÇÃO 

CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS e DE REFORÇO CRITÉRIOS DE VISIBILIDADE E 
COMPARTILHAMENTO COMUNICAÇÃO  

ACESSIBILIDADE  
VIA TIMS 

REDUNDÂNCIA  
FUNCIONAL 

UTILIZAÇÃO 
EDUCACIONAL 

VISIBILIDADE COMPARTILHAMENTO SÍNCRONA/ 
ASSÍNCRONA 

���� YouTube Compartilhamento de vídeos �   �  See Coletivo A 

���� Prezi Software de apresentação �   �  Me/We/See Rede/Coletivo A/S 

���� Wordpress Ferramenta de blog �   �  Me/We/See Rede/Coletivo A 

����Facebook  Rede social/chat/vídeo �   �  We/Me/See Grupo/Rede A/S 
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Foram selecionadas, portanto, para a operacionalização da proposta de 

intervenção as ferramentas de compartilhamento de vídeos YouTube, o software de 

apresentação Prezi, o blog Wordpress e o chat da rede social facebook.  

 Procede-se, agora, à exposição de uma análise mais detalhada de cada 

uma dessas ferramentas no contexto educativo, tal como é o caso onde as mesmas 

serão utilizadas. Tal análise evidenciará as possibilidades interativas e pedagógicas 

das mesmas e suas possibilidades de utilização no contexto móvel, que é o espectro 

tecnológico coberto por este trabalho.  

As ferramentas blog e YouTube são assíncronas, ou seja, podem ter seu 

conteúdo criado e/ou acessado a qualquer momento. Contemplam alunos que 

postam e/ou acessam seus conteúdos nos mais variados horários e representam 

possibilidades de autoria e escrita (blogs) e a exposição de ideias e discussão de 

pontos de vista (fórum). O mesmo ocorre com o software de apresentação Prezi que, 

embora permita sincronicidade, é mais utilizado como ferramenta assíncrona.  

Já a ferramenta de chat é síncrona, ou seja, tem encontros programados no 

mesmo horário e onde todos podem tirar suas dúvidas e discutir os assuntos 

rapidamente, em formato texto (chat) ou formato áudio e vídeo (teleconferência). 

Inicia-se a análise pela ferramenta blog.  

Muitas dessas ferramentas, por terem sido criadas há pouco tempo, já estão 

adequadas para utilização com as tecnologias móveis (TIMS), por meio das quais a 

interação será possibilitada. A escolha dessas ferramentas da web 2.0 também se dá 

por serem recursos utilizados na aplicação da proposta do estudo aqui apresentado: 

blog, fórum de discussão, chat, videoconferência e software de apresentação. 

 

7.1.1 Blog 

Os blogs são espaços de autoria que ultrapassaram a definição inicial de 

“diário virtual” para ganhar afirmação como importante forma de expressão nos 

espaços virtuais. Na definição de Schmidt (2009), blogs são:  

“[...] web sites frequentemente  atualizados  onde  conteúdos  (texto,  fotos,  
arquivos  de  som,  etc.)  são postados  em  uma  base  regular  e  
posicionados  em  ordem  cronológica  reversa. Os  leitores  quase sempre  
possuem  a  opção  de  comentar  em  qualquer  postagem  individual,  que  
são  identificadas com uma URL única” (SCHMIDT , 2009).  

 

No aspecto educativo, o blog proporciona, além do exercício da escrita, a 

ferramenta de comentários. O destaque maior do blog está não apenas na autoria. 
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Outro aspecto pedagógico se destaca, na medida em que o blog permite que os 

internautas possam deixar observações e comentários sobre o blog. 
 

O espaço de comentários em um blog é um espaço de comunicação entre 
os interagentes, proporcionando a discussão e o diálogo. Dentro de uma 
caixa de comentários, oferece-se um espaço de fórum, onde os internautas 
podem deixar seus comentários e, posteriormente, retornar para ver as 
contribuições de outras pessoas [...] aumentando e complexificando a rede 
hipertextual que um blog pode proporcionar (PRIMO; RECUERO, 2003, p.4)  

 
Apesar de os blogs limitarem a autoria das postagens, que só pode ser feita 

pelo(s) proprietário(s) do espaço/blog, isso não afeta a continuidade da discussão 

proposta por seu autor.  

Além disso, é comum que o autor do blog deixe disponível seu endereço 

eletrônico para que o interessado possa entrar em contato com ele, o que, 

obviamente, favorece a interação, ainda que de maneira assíncrona. Isso pode criar 

grupos de interesse que se organizam em torno de um assunto postado e 

respondido, e rebatido, e respondido de novo, o que representa mais do que um 

grupo de links, mas sim um grupo de pessoas que estabelecem relações entre si.  

Afirmam Primo e Smaniotto (2006) que os debates no espaço de 

comentários ocorrem não apenas com o proprietário do blog, mas também entre os 

comentaristas, sendo um blog com comentários um processo de escrita coletiva e 

um blog/texto a somatória dos posts do blogueiro com as interações com e entre 

comentaristas no blog/espaço. 

Na visão de Amaral et al (2008), é nessa diversidade e pluralidade de 

apropriações que os blogs suscitam que reside a sua permanência como ferramenta 

de socialização online e como objeto de estudo na web depois de dez anos de 

existência, um espaço temporal considerável em se tratando de ferramentas web.  

Para Amaral et al (2008), por conta dessa versatilidade “projeta-se que o 

incremento dos blogs quanto à mobilidade e os novos formatos em microconteúdos, 

como o Twitter, já em curso, tendem a continuar dinamizando os usos dos blogs e a 

inspirar novas investigações sobre os mesmos (AMARAL et al, 2008, p. 11)”.  
 

7.1.2 Vídeo  

Em processos educativos à distância, o recurso do vídeo permite 

compensar, ao menos em parte, a falta de contato presencial nos processos de 

ensino e de aprendizagem que se utilizam de canais de Educação a Distância. É um 

recurso amplamente utilizado nas experiências educativas não-presenciais, nos 
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quais o professor conduz uma aula com recursos de áudio e vídeo e que todos os 

alunos, independentes de sua localização, podem acessar por meio de tecnologias 

digitais que suportem tráfego de áudio e vídeo.     

Afirmam Leopoldino e Moreira (2001 ) que:   

 
[...] transmissão de vídeo  é  uma  forma  de  comunicação  interativa  que  
permite  que  duas  ou  mais pessoas  que  estejam  em  locais  diferentes  
possam  se  encontrar  face  a  face  através  da comunicação  visual  e  
áudio  em  tempo  real.  Reuniões,  cursos,  conferências,  debates  e 
palestras  são  conduzidas  como  se  todos  os  participantes  estivessem  
juntos  no  mesmo  local. Com  os  recursos  da  videoconferência,  pode-se  
conversar  com  os  participantes  e  ao  mesmo tempo  visualizá-los  na  
tela  do  monitor  (telão  ou  televisão,  dependendo  dos  recursos 
utilizados), trocando informações como se fosse pessoalmente. 
(LEOPOLDINO e MOREIRA, 2001, p. 2) 

 

Embora a modalidade de vídeo denominada videoconferência seja uma 

ferramenta de comunicação síncrona, com horário determinado para ocorrer 

(COOKBOOK, 2000), alunos que não conseguiram estar presentes no horário 

determinado ou alunos que queiram rever o vídeo tem a possibilidade de acessar a 

gravação assincronicamente, por meio de sua postagem em uma ferramenta da web 

2.0 denominada YouTube.  

Excetuando a possibilidade de efetuar questionamentos com resposta 

imediata (o professor ou conferencista poderá responder mais tarde à pergunta 

postada na rede social elo aluno), ele terá acesso aos mesmos recursos, conteúdos 

e explicações que os demais alunos que estavam no local onde a gravação ocorreu.  

No início das experiências educativas com o recurso de vídeo havia 

dificuldades de ordem técnica para estruturar uma sala com experiências desse tipo: 

hardware como câmeras, microfones caros, softwares de utilização mais complexa e 

web com velocidades baixas. Essas dificuldades impediram, durante bastante 

tempo, a utilização pedagógica do recurso do vídeo (LEOPOLDINO e MOREIRA, 

2001). 

Os avanços de ordem técnica, a melhoria na velocidade dos links de web e a 

simplicidade de operação dos softwares faz com que hoje seja possível que os 

professores criem sem dificuldade, vídeos didáticos utilizando os recursos de seu 

próprio computador.  Com o domínio de um software básico de edição, é possível 

que o professor disponibilize aos seus alunos um vídeo personalizado, que poderá 

ser acessado pelos alunos quantas vezes estes julgarem necessário.   
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7.1.3 Chat ou bate-papo online  

Cada vez mais, as ferramentas da web 2.0 vêm agregando recursos dentro 

de um mesmo espaço. Assim, por exemplo, o MSN Messenger, da Microsoft, juntou-

se recentemente ao Skype, oferecendo serviços de chat por texto e chat por voz 

simultaneamente. A rede social Facebook também apresenta a possibilidade de 

chat, numa demonstração de convergência de serviços dentro de um mesmo 

espaço. O mesmo está acontecendo com os serviços de chat e videoconferência.   

O bate papo entre agentes de um ambiente virtual, denominado chat26, é 

uma ferramenta de comunicação síncrona baseado na web. Utilizado em ambientes 

corporativos por traduzir-se em economia de tempo e efetividade, no campo 

educacional o bate-papo pode estar ou não integrado a um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem.  

A principal diferença entre um chat aberto, como aquele que ocorre em salas 

públicas, e um chat educacional, é que neste último os participantes se conhecem, 

se identificam por nome, e não por apelidos (nicknames) e só participam do chat 

aqueles estudantes que estão cadastrados no curso. Essa limitação de acesso gera 

mais intimidade entre os componentes, facilitando a exposição de dúvidas, o debate 

e a cooperação, estimulando a aprendizagem (MARCUSCHI, 2005). 

A principal característica do chat vem de sua utilização em grupo, cujo 

computador central (servidor) conecta todos os participantes do chat. A aplicação 

educacional do mesmo está na possibilidade de compartilhar informações em tempo 

real, com agilidade nos diálogos, servindo de plataforma para debates, discussões e 

análise de problemas sob diferentes pontos de vista (MERCADO, 2005).  

Para o autor, entre as vantagens do chat estão a agilidade nos diálogos e a 

diversidade de ideais e opiniões, o que permite a abordagem de um assunto sob 

vários ângulos e com maior desinibição entre os participantes, já que estes estão 

representados por nomes. 

Assim como no e-mail e demais expressões textuais na web, as entonações 

e expressões emocionais que o formato texto do chat não consegue suprir podem 

ser expressas por meio de emoticons, que acabam incorporando um sentido 

emocional às interações que ocorrem via chat27.  

                                                 
26 O termo chat é proveniente do verbo em inglês to chat, que significa conversar.  No âmbito deste e 
outros estudos sobre tecnologias digitais, o termo chat significa bate-papo ou conversa virtual.  
27

 O termo emoticon designa caracteres gráficos, como ícones, inventados por volta de 1980. São 
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Como já mencionado, os serviços de chat vem sendo acoplados a serviços 

de videoconferência, telefonia e outros, oferecendo ao sujeito a possibilidade de 

apenas interagir via texto ou fazê-lo via voz e imagem. 

 

7.1.4 Software de apresentação 

O software gerador de apresentações Microsoft PowerPoint liderou, por 

muito tempo, a área de apresentações, tanto que o termo PowerPoint se tornou 

sinônimo de apresentação. Mas a explosão de softwares baseados na web tem 

oferecido, recentemente, muitas alternativas em vários campos, inclusive na 

categorias de softwares geradores de apresentação.  

A maioria das opções apresenta apenas uma alternativa mais econômica ao 

PowerPoint, seguindo o mesmo paradigma. No entanto, o software Prezi oferece 

uma abordagem completamente diferenciada. Utilizando palavras, imagens e vídeos 

em uma apresentação única, com diferentes posições e efeitos de zoom, o 

apresentador pode esconder elementos da apresentação e mostrar apenas o item 

essencial naquela etapa da apresentação (YEE e HARGIS, 2010).  

Após posicionar todos os elementos em seu lugar, o apresentador cria uma 

ordem de apresentação, de maneira que a própria apresentação, inteira, representa 

um mapa conceitual da apresentação, em si.  

Yee e Hargis (2010) pontuam que as categorias mais importantes podem ser 

destacadas em fontes ou imagens maiores, enquanto subcategorias podem ser 

colocadas próximas o suficiente para destacar a conexão, mas não tão próximas que 

possam ser lidas antes de o apresentador explicar o item principal. Isto atrai o foco 

para um tópico apenas, por vez.  Esse conteúdo ordenado por tamanho ou 

agrupamento possibilita ao apresentador criar conexões que não seriam tão 

explícitas ou seriam menos óbvias se fossem criadas um modelo de apresentação 

de slides comum.  

Por fim, é possível incluir no Prezi links incorporados na própria 

apresentação, inclusive possibilitando determinar em que ponto do vídeo ele irá 

começar a ser apresentado. A apresentação gerada fica armazenada na nuvem 
                                                                                                                                                         

uma inovação da comunicação mediada por computador e servem para expressar emoções por meio 
de ícones (emotion + icon = emoticon). É preciso olhá-los com a cabeça deitada para a esquerda 
para compreender seu significado. Ex.: o símbolo :-)  pode significar um sorriso ou estado de alegria, 
:-( significa tristeza, entre outros. MCCLEARY, 1996 in OEIRAS e ROCHA (2000), disponível em 
<http://www.cultura.ufpa.br/joeiras/jh_ihc2000.pdf> Acesso em: 16 jan 2013.   
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(cloud computing) e pode ainda ser compartilhada em redes sociais, como 

Facebook, Twitter e Google+, de maneira a receber sugestões, comentários e 

compartilhamentos. A apresentação também pode ser copiada para um pen-drive ou 

computador, de maneira que possa ser apresentada independente do editor online28. 

O aprendizado do Prezi é intuitivo e de fácil assimilação, devido à utilização de 

ícones de identificação padronizados com aqueles mais utilizados na web.  

As ferramentas apresentadas, portanto, são recursos alinhados com o perfil 

do aluno atual, sendo que muitos desses alunos já possuem familiaridade com as 

mesmas, pois fazem parte do seu contexto cotidiano. Esse fato pode ser um 

facilitador para sua rápida adoção, assimilação e utilização.  

 

                                                 
28 A apresentação gerada e copiada para o computador fica no formato de animação flash vídeo, 
formato popular na internet e padrão da maioria dos vídeos no YouTube. [o autor] 



8 PROCESSO DE PESQUISA E RESULTADOS  

 

A coleta dos dados, embora componha uma única unidade no processo 

geral da pesquisa, será descrita, para fins de organização, em três fases distintas: 

pré-aplicação da proposta, aplicação da proposta, propriamente dita, e pós-aplicação 

da proposta. Descreve-se a seguir essas fases:  

• pré-aplicação da proposta: nesta fase serão descritas as observações 

realizadas nos locais de coleta e também a descrição detalhada dos 

sujeitos envolvidos, a saber, direções das escolas A e B, professores A e 

B, regentes das turmas, alunos A e B, em exercício domiciliar, bem como 

suas respectivas turmas regulares, mencionados detalhadamente na 

metodologia deste estudo. Observar-se-á, ainda, a operacionalização do 

processo de exercício domiciliar, as condições do laboratório de 

informática e a formação docente para utilização pedagógica das 

tecnologias digitais. Ao final desta fase, seguem os resultados 

encontrados;  

• aplicação da proposta: a partir da visão sistêmica e abrangente que as 

observações, entrevistas e questionários propiciaram, aliada à 

observação participante, planejou-se uma proposta de intervenção 

utilizando as TIMs envolvendo a classe regular e também o aluno em 

exercício domiciliar. A aplicação da proposta teve lugar no laboratório de 

informática, onde ficaram o docente e a turma regular, e na residência do 

aluno em exercício domiciliar, que utilizou o tablet, assessorado pelo 

pesquisador. Finalizando esta fase, apresentam-se os resultados 

encontrados; 

• pós-aplicação da proposta: após a aplicação da proposta, foi proposto 

aos colegas de classe, aos alunos A e B e aos professores A e B um 

questionário, de maneira que estes pudessem deixar registrada sua 

opinião sobre a proposta aplicada. Considera-se tal opinião importante, 

pois pode esclarecer aspectos não observados ou não detectados pelo 

pesquisador. Os resultados desse questionário estão relacionados no 

final desta fase, encerrando, assim, a coleta dos dados e apresentando 

os resultados encontrados.  
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8.1 PRÉ-APLICAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A fase de pré-aplicação da proposta é composta basicamente pela 

observação e descrição sistemática dos locais e sujeitos de pesquisa. Esta etapa é 

um componente importante, pois, a partir dela, serão levantados dados para a 

formulação da proposta de aplicação.  

A importância desta fase decorre, também, do fato desta compor uma parte 

importante da coleta dos dados que, analisados, destinam-se a responder ao 

objetivo deste estudo, que é analisar como o potencial de cooperação das 

ferramentas da web 2.0, acessadas por meio de dispositivos móveis, pode 

oportunizar a interação de alunos em exercício domiciliar com o contexto escolar, 

representado por colegas, professores e conteúdos.  

 

8.1.1 A escola e a operacionalização do exercício domiciliar   

Inicia-se esta fase de observação e descrição descrevendo as escolas onde 

o estudo ocorreu, nomeadas como escola A (onde estuda o aluno A) e escola B 

(onde estuda o aluno B). Embora sejam escolas municipais e ambos os alunos 

estejam no 7º ano do Ensino Fundamental, as escolas diferem entre si.  

As duas escolas estão localizadas na cidade de Novo Hamburgo, Vale do Rio 

dos Sinos, estado do Rio Grande do Sul. Nascida da imigração germânica, a cidade 

tem 240.000 habitantes e seu crescimento populacional e econômico foi fortemente 

apoiado na indústria exportadora do couro e calçado, rendendo-lhe o título de 

Capital Nacional do Calçado(NOVO HAMBURGO, 2013).  

Apesar do declínio na produção quantitativa, o conhecimento acumulado na 

indústria calçadista fez com que o município passasse da condição de produtor para 

o patamar de centro de desenvolvimento tecnológico e informação sobre a indústria 

coureiro-calçadista, como comprovam diversas feiras do setor e associações/centros 

tecnológicos voltados ao calçado (NOVO HAMBURGO, 2013).  

Com relação aos objetivos deste estudo, considera-se relevante destacar que 

a cidade de Novo Hamburgo é pioneira na utilização de tecnologias educacionais no 

Brasil. A criação do Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da Informática 

(CEPIC), em 1985, foi o pontapé inicial para a introdução da informática nas 



75 
 

escolas29, servindo como modelo para diversas outras experiências no estado do Rio 

Grande do Sul e no Brasil. 

A escola A está localizada na periferia, sendo um dos 3 colégios que 

atendem o Ensino Fundamental do bairro. Muitos dos alunos atendidos são 

filhos/netos de migrantes que vieram de outros locais em busca de emprego na 

indústria calçadista. O bairro não apresenta muitas opções culturais e a maior parte 

dos alunos provém de um grupo familiar de 4 a 5 pessoas, com os pais trabalhando 

fora de casa o dia todo. A maioria dos alunos desloca-se até a escola de ônibus ou a 

pé, alguns de bicicleta. Nas ocasiões de observação da movimentação de chegada e 

saída de aula, poucos foram os alunos que os pais trouxeram de carro até a escola.  

A escola A conta com 15 salas de aula, 1 biblioteca, 3 banheiros, 1 

laboratório de informática com 25 computadores, pátio, quadra de esportes, 

secretaria, laboratório de ciências, sala da direção e docentes e sala de 

coordenação pedagógica/orientação. Atende 470 alunos nos turnos Manhã e Tarde.  

Já a escola B está localizada na região mais central da cidade. Embora não 

esteja localizada exatamente no centro da cidade, uma boa parcela dos alunos mora 

no centro ou nas proximidades. Durante as observações, foi possível detectar que 

boa parte dos alunos chega à escola de van/lotação ou no carro dos pais, que os 

deixam na escola antes de ir para o trabalho, buscando-os ao meio-dia.  

A escola B apresenta 16 salas de aula, 1 biblioteca e 1 videoteca, 4 

banheiros, 1 laboratório de informática com 30 computadores, pátio, 2 quadras de 

esportes e 1 campo de futebol, sala de direção e vice direção, secretaria, laboratório 

de ciências, laboratório de química, sala dos professores  e sala de coordenação 

pedagógica/orientação. Atende 400 alunos nos turnos da Manhã e Tarde.  

A tabela 5 auxilia na visualização e comparação dos recursos e 

infraestrutura com que são dotadas as duas instituições escolares estudadas: 

 

                                                 
29 Disponível em <http://www.jornalnh.com.br/novo-hamburgo/262854/novo-hamburgo-comemora-25-
anos-de-informatica-na-escola-veja-video.html>  (2010) Acesso em 22 mar 2013.  
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Tabela 5 - Comparação da estrutura das escolas A e B 

INFRAESTRUTURA E  RECURSOS ESCOLA A ESCOLA B 

Espaço físico 2,5 hectares 2 hectares 

Área construída 2900 m² 2100 m² 

Salas de aula 15 16 

Biblioteca 1 1 

Videoteca - 1 

Laboratório de ciências 1 1 

Laboratório de química -  1 

Quadra de esportes 1 2 

Campo de futebol - 1 

Sala da direção 1 1 

Sala da vice direção - 1 

Sala de coordenação 

pedagógica/orientação 

1 1 

Alunos atendidos 470 400 

Laboratório de informática 25 computadores 30 computadores 

Conexão internet 8 Mbps 10 Mbps 

 

Nas escolas observadas, a entrevista com a direção permitiu constatar que a 

escola está ciente do dever legal de fornecer acompanhamento aos alunos em 

exercício domiciliar, conforme preconizado pelo MEC (2002), quando determina que 

“fica [...]  clara a permissão e a inequívoca obrigação para os sistemas de ensino, 

bem como para os estabelecimentos de ensino, proporcionar atendimento 

especializado a todos aqueles alunos que dele necessitarem” (MEC, 2002, p-2).  

Tal atendimento especial, conforme observado, consiste em trabalhos que 

são entregues, uma vez ou duas na semana, aos pais ou responsáveis, quando 

estes vêm à escola buscar tal material. A observação e a entrevista dão conta de 

que não são todos os professores que disponibilizam materiais e exercícios ao aluno 
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em exercício domiciliar. Percebeu-se pelo acompanhamento dispensado aos alunos, 

que na maioria das vezes o aluno recebe apenas os exercícios, com um mínimo de 

conteúdo, e não todo o conteúdo trabalhado em aula.  

Na entrevista, as direções das escolas A e B informam que os professores 

não têm horas adicionais para tal procedimento e que, portanto, devem organizar-se 

dentro das horas-planejamento (4 h por semana30) para confeccionar tais materiais. 

Após o levantamento dessas informações, apresentam-se os resultados 

provenientes da fase pré-aplicação da proposta, onde se buscou investigar o 

contexto e os sujeitos onde a proposta de intervenção foi aplicada, bem como 

apresentar os recursos físicos e tecnológicos de que as escolas dispõe. Os 

resultados apresentados, portanto, são provenientes das entrevistas com direção e 

professores-regentes das turmas, somadas às observações feitas pelo no ambiente 

escolar e laboratórios de informática pelo pesquisador. 

 

8.1.1.1 Resultados  

Os resultados das entrevistas com a direção escolar, além das observações 

feitas nas escolas A e B respondem aos objetivos específicos 1 e 2, que é descrever 

a situação inicial do problema e o procedimento dispensado para o 

acompanhamento de estudos dos alunos em exercício domiciliar, respectivamente. 

Aparece aqui a categoria escola e o exercício domiciliar, visando 

apresentar a operacionalização do exercício domiciliar pelas escolas A e B. É crucial, 

para este estudo, como esse direito do aluno é operacionalizado pelas escolas, uma 

vez que os alunos A e B são atendidos em exercício domiciliar. Por tal razão, a 

percepção que a direção escolar e docentes têm dos alunos nesta condição e o 

formato de execução do exercício domiciliar é fundamental neste estudo. Os 

resultados a seguir, portanto, apresentam essa situação.  

Na entrevista com a direção das escolas A e B, ambas afirmam conhecer o 

texto legal no qual o exercício domiciliar é amparado. Em relação ao procedimento 

adotado pela escola no caso de estudantes em exercício domiciliar, a estratégia é 

enviar trabalhos para o aluno realizar em casa.  

 

                                                 
30 A título de informação, observa-se que, nestas 4 horas de planejamento, o professor deve dar conta 
de preparar as aulas para todas as turmas que atende, além dos alunos em exercício domiciliar. 
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Com relação à forma como esse material chega até o aluno, a resposta 

revela um procedimento diferente, conforme depoimento das direções, quando 

perguntados “De que forma esse atendimento (conteúdos, materiais) chega até o 

aluno em exercício domiciliar?”: 

 

Os conteúdos ou trabalhos são enviados por algum colega ou 
buscados no colégio pelos familiares (Direção da escola A). 
 
Os pais buscam e trazem de volta as atividades e estas são 
enviadas também através de e-mail (Direção da escola B).  

 

À respeito da relação com a família do aluno em exercício domiciliar, foi 

questionado “como ocorre a relação da escola com a família do aluno em tratamento 

domiciliar, enquanto ele está afastado da escola?” 

 

Geralmente, os familiares apenas enviam os atestados e 
buscam os trabalhos; eventualmente vem ao colégio para 
conversar com a direção (Direção da escola A). 
 
O contato com a família é realizado através de contato 
telefônico ou na visita da família à escola (Direção da escola B) 

 

Com relação a dados estatísticos dos atendimentos de alunos em exercício 

domiciliar nos últimos 3 anos, a escola A afirma ter atendido 4 alunos e a escola B 

atendeu 5 alunos nessa situação. As direções das escolas afirmam não ter dados 

estatísticos relacionados à aprovação/reprovação desses alunos quando retornam 

do tratamento.  

Com relação à pergunta “Há provisão de horas para que o professor prepare 

este material, além das horas destinadas ao planejamento de material para as 

turmas regulares?”, a resposta foi “Não” (escola A) e “Não”. As horas-atividade são o 

tempo em que o professor prepara esse tipo de trabalho (escola B).  

Quando questionados sobre o atendimento aos alunos em exercício 

domiciliar, os professores A e B afirmam: 
 

Normalmente os pais ou responsáveis vem buscar o trabalho 
na escola (professor A) 
 
Para os alunos impossibilitados de frequentarem as aulas 
presenciais, são encaminhados trabalhos domiciliares e xerox 
ou livros com os conteúdos (professor B). 
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Quando perguntados “Como é feita a reintegração do aluno em exercício 

domiciliar, quando do seu retorno?”, os professores dizem: 

 
Essa parte é mais complicada. O aluno deve acompanhar a 
matéria de onde parou. O aluno deve buscar a matéria perdida 
com colegas e fora do horário normal de aula com o professor. 
(professor A) 
 
 
É feita uma sondagem para ver se o aluno consegue 
acompanhar a turma ou se precisa de um acompanhamento 
especial, providenciado pela direção  (professor B). 
 

Em relação ao processo avaliativo no retorno à escola dos alunos em 

exercício domiciliar, “são realizados trabalhos de pesquisa sobre o assunto perdido” 

(professor A) e “geralmente realizo trabalhos explicativos ou de pesquisa, onde 

consigo mensurar o entendimento que o aluno obteve” (professor B).  

Por fim, na questão “Você acha que o aluno volta do exercício domiciliar 

preparado para retomar os estudos?”, a resposta para a pergunta foi “Não” 

(professor A) e “Não sei” (professor B).  

 

8.1.2 Laboratórios de informática  

A descrição dos laboratórios de informática das escolas visa avaliar a 

situação física desses locais de aprendizagem e também verificar quais são as 

condições de funcionamento dos computadores com relação a softwares utilizados. 

As entrevistas realizadas com os professores e as observações in loco, permitiram 

levantar com precisão a estrutura física dos laboratórios de informática.  

Com relação às categorias de pesquisa, confrontar-se-á com estes 

resultados a categoria escola e tecnologias digitais, analisando a situação dos 

laboratórios de informática nas escolas, o papel das tecnologias digitais no cotidiano 

escolar e como os alunos veem a utilização das tecnologias digitais para acessar os 

recursos pedagógicos da web 2.0. 

O laboratório de informática da escola A apresenta 25 computadores, dos 

quais 15 estavam funcionando quando do início da aplicação da proposta. Observa-

se que este número é insuficiente para atender a turma, sendo necessário que os 

alunos sentem de duplas, exercitando alternadamente o uso do computador. O 

professor informa que isso se deve a 3 motivos:  
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1) a escola não tem suporte técnico. Quando os computadores estragam, 

tem que solicitar à Prefeitura, para que esta mande uma equipe à escola, 

o que pode demorar de duas a 4  semanas; 

2) os computadores vêm equipados, em sua maioria com o sistema 

operacional Linux, desconhecido pelos alunos, que evitam sentar nos 

equipamentos cujo sistema operacional é Linux, preferindo aqueles que 

tem sistema operacional Windows instalado;  

3) alunos com mais conhecimento em informática acabam alterando 

configurações de rede, de maneira que sempre há computadores não 

funcionando no laboratório.  

No laboratório da escola B, também há número insuficiente de 

equipamentos. Contudo, proporcionalmente, há mais computadores funcionando: 

dos 30 equipamentos, 24 estão funcionando. Quando os computadores estragam, 

são consertados mais rapidamente, pois um dos professores tem conhecimento 

mais técnico e dois pais são técnicos em informática, auxiliando voluntariamente a 

escola em finais-de-semana ou casos de urgência no uso do laboratório.  

 

8.1.2.1 Resultados  

Nas observações e visitas às escolas participantes deste estudo, verificou-se 

que vários dos computadores estão estragados, alguns deles com problemas de 

hardware e outros parados por questão de software.  

Nos testes realizados, a conexão internet da escola B se mostrou 

satisfatória, mas a conexão internet da escola A não se mostrou estável. Além disso, 

na escola A a mesma conexão utilizada no laboratório é utilizada pela secretaria, 

sendo frequente a necessidade de reinicialização do modem, por causa de queda de 

sinal internet: problemas nos computadores da secretaria acabam afetando o 

laboratório e vice-versa.  

Com relação ao controle estatístico sobre o número de computadores 

disponíveis, a direção da escola A não sabe informar quantos computadores estão 

disponíveis para utilização no laboratório, respondendo que “varia, pois 

seguidamente os computadores estão estragados ou em manutenção” (direção da 

escola A). Já a escola B informa que estão funcionando “atualmente 23 

computadores” (direção da escola B).  
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8.1.3 Formação docente para utilização pedagógica das tecnologias 

digitais 

Os professores serão aqui denominados professor A, entendendo-se como 

tal o professor regente da turma estudada na escola A, e professor B, sendo este o 

professor regente da turma estudada na escola B. 

As entrevistas e as observações, além de atestar o grau de familiaridade dos 

docentes com as tecnologias digitais, busca levantar qual o grau de formação 

docente31 para utilização das tecnologias digitais numa perspectiva pedagógica, 

mapeando o conhecimento docente em relação ás ferramentas da web 2.0. 

Verificou-se se os docentes estão preparados para ensinar com os recursos 

tecnológicos na perspectiva pedagógica, ensinando com e por meio da tecnologia.   

 As respostas das entrevistas com a direção escolar, somadas às entrevistas 

com os professores permitiram construir um quadro detalhado da estrutura física, 

funcionamento e manutenção dos laboratórios de informática, bem como 

estabeleceu qual é a formação docente para a utilização das tecnologias digitais em 

uma perspectiva pedagógica.  

A visita ao laboratório, somada às declarações das direções e dos 

professores indicam que, além de computadores em número insuficiente, muitos 

destes computadores estão fora de funcionamento e os professores não tiveram 

formação docente inicial para trabalhar com as tecnologias na educação, bem como 

não fizeram nenhuma atualização ou formação continuada nos últimos dois anos.  

Além da questão tecnológica, considera-se que a formação docente 

apresenta-se como fundamental, pois se entende como necessária e urgente a 

tarefa de estabelecer pontes entre a modernização tecnológica que se apresenta e a 

formação dos educadores que irão lidar com estes recursos em sala de aula.  

Com relação específica ao estudo aqui apresentado, tal formação é ainda 

mais importante, pois a interação estabelecida entre os alunos e o conteúdo 

estudado, por meio das TIMS, terá o professor como articulador principal. Na falta de 

formação, o processo de ensino e a aprendizagem estarão comprometidos, por falta 

de uma mediação docente capaz de entender corretamente o ambiente onde tal 

processo ocorre e as ferramentas por meio das quais a interação entre o aluno e o 

ambiente escolar (professor, colegas e conteúdo) se dará.   

                                                 
31 Os professores A e B têm formação pedagógica em nível superior, em instituições de ensino 
reconhecidas pelo MEC.  
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A descrição dos componentes do estudo de caso parte da análise do 

ambiente e estrutura escolar, passando pela visão que direção e docentes têm dos 

alunos em exercício domiciliar e da relação que as tecnologias digitais exercem 

sobre os processos de ensino e de aprendizagem atuais. Como se trata de uma 

análise da interação envolvendo os sujeitos, o conteúdo e a escola, questionários e 

observações da turma completam o quadro da intervenção proposta.  

Com relação à utilização semanal do laboratório de informática pelas turmas, 

a direção da escola A afirma que “cada professor utiliza o laboratório de informática 

a seu critério”. A direção da escola B diz que o laboratório é utilizado “em média uma 

vez por semana por cada turma, dependendo do planejamento de cada professor”. 

Ambas as direções afirmam que os professores conduzem seus alunos ao 

laboratório, não havendo professor responsável pelo laboratório de informática.  

Perguntadas “Em sua opinião, qual o grau médio de conhecimento dos 

professores para a utilização pedagógica das mídias digitais, como computadores, 

internet e softwares”, a direção da escola A afirma que o grau médio dos professores 

é Regular e a escola B classifica como Bom32.  

Perguntados se utilizam o laboratório de informática, os dois professores 

responderam “Sim. O professor A observa que “devido ao laboratório ser utilizado 

por todos os professores e exigir uma reserva, nem sempre é possível realizarmos 

aulas neste ambiente, o que limita um pouco seu uso” (professor A).  

Na pergunta “Você acha possível aprender utilizando a tecnologia e a 

internet”, ambos os professores responderam “Sim”, justificando:  

 
A tecnologia, se bem utilizada, tem muito a oferecer. Existem 
recursos (vídeos, blogs, atividades interativas) que prendem a 
atenção e despertam a curiosidade do aluno (professor A) 

 

A internet é rica em conhecimentos e curiosidades. É um meio 
muito rico quando utilizado com orientação e direcionamento 
(professor B).  

 

Perguntados “Você fez algum curso de atualização nos últimos dois anos”, 

ambos os professores responderam “Não”. Perguntados sobre o motivo, ambos 

afirmaram que o motivo era a falta de condições financeiras.  
                                                 
32 A escala de resposta tinha as opções Insuficiente, Fraco, Regular, Bom e Excelente.  
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Questionados com relação ao conhecimento e utilização das ferramentas da 

web 2.0, ambos os professores afirmaram conhecer ferramentas da web 2.0, citando  

YouTube e Facebook (professor A) e blogs (professor B) como exemplos dessas 

ferramentas.  

 

8.1.4 Os alunos  

Os alunos em exercício domiciliar responderam a uma entrevista, que tinha 

por objetivo levantar a visão que estes têm da sua situação de saúde, do exercício 

domiciliar de sua familiaridade com relação às tecnologias digitais.  

Como já especificado na definição dos participantes do estudo (item 6.2 

desta pesquisa), os alunos serão denominados como aluno A (frequentador da 

escola A) e aluno B (frequentador da escola B).  

O aluno A tem 15 anos e estuda no 7º ano do Ensino Fundamental, 

frequentando a escola regularmente. A família é composta de 6 pessoas: além do 

aluno A, moram na residência alugada padrasto, mãe, uma irmã de 11 anos, 1 irmão 

de 9 anos e a vó, que mora com a família. Na família, apenas a mãe e o pai 

trabalham. A avó é aposentada e cuida dos netos enquanto os pais trabalham. Este 

aluno foi diagnosticado com câncer aos 12 anos e frequenta regularmente a escola, 

exceto nos períodos de tratamento, que ocorrem de 2 em 2 meses e prolonga-se de 

1 a 3 semanas. Mas o período de tratamento varia, e pode estender-se para um mês 

ou mais. Nesse intervalo, o aluno fica impossibilitado de frequentar a escola, sendo 

atendido pela AMO, que possibilita os deslocamentos para o tratamento, além de 

espaço com profissionais que prestam apoio ao aluno e à família33.  

O aluno B tem 16 anos e estuda no 7º ano do Ensino Fundamental. Sua 

família, além dele, é composta por mais 3 pessoas: a mãe, o pai e um irmão de 9 

anos. O pai e a mãe trabalham e a família possui moradia própria. Aparentando mais 

condições econômicas que a família do aluno A, moram em um bairro próximo ao 

Centro de Novo Hamburgo. Diagnosticado com câncer aos 12 anos, este aluno está 

necessitando de uma prótese para substituir a estrutura óssea do braço esquerdo 

comprometida em função do câncer. Por conta disso, apresenta limitações no braço 

esquerdo, sendo que o braço direito não apresenta problemas.  

 
                                                 
33 Para mais detalhes sobre função, estrutura e atendimento prestados pela AMO, veja a descrição 
detalhada sobre a atuação da instituição na página 49 deste estudo.  
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Durante o período de execução das atividades, o aluno permaneceu em 

casa, deslocando-se até Porto Alegre34 uma vez por semana, para o tratamento, pois 

a sua prótese só será colocada após estabilização do quadro oncológico.  O aluno B 

frequenta regularmente a escola, exceto nos períodos de tratamento e também é 

atendido pela AMO, um dos pré-requisitos para seleção da amostra.  

Considera-se relevante incluir uma descrição geral dos colegas de classe, 

designados classe A, para os alunos do colégio A, e classe B, para os alunos do 

colégio B. São 22 alunos em cada turma, com distribuição equitativa entre os 

gêneros masculino e feminino. A faixa etária média é de 14 anos para as duas 

turmas, percebendo-se uma defasagem de 2 anos para o aluno B e 1 ano para o 

aluno A, por reprovação, repetência ou desistência  para tratamento de saúde.  

Nas duas turmas, todos os alunos foram previamente informados da 

pesquisa, tanto pelo pesquisador quando pelo professor/professora da classe. Todos 

concordaram em participar, com seus pais/responsáveis assinando o TCLE (Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido).  

O professor informa que os alunos, quando estão no laboratório de 

informática, precisam de acompanhamento, pois acabam efetuando atividades não-

previstas, como buscar e compartilhar fotos de ídolos da música, futebol e novelas, 

por exemplo, além dos bate-papos, “curtidas” e “cutucadas” no facebook.  

A vestimenta dos jovens da escola A aproxima-se mais do estilo hip-hop, 

com influências da música, enquanto os alunos da escola B utilizam uniforme. 

Observa-se, também, alterações sutis no linguajar das turmas. Enquanto os alunos 

da escola A utilizam mais gírias e um linguajar mais “pesado”, próprio da periferia, os 

alunos da escola B utilizam termos mais polidos em suas conversas.   

Em sondagem prévia realizada pelo professor, as duas turmas mostraram-se 

receptivas à ideia de realizar um trabalho prático no laboratório de informática. 

Percebeu-se, pelos comentários entre os alunos e observação, que normalmente a 

utilização do laboratório restringe-se às tradicionais pesquisas de conteúdo.  

 

                                                 
34 O deslocamento até Porto Alegre, distante cerca de 50 km de Novo Hamburgo, ocorre em razão 
das sessões de radioterapia a que o paciente é submetido, visando o controle do câncer.  
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8.3.1.1 Resultados  

O levantamento dos dados dos alunos em exercício domiciliar revela um 

aprofundamento do perfil dos alunos A e B, levantados e descritos na Metodologia. 

As questões levantadas por meio do questionário com o aluno (apêndice D) 

permitiram estabelecer qual o grau de interesse e familiaridade dos alunos A e B 

com as tecnologias digitais, especialmente com os tablets.  Quando perguntados “Na 

sua escola, qual o local que você mais gosta de frequentar para estudar e aprender 

?”, as respostas dos alunos A e B foi “laboratório de informática”.  

Ambos os alunos em exercício domiciliar têm telefone celular que permite 

acessar a internet, mas a família não tem condições financeiras de pagar um plano 

para conexão. Apesar dessa limitação, o aluno A e o aluno B possuem endereço de 

e-mail, conhecem e utilizam redes sociais de relacionamento e de imagem, como o 

facebook e o YouTube. Para tal, utilizam computadores dos amigos, lan-houses ou 

telecentros comunitários. Quando perguntados sobre o que mais acessam na 

internet, o aluno A respondeu redes sociais, jogos e músicas e o aluno B respondeu 

redes sociais, jogos, fotos e material de estudo.  

Quando perguntados “Você gostaria que seu professor fizesse atividades 

nas quais você pudesse conversar e trocar ideias com seus colegas via internet?”, 

ambos os alunos responderam “Sim”. Questionados sobre o porquê dessa 

preferência, os alunos responderam “pra acessar de qualquer lugar” (aluno A) e 

porque “acho que posso aprender mais com os colegas ajudando” (Aluno B). 

Ao serem questionados sobre o que sentem mais falta quando estão em 

tratamento, os alunos responderam: 

 
Sinto mais falta dos colegas e de estudar (aluno A). 
 
 
Sinto falta de ir pra escola todo dia e de conversar com meus 
colegas, aprender as matérias (Aluno B). 
 

Ambos os alunos em exercício domiciliar responderam afirmativamente à 

questão “Você gostaria de poder acompanhar as aulas pelo tablet ou pelo celular 

quando está em tratamento”, classificando como “Excelente” a ideia de utilização 

das TIMS para interagir com o contexto escolar.  
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8.2 APLICAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A partir da abrangente visão que as observações, entrevistas e questionários 

propiciaram, aliada à observação participante, planejou-se uma proposta de 

intervenção utilizando as TIMs envolvendo os alunos em exercício domiciliar e 

também os colegas da classe regular. A aplicação da proposta de intervenção teve 

lugar no laboratório de informática, onde ficaram o docente e a turma regular, 

acompanhado pelo aluno em exercício domiciliar, na sua residência, que utilizou 

TIMS do tipo tablet para acompanhar a proposta, assessorado pelo pesquisador.  

Atendendo à observação participante, o pesquisador atuou ativamente nesta 

etapa do estudo, apoiando os professores A e B na utilização das tecnologias 

digitais, inserindo o conteúdo trabalhado em sala de aula nas ferramentas da web 

2.0 e acompanhando as atividades assíncronas no laboratório. Em seguida, no 

acompanhamento dos alunos em exercício domiciliar, mais notadamente nas duas 

primeiras semanas, para que estes pudessem acessar sem problemas os conteúdos 

e os recursos interativos utilizados na proposta.  

Nas escolas A e B, a utilização de ferramentas da web 2.0 na proposta 

contemplou desde a apresentação dos conteúdos até a avaliação. Todas as 

atividades foram realizadas com a mediação das ferramentas da web 2.0, tanto para 

os alunos da turma regular quanto para os alunos em exercício domiciliar.  

As ferramentas utilizadas são parte do dia-a-dia dos alunos, do seu meio 

cultural. Tanto alunos em exercício domiciliar quanto da classe regular utilizam 

tecnologias digitais do tipo computadores pessoais, notebooks, netbooks e/ou 

smartphones para conversar e trocar ideias no seu dia-a-dia. Mesmo que a maioria 

desses jovens possua dispositivos TIMS com possibilidade de acesso à rede, mas 

não dispõem de condições econômicas para planos de acesso a internet, estes 

utilizam conexões dos amigos, telecentros comunitários e áreas públicas com sinal 

wireless aberto. Assim, a crescente utilização de dispositivos móveis, principalmente 

do tipo smartphone, pelos adolescentes e jovens (CGI, 2012) faz com que a 

familiaridade social com a tecnologia já exista, tornando tais dispositivos artefatos 

que representam a cultura onde estes alunos, nativos digitais, estão imersos.  

O aspecto da utilização das tecnologias digitais como artefato cultural, 

portanto, foi levado em consideração na elaboração da proposta das TIMS 

conectadas às ferramentas da web 2.0, descrita a seguir.  
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 8.2.1 Apresentação da proposta 

A proposta de utilização das TIMS conectadas às ferramentas da web 2.0 na 

interação do aluno em exercício domiciliar com o conteúdo escolar, representado 

pelo conteúdos, colegas e professores, teve um período de realização de 4 

semanas. Realizou-se uma visita ao laboratório por semana, frequência indicada 

pelos docentes entrevistados, executando as atividades com as turmas regulares 

das escolas A e B, bem como com os alunos A e B, em exercício domiciliar.  

O objetivo geral das atividades foi estabelecer interação e cooperação entre 

os alunos A e B, em exercício domiciliar, com suas respectivas turmas, estimulando 

a aprendizagem de ambos. As atividades articularam-se de forma a permitir 

utilização crescente dos recursos interativo-cooperativos, desde a interação reativa 

nas primeiras atividades, até a interação mútua e cooperação, nas atividades finais.  

A Atividade 1, o blog, estimulou os alunos da turma regular e o aluno em 

exercício domiciliar a deixarem sua opinião sobre as tecnologias digitais utilizadas. A 

proposta desta atividade possibilitou aos alunos acesso ao conteúdo da aula em 

forma de texto, imagens e recursos interativos. No final, os mesmos deixaram sua 

opinião sobre a ferramenta blog, estimulando sua capacidade de expressão.  

Já a Atividade 2, vídeo, permitiu, aos alunos, contato com o conteúdo de 

uma forma diferenciada, por meio da utilização de recursos audiovisuais. Essa 

atividade articulou-se à anterior ao aprofundar os conteúdos tratados anteriormente, 

tanto por meio do vídeo quanto pela inserção de novos tópicos ao conteúdo já 

publicado na atividade anterior. A atividade prática foi responder aos 

questionamentos colocados no final da postagem, estimulando os alunos a interagir 

com o colega. A maioria dos alunos trabalhou em dupla35, incluindo o aluno em 

exercício domiciliar, que interagiu, de casa, com o colega da turma regular, no 

laboratório de informática.  

A atividade 3, o chat, traz a abordagem cultural expressa no fato de que esta 

é uma forma já estabelecida de troca de informações entre os alunos das turmas 

estudadas. A diferença é que agora, ao invés dos assuntos cotidianos, referentes à 

vida social, música e jogos, informados pelos alunos A e B nas entrevistas, o 

                                                 
35 O trabalho em dupla, embora previsto na atividade, também é resultante do número insuficiente de 
computadores do laboratório de informática para atender a todos os alunos.  
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conteúdo debatido via chat foram conteúdos das disciplinas estudadas no colégio. 

Possibilitou-se, com essa ferramenta da web 2.0, a construção coletiva do 

conhecimento, já que os alunos estão bastante familiarizados com o bate papo 

online, comprovando que tais recursos constituem um meio de expressão do meio 

cultural onde estes sujeitos estão imersos.  

Por fim, a atividade 4, o software de apresentação Prezi, deu aos alunos a 

chance de serem avaliados através da expressão individual da sua compreensão 

dos conteúdos estudados. Através de uma ferramenta de apresentação online, os 

alunos podem expressar o quanto compreenderam do conteúdo, sendo que a 

ferramenta possibilitou a cooperação online, por meio da construção coletiva da 

apresentação. Ao mesmo tempo, o Prezi possibilitou o compartilhamento da 

apresentação, permitindo receber ideias e sugestões sobre a mesma, tanto dos 

colegas quanto dos demais amigos presentes em suas redes sociais.  

Inicialmente, a proposta de utilização das TIMS conectadas às ferramentas 

da web 2.0 foi apresentada para a turma, em sala de aula. Em virtude de que, em 

ambas as escolas, só há um laboratório de informática, que deve ser utilizado por 

todos os professores e suas turmas, em sistema de rodízio, os recursos tecnológicos 

do laboratório de informática puderam ser utilizados apenas uma vez por semana, 

por um período de duas horas para cada turma.  

Na escola A, em virtude de um ajuste nos computadores do laboratório, os 

alunos ficaram 15 dias sem poder utilizá-lo, o que atrasou a coleta de dados em 

relação ao cronograma inicial. No momento da aplicação da proposta, dos 25 

computadores existentes, apenas 18 puderam ser efetivamente utilizados, pois 2 

deles não estavam conectando à internet e outros estavam estragados. Dessa 

maneira, quase todos os alunos tiveram que sentar em dupla nos computadores, o 

que dificultou a prática, diminuindo o tempo que cada aluno efetivamente utilizou o 

equipamento para interagir com o conteúdo.  

Na escola B não houve atraso na coleta. Puderam ser utilizados 20 

computadores, havendo alguns equipamentos em manutenção. A queixa mais 

comum dos professores A e B, nas duas escolas, era a falta de um técnico para 

cuidar dos aspectos operacionais da rede de computadores, pois os professores não 

têm conhecimento e nem autorização para efetuarem tal procedimento.   
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Quanto à operacionalização das atividades, houve diferenças significativas 

entre as duas escolas, que diferem entre si em estrutura e localização, em relação à 

atitude da direção e alunos frente às tecnologias e na relação da comunidade com a 

escola. É possível que tais particularidades possam explicar as condições singulares 

que surgiram na aplicação de propostas de intervenção iguais, com alunos de 

mesma série e disciplina e com professores de formação semelhante. 

Os dados resultantes destas quatro atividades, que compõem a proposta de 

intervenção, aliados com os demais resultados de pesquisa, pretendem responder 

ao objetivo geral deste estudo, que é analisar como o potencial de cooperação das 

ferramentas da web 2.0, acessadas por meio de dispositivos móveis, pode 

oportunizar a interação de alunos em exercício domiciliar com o contexto escolar, 

representado por colegas, professores e conteúdos.   

A criação de um blog foi o ponto de partida para a execução das atividades 

práticas, sendo que este espaço, descrito a seguir, serviu de ponto de base para 

todas as demais atividades da proposta de intervenção.  

 

8.2.2 Aplicação da proposta e resultados  

Em virtude de serem quatro ferramentas, aplicadas em escolas diferentes, 

na classe regular e com os alunos A e B, em exercício domiciliar, optou-se por 

explicitar a proposta e, imediatamente, ao final do tópico, apresentar os resultados 

obtidos, provenientes da aplicação prática da proposta. Inicia-se, portanto, a fase de 

descrição da proposta de intervenção com a primeira atividade, o blog. 

 

8.2.2.1 Blog 

Foi criado um blog para cada uma das turmas no serviço Wordpress. Para 

publicação, cada um dos professores A e B, assessorados pelo pesquisador, elegeu 

um tópico de conteúdo, introduzindo, dessa maneira, o assunto via blog. 

Posteriormente, o conteúdo foi acessado pelos alunos da turma regular e também 

pelos alunos em exercício domiciliar. A criação do blog foi elaborada de antemão, 

pelo professor e pelo pesquisador.  Embora os professores A e B tenham afirmado 

na entrevista que, das ferramentas da web 2.0 que conheciam, o blog era um deles, 

ambos precisaram de auxílio na criação do espaço. Apesar de ambos possuírem 
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notebook, o professor B mostrou-se mais desenvolto no manuseio do computador, 

demonstrando maior preparação para a utilização do dispositivo, em si. Foram 

necessários ajustes no blog, como a recomendação de que fosse criado uma seção 

chamada “Sobre este blog”, explicando a finalidade do mesmo, e também  auxílio do 

pesquisador na seleção dos materiais para publicação online.  

Outro exemplo do apoio do pesquisador foi o ajuste do tipo de conteúdo. De 

imediato, o professor A propôs a colocação somente de textos e o professor B de 

textos e imagens. O pesquisador argumentou que, feito dessa maneira, o blog 

funcionaria como uma simples transposição do material didático tradicional para o 

meio digital. Argumentou-se que era desejável e necessário colocar animações, 

simulações, propostas de atividades e, ainda, links para outros sites referentes ao 

assunto, permitindo aos alunos extrapolar a ferramenta, estendendo as discussões e 

a construção do conhecimento para fora do espaço específico da ferramenta blog.  

Ainda aconselhou-se aos professores que, após determinado assunto ou 

discussão, estes fizessem um comentário de “fechamento” às discussões propostas 

na semana, para que os alunos tivessem uma referência sobre suas especulações, 

comentários e discussões sobre o assunto debatido. O blog criado para a escola A 

foi denominado Blog [professor A] - Ampliando Horizontes36, a disciplina ministrada 

pelo professor A é Biologia e o conteúdo tratado é Órgãos dos Sentidos, com 

destaque para os sentidos da visão e olfato (fig. 7).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Tela inicial do blog professor A - Ampliando Horizontes 

                                                 
36 O blog criado para a escola A está disponível em <http://maurycardosors.wordpress.com> 
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A guia “Sobre este blog”, do blog Ampliando Horizontes, traz a seguinte 

descrição:  

 
Este blog foi criado pelo professor  A, da disciplina de Ciências, 
para que funcione como uma extensão da sala de aula. Os 
conteúdos aqui postados permanecerão sempre à disposição, 
para que o aluno possa ler, reler, comentar, questionar e 
interagir com os colegas e o professor. Assim, acredita-se que 
se possa construir o conhecimento, em interação com o objeto 
– as tecnologias digitais - o professor e os colegas (BLOG 
AMPLIANDO HORIZONTES, 2013, p. 1). 

 
 

Já o blog do professor B tem o nome de Biologia Vila Becker – conhecendo 

melhor o planeta e a vida37 (fig. 8).  

 

Figura 7 - Blog Biologia Vila Becker: conhecendo melhor o planeta e a vida. 

 

A seção “Sobre este blog” traz a seguinte descrição:  

Este blog foi criado pelo [professor B], da disciplina de Biologia, 
para que funcione como uma extensão da sala de aula. Os 
conteúdos aqui postados são para que você, aluno, possa ler, 
reler, comentar, questionar e interagir com os colegas e o 
professor. Assim, acredita-se que se possa construir o 
conhecimento, em interação com o objeto – as tecnologias 
digitais -, o professor e os colegas (BLOG BIOLOGIA VILA 
BECKER, 2013, p. 1). 
 

 

                                                 
37

 O blog criado para a escola B está disponível em <http://biologiavilabecker.wordpress.com> 
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Observa-se que o professor B imprimiu uma característica visual mais clara 

no blog, com tons em verde, remetendo à ideia de biologia. Além da seção Sobre 

este blog, o professor B ainda colocou o texto introdutório a seguir:  

 
Este blog foi criado pelo [professor B], da disciplina de Biologia, 
para que funcione como uma extensão da sala de aula. Os 
conteúdos aqui postados permanecerão sempre à disposição, 
para que você possa ler, reler, comentar, questionar e interagir 
com os colegas e o professor. Assim, acredita-se que se possa 
construir o conhecimento, em interação com o objeto – as 
tecnologias digitais -, o professor e os colegas. 
É fundamental que você leia com atenção e faça as atividades, 
pois assim poderá exercitar o seu conhecimento, mesmo que 
não possa estar presente na escola, como acontece quando 
você está viajando ou doente. Fique à vontade para fazer 
comentários, responder comentários dos colegas, mas tudo 
dentro das normas da boa educação e civilidade. Bom estudo 
para todos nós. Um abraço do professor B (BIOLOGIA VILA 
BECKER, 2013, p. 1) 
 

No dia designado, acompanhados do professor e do pesquisador, os alunos 

da escola A foram ao laboratório. Como mencionado, a quantidade de computadores 

realmente funcionando no laboratório obrigou os alunos a sentarem em dupla, sendo 

perceptível a desaprovação de alguns alunos – a minoria -, que gostariam de ter um 

computador para uso individual.  Após alguns instantes, após todos sentarem e se 

acomodarem, o professor A apresentou verbalmente e de maneira breve o conteúdo 

e o objetivo da aula, anotou no quadro branco o endereço do blog e solicitou aos 

alunos que acessassem o endereço.  

Após alguns instantes de leitura da introdução do conteúdo sobre a visão, 

houve um momento de excitação, exclamações e conversa. O motivo foi a inserção, 

no blog, de algumas imagens de ilusão de óptica. Isso deixou os alunos bastante 

excitados, pois muitos nunca haviam visto as imagens. Após olharem as figuras, o 

professor convidou-os a continuar a leitura e observação do conteúdo que, com 

animações, explicava porque tal fenômeno acontecia com a visão humana.  

Na escola B, com um número um pouco maior de computadores, o professor 

levou os alunos ao laboratório e, antes de iniciarem as atividades, apresentou o 

pesquisador aos alunos e explicou o assunto da aula.  Também de antemão foi 

informado aos mesmos o endereço do blog e recomendado que, ao menos na 

primeira hora de atividade, procurassem ficar apenas no endereço do blog fornecido, 

sem navegarem por outros sites. Com relação ao fato de nem todos os alunos 

poderem ficar em computadores individuais, o professor B comentou que havia 
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máquinas em manutenção e, aproveitando a falta dos computadores, estimulou o 

trabalho coletivo, de maneira que, além de interagir com o conteúdo do blog, o aluno 

também interagisse com o colega com o qual estava dividindo o computador. Segue 

a descrição dos resultados.  

Como a tarefa envolveu comunicação assíncrona, o pesquisador pôde estar 

presente tanto nas salas de aula das duas escolas e também com os alunos em 

exercício domiciliar, em momentos diferentes.  

De modo geral, como resultado da aplicação da atividade 1, percebeu-se 

uma realização tranquila da tarefa, tanto por parte dos alunos da escola A quanto por 

parte dos alunos da escola B. Afora alguns incidentes usuais e não dignos de nota, 

tudo transcorreu normalmente. 

A compreensão do conteúdo exigiu apenas a leitura do conteúdo do blog. 

Eventualmente o professor/pesquisador foi chamado para explicar o significado de 

uma ou outra palavra no texto do blog ou para esclarecer dúvidas sobre o 

funcionamento das animações ou recursos interativos, como uma animação sobre 

transporte celular na qual o aluno ia diminuindo/aumentando a concentração de 

água e soluto em recipientes diversos para aprender sobre osmose. A atividade no 

laboratório durou 90 minutos, como previsto.  

A motivação que se apresenta para o trabalho com tecnologias apresenta-se 

conforme fala dos alunos a seguir, postados durante a aula: 

 
O blog é muito interessante, eu gostei da animação da 
anatomia do olho que mostra tudo por dentro do nosso olho 
(JG, aluno da escola A)  
 
Achamos super interessante o blog. Com textos fáceis de 
entender, e com imagens super diferentes e criativas. Gostei 
muito da imagem do homem que estava de frente, e ao mesmo 
tempo parecia que estava de lado. Ah, e tem as animações... 
(AC e V, alunos da escola B). 
 
Gostei porque eu vou poder falar com meus amigos e tirar as 
dúvidas de trabalho da escola. Se eu não sei eles me explicam 
(ALUNO B).  
 

Após o estudo dos conteúdos no blog, por meio da leitura, do acesso às 

figuras e das experimentações os alunos puderam deixar opiniões sobre o conteúdo 

e o formato diferenciado de apresentação, que utilizou as tecnologias digitais. Para 

comentar no blog, exigiu-se apenas que o aluno informe nome e endereço de e-mail.  
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Os comentários sobre a postagem do blog, em um primeiro momento, foram 

feitas com moderação, para evitar problemas com o conteúdo. Ou seja, após a 

postagem, o proprietário do blog ou alguém nomeado por ele como moderador, 

analisa as respostas e as aprova. 

Pela questão de falta de computadores individuais para todos os alunos, 

percebeu-se boa vontade e disponibilidade da maioria dos alunos em realizar o 

trabalho com o outro colega, ao invés de individualmente. Foi visível a excitação dos 

alunos, principalmente ao clicar nas experiências interativas inseridas na página. 

Afora alguns momentos de alvoroço, tanto os alunos da classe regular da escola A 

quanto os alunos da escola B se habituaram ao conteúdo do blog.  

Na escola A houve dois incidentes com relação a piadas e palavrões na 

postagem, prontamente excluídas pelos administradores do blog (no caso, o 

professor e o pesquisador).   

Na escola B, antes de solicitar a postagem, o professor conversou com os 

alunos sobre o conteúdo da postagem, no sentido de evitar o português utilizado nas 

redes sociais, utilizar uma escrita mais formal e ter responsabilidade sobre o que 

escreveu. Dessa maneira, na escola B não houve incidentes relacionados ao 

conteúdo dos comentários.  

Após esta experiência, professores e pesquisador combinaram de 

recomendar aos alunos que, na próxima interação, tivessem mais cuidado com o 

português das postagens e não postassem comentários que não tivessem relação 

com o conteúdo do blog. Por teste, professores e pesquisador optaram por deixar a 

área de comentários sem moderação, pelo motivo dos alunos terem mais 

responsabilidade pela sua postagem e também para que os comentários fossem 

imediatamente publicados, permitindo interação sem interferência.  

Faltando cerca de 30 minutos para o final das atividades, os professores 

instruíram os alunos a deixarem sua opinião sobre o blog, o que todos fizeram sem 

maiores problemas. De modo geral, a aprovação dos alunos da escola A é unânime, 

não havendo nenhum aluno que desaprovasse a utilização do blog para discutir o 

tema Órgãos dos sentidos, conforme comentário a seguir: 

 
Nós achamos muito interessantes as imagens que o professor 
postou no blog. As imagens mais interessantes que nós 
achamos foi dupla face e das palavras com cores diferentes. 
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Nós não sabíamos que alguns dos animais enxergavam melhor 
do que os seres humanos, como o gavião, por exemplo, (F e D, 
alunos da escola A).  
 
Achei tri massa essa tal de ilusão de óptica. As ilusões 
enganam o nosso cérebro ou faz com que enxerguemos 
imagens de uma forma errada. A imagem de um objeto, 
transmitida pela visão ao cérebro, é decodificada e 
interpretada. Gostaria de mais aulas assim, trabalhando com o 
blog (LF e JM, escola A).  
 
Olá! Achamos muito interessante o assunto que tratamos na 
aula de hoje, gostamos das fotos com ilusão de ótica, não 
sabia que os olhos eram constituídos por 3 camadas: externa, 
média e interna (T e NM, escola A).  
 

Na escola B os alunos também aprovaram o formato do conteúdo por meio 

do blog, que tratou do assunto Membrana celular e transporte celular. Acrescentam 

que, além da facilidade dos conteúdos interativos, caso algum aluno não consiga vir 

à aula, poderá acompanhar o conteúdo à distância. Observa-se que alunos que não 

conseguiram entender o conteúdo (D e M) expressam-se:  

 
Achamos a ideia do site algo bem criativo, pois nunca 
havíamos visto antes. Isso ajuda os colegas que faltaram 
alguma aula e isso facilita para pegar os conteúdos. Também 
achamos interessantes as animações (B e R, alunas da escola 
B). 
 
Achamos o blog muito bem proposto para os alunos, não 
somente para os que não comparecem na aula, mas também 
para tirar dúvidas que aparecem fora de hora, quando não 
podemos perguntar aos professores. Bela iniciativa! (J e PR, 
alunos da escola B) 
 
Esse assunto é muito interessante e bem legal. Gostamos 
muito da parte das animações e não conseguimos entender 
direito o transporte de íons (D e M, alunas da escola B).  

 

Com relação ao acesso ao conteúdo por parte dos alunos A e B, em 

exercício domiciliar, esse primeiro acesso a partir de sua residência foi feito com 

acompanhamento do pesquisador.  

Como o conteúdo do blog é assíncrono, esse acompanhamento pôde ser 

agendado e efetuado em dias e horários alternados. A atividade com os alunos em 

exercício domiciliar foi mais rápida do que a atividade com os colegas de turma, já 

que a atenção do pesquisador estava dedicada exclusivamente ao aluno.  

Constatou-se, inicialmente, que o aluno A não tem conexão internet na sua 

casa, apesar de possuir smartphone com tal capacidade. Portanto, o pesquisador 
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utilizou a conexão 3G do seu próprio smartphone para que o aluno conseguisse 

acessar a internet e, consequentemente, o conteúdo do blog. O aluno A apresentou 

alguma dificuldade na hora de trabalhar com o tablet e acessar o conteúdo, pois este 

não tem tanta familiaridade assim com o tablet quanto possui com o smartphone. 

Entretanto, após algumas dicas do pesquisador, ele conseguiu acessar e interagir 

com o conteúdo, deixando também seu comentário com relação ao conteúdo.  

O aluno A se mostrou um pouco nervoso quando da primeira visita do 

pesquisador. Contudo, a mãe tranquilizou-o e ele se acalmou. O resultado desta 

primeira experiência foi que o aluno conseguiu interagir com o conteúdo assíncrono 

do blog, questionando o pesquisador sobre como proceder apenas na experiência 

interativa com a osmose, uma das experiências inseridas no conteúdo do espaço. 

Conseguiu também se comunicar com os demais colegas via comentários no blog. 

Já o aluno B, pelo fato de utilizar o notebook e tablet do pai e também 

possuir smartphone, conseguiu executar as tarefas com mais naturalidade. Após o 

pesquisador fornecer o endereço, o aluno acessou os conteúdos, leu os textos, 

aumentou e diminuiu as imagens, interagiu com as experiências interativas inseridas 

no conteúdo e deixou seu comentário sobre o assunto. Foi, inclusive mais longe, ao 

comentar o comentário de outra colega, complementando suas impressões sobre o 

blog. A colega, posteriormente, respondeu esse comentário do aluno B.  

O aluno A necessitou de instruções sobre o funcionamento do tablet. 

Demonstrando rapidez de aprendizado, o aluno questionou o significado de alguns 

ícones. Na experiência interativa, o aluno analisou a situação, leu as instruções e 

conseguiu interagir com as animações, expressando assim o resultado:  

 
É muito legal usar o tablet. Eu gosto bastante, e pude 
acompanhar toda a aula. Assim é bom, porque senão eu fico 
sem estudar e fazer só os exercícios que a professora manda é 
chato. Eu gostei do site (Aluno A) 

 

Após a leitura e execução das atividades, deixou sua opinião sobre o blog: 

 
Eu gostei muito do blog porque se alguém não poder ir na aula 
não vai perder nada, porque vai ter tudo aqui. Essa ideia tá 
muito legal (aluno A) 
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O aluno B, por já ter tido acesso a esse tipo de tecnologia (o pai possui 

tablet) conseguiu acessar o blog sem problemas, não demonstrando dificuldades 

maiores com as experiências interativas nem para registrar sua opinião sobre o blog: 

 

Gostei do blog, muito fácil de mexer e fácil de entender, eu 
acho que as ideias expressadas foram de fácil entendimento 
(Aluno B).  

 

Muito bacana. Mostrei pro meu pai o blog no tablet dele e ele 
me falou que no tempo dele não tinha isso. Eu acho que agora 
eu não vou perder mais nenhum conteúdo, e ainda vou poder 
perguntar para o professor e falar e ajudar meus colegas. 
Ótima ideia (Aluno B).  

 

Por fim, os professores A e B também compartilham sua opinião sobre a 

motivação que surge nos alunos quando da utilização de tecnologias digitais para 

inserir conteúdos de estudo:  

Eles se interessam mais porque eles adoram o computador. 
Então, quando falei que íamos ao laboratório de informática, foi 
uma festa. Todos ficaram motivados, e isso é ótimo (Professor 
A).  

 

[...]  quando o uso das tecnologias é direcionado, todos saem 
ganhando. Gostei de vê-los motivados assim. Queria poder 
fazer assim sempre, mas não tenho tanto conhecimento para 
usar as tecnologias e o laboratório é um só, para todas as 
turmas. Então, não é sempre que dá pra utilizar.  (Professor B).  
 

Nesta atividade observou-se movimento interativo quando os alunos 

responderam ao questionamento sobre o que acharam da utilização dos blogs nas 

aulas. Não houve comentários às respostas dos colegas, embora os alunos tivessem 

acesso e tenham lido as respostas dos colegas. 

Os professores, após a atividade, avaliaram os comentários deixados pelos 

alunos, verificando, pelos comentários, qual o retorno que estes deram sobre o 

formato da apresentação no blog, a aprovação ou desaprovação sobre a utilização 

da tecnologia digital, possíveis pistas sobre melhoria no conteúdo ou sugestões 

sobre a melhor forma de aplicação do conteúdo.  

Após a checagem da Atividade 1 pelos professores, a Atividade 2 buscou 

incrementar o conteúdo, acrescentando novos graus de complexidade ao assunto 

tratado e inserindo vídeos.  
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8.2.2.2 Vídeo 

Com base nas observações e nas postagens da opinião dos alunos na 

atividade anterior, partiu-se para a gravação de um vídeo pelos professores, cujo 

conteúdo foi o reforço de alguns tópicos do conteúdo postado anteriormente no blog 

e a resposta de dúvidas comuns a vários alunos, detectados nas respostas dos 

mesmos à Atividade 1. Assim, o propósito do vídeo foi de aprofundar o conteúdo.  

A proposta de inserção de vídeos ao blog apresentava como opções a 

gravação de um vídeo autoral, pelos professores, e ainda previa a inserção de 

vídeos da internet que tivessem a mesma temática tratada no blog, ampliando assim 

as fontes de informação para os alunos da turma regular e também para os alunos 

em exercício domiciliar.  

Quando apresentados à possibilidade de gravar um vídeo autoral, apenas o 

professor A concordou fazer a gravação do vídeo. Alegando inibição, o professor B 

disse que gravar um vídeo autoral estaria fora de questão, dispondo-se a buscar 

vídeos na internet para reforçar o conteúdo do blog.  

Esta atividade exigiu apoio do pesquisador junto aos professores na 

gravação, edição e postagem do vídeo. Desse modo, a gravação do vídeo do 

professor A e a posterior edição foi executada com auxílio do pesquisador, bem 

como a inserção dos vídeos do YouTube dentro do blog. Ambos os professores 

necessitaram de apoio na preparação e postagem do material.   

No vídeo postado, o professor estimulou os alunos para que comentassem 

as respostas dos colegas, de maneira que pudesse haver interação entre os alunos 

que estavam em sala de aula e também entre estes e o aluno que estava em 

exercício domiciliar. Foram colocadas, no final da postagem, questões para os 

alunos discutirem nos comentários do blog. O professor também buscou na internet 

vídeos auxiliares sobre o tema e disponibilizou o link no blog, de maneira que todos 

os alunos pudessem visualizar e entender em profundidade o assunto em questão. 

Como finalização desta atividade e buscando estimular a interação, o 

professor A propôs o questionamento: “Alguns cheiros ou gostos ficam guardados 

em nossa memória, associados a determinadas situações ou experiências vividas. 

Em alguns casos, revivemos até emoções, como amor, raiva, tristeza ou medo. 

Descreva algum cheiro ou gosto que faz você relembrar uma situação vivida”.  
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As questões propostas foram formuladas pelo professor e o pesquisador, 

com cuidado no formato com que a questão foi proposta, de maneira a fazer com o 

questionamento estimulassem os alunos a opinar, discutir e trocar experiências com 

os colegas, tanto da classe regular quanto com o aluno em exercício domiciliar.  

Além dos vídeos, os professores A e B também introduziram novos níveis de 

aprofundamento do assunto já visto na atividade anterior. O professor B ainda 

decidiu acrescentar um texto explicando aos alunos como responder às questões.  

 

Para responder, clique no título da postagem 
“ESPECIALIZAÇÕES DA MEMBRANA PLASMÁTICA” e clique 
na opção “Deixe um comentário”. Após responder, digite seu e-
mail e seu nome e clique em Postar (Professor B).  

 

Considera-se a questão da clareza com que as instruções ao aluno são 

colocadas como um aspecto bastante importante: definido sobre como executar o 

que é pedido, os alunos não tiveram dúvidas sobre como efetuar sua postagem.  

O pesquisador e o professor acompanharam a turma no laboratório de 

informática, já que se tratava de atividade assíncrona, cujos resultados são 

apresentados a seguir.  

Na turma A, reunidos no laboratório para a atividade, o ponto negativo foi a 

falta de fones de ouvido, de maneira que o som de um computador por parte de um 

aluno ou dupla atrapalhava o outro. Por conta disso, optou-se por uma apresentação 

coletiva do vídeo do professor, aplaudida espontaneamente pelos alunos, ao final. 

Após isso, alguns alunos propuseram utilizar seus fones de ouvido particulares para 

assistir ao vídeo sem atrapalhar aos demais.  

O fato de poucos alunos terem fones de ouvido que encaixassem nos 

conectores dos computadores do laboratório fez com que apenas alguns pudessem 

repetir a audição do vídeo. Os demais, orientados pelo professor, concentraram-se 

nos tópicos novos que o professor adicionou ao conteúdo pré-existente no blog.  

Na turma B, na ausência do vídeo autoral os alunos interagiram com os 

vídeos do YouTube, colocados pelo professor38, e analisando também os novos 

tópicos do conteúdo inseridos no blog.  Houve demonstrações de interesse e 

                                                 
38

 Ressalta-se aqui que os vídeos inseridos pelo professor B, bem como os textos, foram extraídos de 
material didático aprovado e recomendado pelo MEC (Ministério da Educação).  
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curiosidade, tanto pelos dois vídeos colocados pelo professor39 quanto pelos novos 

conteúdos inseridos. Muitos alunos constataram imediatamente a colocação dos 

questionamentos a serem respondidos por todos os alunos, ao final da postagem.  

A reação do aluno A, em sua casa com o pesquisador, foi entusiasmada. O 

aluno assistiu novamente ao vídeo, após o final do mesmo, demonstrando satisfação 

e emoção, ao sorrir em ver seu professor no tablet. Por fim, após ler a resposta dos 

colegas sobre as questões colocadas como tarefa da postagem, o aluno A emitiu sua 

opinião sobre as duas questões, colocando sua opinião também em postagens dos 

colegas, em uma demonstração de interação mútua (PRIMO, 2000).   

Apesar de acompanhado pelo pesquisador, o aluno B conseguiu acessar 

sozinho o conteúdo, respondendo às questões propostas e colocando comentários 

em duas respostas dadas pelos colegas, que responderam aos comentários deste, 

também. Isso demonstra o sucesso do formato com que as questões foram 

propostas pelo professor B, estimulando discussão, interação e troca de opiniões.   

Nesta atividade, pela primeira vez perceberam-se perguntas espontâneas 

dos alunos em exercício domiciliar. O aluno B pediu explicação ao professor sobre 

um tema exposto no blog. EM instantes o professor, que monitorava o blog, 

respondeu, e sua resposta foi em seguida visualizada pelo aluno.  

No momento da resposta, percebeu-se que, após algum aluno tomar a 

iniciativa, os demais alunos da escola A vão se desinibindo e escrevendo as 

sensações e lembranças que o sentido do olfato produz, relacionando-o com 

momentos importantes de sua vida. Nota-se, na resposta do aluno NS, a interação 

com o aluno A, que comenta a resposta, gerando mais um comentário de NS.   

 

Cheiro de churrasco, pois me lembro da casa da minha vó, 
quando era pequeno e ia visitar. Cheiro de doces como 
chocolates, pois minha dinda chegava na minha casa sempre 
com algum doce, muito perfumado. Cheiro do perfume do meu 
avo, porque quando pequeno sempre ia na casa dele, e o 
cheiro estava infectado na casa (AC, aluna da escola A). 
 
O cheiro de grama cortada, eu brincava e adorava esse cheiro 
quando pequena. (NS, aluna da escola A).  
 

Eu também lembro do cheiro da grama, meu pai 
cortava a grama e depois a gente jogava bola até de 
noite (ALUNO A, escola A). 

                                                 
39

 Ressalta-se aqui que os vídeos inseridos pelo professor B, bem como os textos, foram extraídos de 
material didático aprovado e recomendado pelo MEC (Ministério da Educação).  
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Eu sentava com minha dinda (madrinha) e a 
gente ficava até de noite na grama, 
arrumando as roupas da Suzy (minha 
boneca) e organizando o casamento dela com 
o Ken. Sinto o cheiro da grama até hoje, era 
muito bom (NS, aluna da escola A) 

     

Quando eu era pequeno cheirei pimenta e pegou no meu olho 
de senti muita agonia por isso cheiro de pimenta pra mim 
lembra a dor (BJ, aluno da escola A). 
 

B, mas como você cheirou com o olho? Rsrsr.  Era 
pra cheirar com o nariz... (P, aluno da escola A). 
 
Acontece, neh, BJ. Eu também fui pegar uma abelha 
e ela me picou. Será que ela não gostou do meu 
cheiro?  rssrsr  (NS, aluna da escola A).  

 

Sobre o vídeo, os alunos da classe regular da escola A ressaltaram:  
 

Nós achamos interessante gostamos das imagens e do vídeo 
do professor (risos), ficou bem legal. Nessa aula aprendemos 
bem mais rápido sobre a visão. E as pessoas que não vierem à 
escola não vão perder o conteúdo (BL, aluno da escola A).  

 

Achamos interessante o professor na televisão, bem bacana. 
Poderia ser pelo menos umas duas vezes por semana , já seria 
ótimo. E é um bom caminho para que os alunos se interessem 
mais com a escola e os estudos (T e N, alunas da escola A).  

 

Já o professor B propôs uma discussão relacionada ao assunto tratado no 

blog: membrana plasmática e transporte celular. As questões foram: “Por que uma 

pessoa que tem uma dieta rica em proteínas deve ingerir uma quantidade grande de 

água por dia?” e “Justificar por que a alface quando temperada para salada, com sal 

e vinagre, após um tempo nesta solução, torna-se murcha”.  

Como resposta das questões, houve discussão envolvendo vários alunos, 

incluindo o aluno B, na resposta da questão “Por que uma pessoa que ingere muitas 

proteínas deve tomar bastante água e por que a alface temperada murcha”:  

 
Por que qualquer pessoa tem que ingerir uma grande 
quantidade de água para ficar saudável e hidratada e também 
quem consome muitas proteínas deve tomar água para digerir 
os alimentos. A célula da alface fica plasmolisada, perdendo 
água e deixando a alface murcha (ALUNO B, escola B)  
 
Porque quando ingerimos muitas proteínas, nós perdemos 
grandes quantidades de água. A alface murcha porque as 
células vegetais vão perdendo água (N e B, alunos da escola 
B) 
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Uma pessoa com dieta rica em proteína deve ingerir 
bastante água porque proteínas necessitam de liquido 
para serem dissolvidas. E a alface murcha porque 
ocorre osmose (A e T, alunas da escola B).  

 
Isso, A e T. A osmose é a passagem de água 
pelos poros das membranas das células. 
Essa passagem ocorre do meio onde há mais 
água (hipotônico) para o que há menos água 
(hipertônico). Ou seja, a água sai da alface 
para fora ela, fazendo as células vegetais 
perderem água (L, aluna da escola B).  
 

Ah, agora entendemos o que é 
osmose, a gente estava confusa com 
o texto do blog. (A e T, alunas da 
escola B).  

 
Uma pessoa que tem uma dieta rica em proteína deve ingerir 
bastante água porque a proteína precisa de água para ser 
dissolvida. E a alface temperada fica murcha porque a água do 
alface é absorvida pelo sal (R., aluna da escola B).  
 

Não, R, a alface temperada fica murcha por causa da 
osmose mesmo, como a L explicou na resposta dela 
(Aluno B, escola B).  
 

Isso mesmo. Por causa da osmose 
que a alface fica murcha. Porque tem 
que equilibrar o que tem de água 
dentro da célula (muita) com o que 
tem fora da célula (pouca ou 
nenhuma). (A  e T, alunas da escola 
B)  

 

Percebeu-se, por esses exemplos de diálogos de alunos das escolas A e B, 

que a interação (PIAGET, 1975) torna-se possível, inclusive, a evolução da interação 

reativa para a interação mútua (PRIMO, 2000).  

Finalizadas as atividades assíncronas, solicitou-se aos professores que, 

após a análise dos conteúdos postados no blog, somado aos vídeos, animações, 

opiniões e perguntas discutidas pelos alunos, propusessem uma questão para 

discussão via chat, uma atividade síncrona.  

 

8.2.2.3 Chat  

Para executar a atividade 3, o professor apresentou a ferramenta de chat do 

facebook, utilizando-se de um grupo que a turma já utilizava anteriormente à 

aplicação da proposta de intervenção. Foi proposto um questionamento inicial sobre 

o tema já tratado no blog e no vídeo, deixando que os alunos conversassem 

livremente sobre a questão.  
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O professor acompanhou a atividade também conectado ao chat, tomando o 

cuidado de que a discussão se limitasse ao assunto proposto. Nesta etapa do 

trabalho, o aluno em exercício domiciliar pôde interagir sincronicamente com os 

colegas e verificar o seu aprendizado, já que participou das mesmas atividades 

propostas para a turma.  

A atividade de chat não pôde ser realizada na escola A, em virtude de que o 

laboratório estava fechado para conserto dos equipamentos e melhoria do sinal 

internet. O professor, então, retomou os assuntos do blog com os alunos em sala de 

aula, enviando ao aluno A, em exercício domiciliar, um resumo desta aula. Em 

conversa com o aluno A, este deixou transparecer decepção por não poder participar 

de uma conversa com os colegas. Entretanto, o pesquisador explicou a ele que, se 

os colegas não tinham acesso ao laboratório, não havia o que fazer. Em substituição 

ao chat e acompanhado pelo pesquisador, o aluno revisou as questões e assuntos 

do blog, da mesma maneira que seus colegas em sala de aula.   

Já na escola B, o chat foi cercado de expectativa, uma vez que o professor B 

avisou que só iria se dirigir aos alunos via chat. Houve a proposição do tema a ser 

discutido, sendo que ao final da discussão deveria ter um fechamento e/ou 

proposições de solução para o tema, que era transporte celular. Utilizando o grupo 

do facebook40, o professor B propôs o questionamento e pediu aos alunos que 

participassem da discussão com opiniões e ideias fundamentadas nas informações 

discutidas até então, no blog e vídeo, utilizando o bate-papo do facebook.  

Por se tratar de atividade síncrona, nesta atividade o pesquisador 

encontrava-se com o Aluno B, na sua residência. As descrições dos resultados no 

laboratório, a seguir, foram repassadas ao pesquisador pelo professor B.  

No laboratório da escola B, por alguns minutos não houve início do chat, 

com os alunos se olhando e olhando para o professor B, como que esperando. O 

professor B, então, iniciou a conversa que, inicialmente, foi respondido apenas por 

uma aluna. Após cerca de 2 minutos de bate-papo, mais dois alunos começaram a 

discutir, de maneira que, em cerca de 10 minutos, todos estavam engajados na 

discussão. Após 20 minutos de conversa, o aluno B chamou um colega que estava 

no laboratório, se cumprimentaram e começaram também a conversar no chat. 

                                                 
40 Esse grupo já havia sido criado anteriormente, sendo que foi utilizado o mesmo pelo fato de todos 
os alunos da turma já estarem adicionados ao grupo.  
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Algumas respostas fugiram ao tema, mas com a advertência do professor B, 

todos voltavam a se concentrar na discussão do tema do transporte celular.  Os 

alunos demonstraram sua opinião sobre o chat conforme os comentários a seguir:  
 

O chat é legal porque eu posso aprender nele, perguntar pro 
meu colega e pro professor (MA, aluno da escola B)  

 

É bom porque, na hora, né, se a gente tem dúvida, responde 
na hora, né, sem precisar postar e esperar o professor 
responder. É parecido com a conversa que a gente tem com o 
colega. É bom (P e V, alunos da escola B).  
 
O mais legal do chat é que a gente já sabe usar, daí fica mais 
tranquilo pra discutir o que interessa (AR, aluna da escola B). 
 
Quando fomos usar o blog, eu não sabia postar, daí tive que 
ver como era. O chat eu uso direto coma  galera, daí eu curto 
mais (AP e TG, alunos da escola B).  

 

O aluno B demonstrou satisfação pela participação no chat. No final da 

intervenção, expressou a vontade de ter mais momentos como aquele.  

 
Gosto do chat porque o professor e os colegas respondem na 
hora, às vezes é uma dúvida que você, sabe, não pode 
esperar. Mas o blog é legal também, porque o conteúdo fica 
todo lá. Eu gosto de todos, mas gostei mais do chat (Aluno B).  

 
Percebeu-se, durante o desenrolar da conversa, que elementos da interação 

mútua, de Primo, estavam presentes, pois não era possível prever onde a discussão 

levaria. Embora os assuntos discutidos pelos alunos tivessem relação com o 

conteúdo, as conversas iam complementando a resposta um do outro. Nesse 

aspecto, também apareceram elementos de cooperação (Piaget, 1973), na tentativa 

de reunir elementos que permitissem elaborar em conjunto uma resposta única para 

o questionamento proposto.  

 Em dois momentos, no início e no final do chat, o professor B teve que 

chamar a atenção, pois o assunto estava sendo desviado para outra temática.  Após 

70 minutos de chat, já se aproximando o final do tempo de utilização do laboratório, 

o professor B encerrou as atividades, colocando uma contribuição no chat, como 

forma de fechamento dos conceitos discutidos, de maneira que os alunos tivessem 

uma conclusão do que foi debatido.  

Na residência do aluno B, este demonstrou ter gostado da ferramenta e 

entendido bem os conceitos discutidos, anotando-os no caderno da disciplina.  
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8.2.2.4 Apresentação 

Na última atividade, foi introduzida a ferramenta para criar apresentações 

Prezi. Servindo como avaliação do aprendizado, os alunos deveriam trabalhar em 

dupla, utilizando todos os recursos das aulas anteriores (blog, vídeo e chat). Um dos 

alunos faria dupla com o aluno em exercício domiciliar. Após terminarem a sua 

apresentação no Prezi, os alunos compartilharam este trabalho no blog, para que os 

demais colegas ou interessados entrassem e comentassem sobre a apresentação.  

A avaliação final considerou a compreensão dos conceitos explicitados na 

apresentação e aprendidos com a utilização das ferramentas anteriores. Considerou-

se a utilização das ferramentas e a interação e a cooperação dos alunos da classe 

regular, entre si, bem como com o colega em exercício domiciliar.  

A criação coletiva da apresentação novamente representou bem o conceito 

de cooperação, uma vez que a construção da apresentação exige que os sujeitos 

operem em conjunto (cooperem), já que o objeto final dessa construção é um objeto 

único e, portanto, resultado de um trabalho cooperativo (Piaget, 1973).  

Para esta atividade, foi sugerido pelo pesquisador que fosse ministrada 

previamente, pelo próprio pesquisador, uma oficina aos alunos e professores sobre o 

funcionamento do software Prezi. A mesma oficina foi ministrada, individualmente, 

para os alunos A e B, em exercício domiciliar. Todos demonstraram bastante 

interesse na ferramenta, que vem sendo amplamente utilizada como substituta do 

popular software de apresentações eletrônicas Microsoft® PowerPoint®.   

Destaca-se aqui o explícito interesse dos professores A e B em conhecer 

melhor a ferramenta, pois a utilização de softwares de apresentação estava restrita 

ao PowerPoint, e o Prezi oferece opções de apresentação diversificadas41, 

baseadas em mapas mentais, que quebram a linearidade do Powerpoint, 

favorecendo o processo de exposição da compreensão dos conhecimentos 

ensinados.  É, portanto, uma ferramenta excelente para métodos avaliativos 

diferentes dos tradicionais, baseados em pergunta-resposta: os recursos gráficos do 

Prezi favorecem bastante a expressão individual do conhecimento do(s) aluno(s).  

A seguir, destaca-se os resultados da dinâmica com o Prezi..  

                                                 
41 Para mais detalhes sobre o software de apresentação Prezi, consultar item 4.3.4 Software de 
apresentação, p. 68 deste estudo.  
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A avaliação da desenvoltura dos alunos no manejo do software para gerar 

apresentações foi observado pelo pesquisador e professores, em conjunto. O 

professor avaliou aspectos de conteúdo, em sala de aula, enquanto o pesquisador 

observou como os alunos interagiam e cooperavam na criação coletiva da 

apresentação, acompanhando os alunos em exercício domiciliar. Solicitou-se que a 

apresentação contivesse elementos propostos pelos dois alunos, representando, 

portanto, um resultado construído cooperativamente.  

No momento de apresentação da atividade, ao ouvirem a palavra 

“avaliação”, já ficaram agitados. Mas, quando souberam que a avaliação era criar 

uma apresentação, aprovaram a ideia. Organizados em duplas, sentaram-se no 

computador para elaborar a apresentação, que envolveu a criação de uma 

apresentação que representasse o conteúdo aprendido através das 3 ferramentas 

da web 2.0 utilizadas: o blog, o vídeo e o chat.  

De maneira geral, todos os alunos conseguiram realizar eficientemente a 

tarefa. Algumas questões de utilização foram resolvidas interativamente entre os 

próprios alunos. Quando uma das alunas da turma B perguntou algo ao professor B, 

esta a orientou a chamar um dos colegas no chat do facebook para auxiliá-la. A 

comunicação, portanto, no laboratório de informática, ocorreu pessoalmente, quando 

os alunos estavam próximos, e via chat, para alunos que estavam distantes, 

inclusive entre os alunos do laboratório e os alunos em exercício domiciliar.    

Como o Prezi possui a possibilidade de criação compartilhada de 

apresentações, o colega do Aluno A estava com a turma, no laboratório da escola A, 

e o aluno A, em casa, em exercício domiciliar. A mesma situação ocorreu com o 

aluno B. As atividades ocorreram em dias distintos. Portanto, foi possível, em cada 

uma das situações, que o pesquisador auxiliasse o aluno em exercício domiciliar.  

Apesar das dificuldades iniciais, assim que ambos dominaram o ambiente, tudo 

correu bem, sendo a comunicação entre o aluno no laboratório e o aluno em 

exercício domiciliar feita via chat. O aluno A apresentou um pouco de dificuldade no 

início da tarefa, mas deve-se lembrar que ele não pôde realizar a tarefa do chat com 

os colegas, na Atividade 3.   

O aluno B não só realizou eficientemente a apresentação, como interagiu via 

chat com os colegas, inclusive auxiliando um colega com dúvidas via chat, que ficou 

disponível dos alunos durante a tarefa de criação da apresentação.  



107 
 

As atividades dos alunos foram encerradas no prazo previsto, mas os alunos 

A e B demoraram, em média, 20 minutos a mais para concluir a apresentação com 

seus colegas, tempo extra creditado á demora maior na comunicação via chat42. A 

avaliação com relação á utilização da ferramenta foi feita pelo pesquisador, com o 

aluno em exercício domiciliar, e a avaliação do desempenho com a ferramenta pela 

dupla do aluno foi feita em laboratório, pelo professor regente da turma.  

Já a avaliação com relação ao conteúdo foi feito pelos professores A e B, 

relacionando as apresentações feitas pelos alunos da classe regular com a 

apresentação feita pelos alunos em exercício domiciliar. Após concluir a 

apresentação, todos os alunos enviaram aos professores o link da apresentação, já 

que o Prezi é uma ferramenta que trabalha na nuvem (cloud computing) e os 

arquivos produzidos ficam online. Além disso, quem quis pôde disponibilizar 

publicamente, através do perfil do facebook, conectado ao Prezi. Alguns desses 

trabalhos são mencionados nas imagens a seguir:  

As figuras 8, 9 e 10 representam uma produção concebida cooperativamente 

por 3 alunas, sentadas em computadores diferentes, que trabalharam 

cooperativamente na construção do Prezi.  

 

.  
Figura 8 - Apresentação de  P., M. e S., alunas da escola B.  
 

                                                 
42 Cogitou-se a possibilidade de utilizar chat via voz, mas a falta de condições materiais, 
representadas pela baixa velocidade de conexão e a falta de fones de ouvido e microfones para os 
alunos impossibilitou a execução do mesmo.  
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Figura 9 - Detalhamento do transporte de íons através da membrana 
 

 
Figura 10 - Detalhamento da difusão simples 
 

 

A produção do aluno B, em exercício domiciliar, com seu colega, no 

laboratório, resultou em um formato diferenciado, embora o conteúdo seja o mesmo. 

Os alunos optaram por representar a sua compreensão do conteúdo da aula de 

acordo com as imagens 11, 12, 13 e 14.  
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Figura 11 - Apresentação do aluno B e seu colega da escola B. 
Fonte: http://prezi.com/vajvbly6laz2/membrana/ 
 

 
Figura 12 - Tipos de transporte celular 
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Figura 13 - Transporte passivo 
 

 

 
Figura 14- Transporte ativo 
 

Tanto a turma A quanto o aluno A fizeram uma apresentação classificada 

pelo professor como “Boa”, no sentido de que explicitaram os conteúdos trabalhados 

em aula. A apresentação do aluno A, na comparação com os colegas, foi classificada 

pelo professor A da seguinte maneira: 
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O aluno (A) conseguiu colocar todos os conceitos principais na 
apresentação. Foi uma boa apresentação que, embora fosse 
diferente no visual, em termos de conteúdo estava no mesmo 
nível da apresentação feita pelos colegas. (Professor A). 

 

O aluno B teve sua apresentação classificada pelo professor como 

excelente, assim como boa parte da turma. Veja a fala do professor: 

 
Ele (o aluno B) conseguiu relacionar de forma excelente os 
conceitos e as experiências, indo além disso: conseguiu inserir 
na apresentações discussões não tratadas no blog, mas sim no 
chat e nas interações que tivemos utilizando as ferramentas de 
tecnologias digitais. Muito bom! (professor B).  

 

De modo geral, a turma do colégio A apresentou algumas dificuldades na 

compreensão dos assuntos, mas a repetição da explicação e dos exemplos fizeram 

com que todos conseguissem realizar a tarefa. O aluno A, em exercício domiciliar, 

também conseguiu concluir a sua apresentação e todos postaram no blog os links 

das apresentações ao professor A, para que este avaliasse.  

A turma do colégio B conseguiu executar a tarefa sem maiores problemas e 

em um tempo menor que a turma da outra escola. O aluno B conseguiu concluir a 

tarefa em conjunto com o colega da turma B, que estava no laboratório, postando, 

na atividade correspondente, no blog, o link da apresentação criada. Um resumo das 

atividades realizadas pode ser visto na tabela 6:  

 
Tabela 6 - Atividades realizadas pelas turmas da Escola A e B e alunos A e B 

ATIVIDADE TURMA ESCOLA A TURMA ESCOLA B ALUNO A ALUNO B 

Atividade 1- Blog �  �  �  �  

Atividade 2 – Vídeo �  �  �  �  

Atividade 3- Chat      * �      ** �  

Atividade 4 - Prezi �  �  �  �  

* O chat não se realizou na escola A (nem com o aluno A), pois o laboratório estava em reforma.  
** O aluno A não realizou o chat, pois os colegas não puderam utilizar o laboratório (reforma). 

  

Finalizados os resultados da execução prática das atividades, a última etapa 

de resultados refere-se aos questionários realizados com os professores regentes, 

alunos da classe regular e alunos em exercício domiciliar. 
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8.3 PÓS-APLICAÇÃO DA PROPOSTA 

Após o término das atividades, propôs-se aos colegas de classe, aos alunos 

em exercício domiciliar e aos professores A e B, sujeitos da aplicação prática da 

proposta de intervenção, que manifestassem sua opinião sobre a proposta aplicada.   

A opinião dos sujeitos possibilita, aliada aos demais resultados, responder 

ao problema de pesquisa, que é  investigar como o potencial de cooperação das 

ferramentas da web 2.0, acessadas por meio de dispositivos móveis, pode 

oportunizar a interação de alunos em exercício domiciliar com o contexto escolar.  

Os resultados apresentados a seguir foram obtidos a partir de entrevistas, 

realizadas após a aplicação da proposta, com os professores A e B, regentes das 

turmas (Apêndice G), entrevistas com os alunos A e B, em exercício domiciliar 

(Apêndice E) e questionários com todos os alunos das classes regulares, às quais 

os alunos A e B pertencem (Apêndice F). Tais resultados, que representam a opinião 

dos sujeitos envolvidos na proposta de intervenção, podem auxiliar no 

esclarecimento de aspectos não observados ou não detectados pelo pesquisador. 

Estes resultados estão relacionados a seguir.   

 

8.3.1 Avaliação da proposta pelos alunos em exercício domiciliar  

Após a realização das atividades práticas com professores, alunos da classe 

regular e alunos em exercício domiciliar, tais sujeitos avaliaram as atividades.  

Perguntados sobre “Você acha que aprende melhor os conteúdos da aula 

estudando sozinho ou estudando com os colegas”, o aluno A diz que aprende melhor 

os conteúdos de aula estudando com os colegas, enquanto que o aluno B diz que 

aprende melhor estudando sozinho.  

Com relação ao uso do tablet para o aprendizado, os alunos A e B afirmaram 

que gostaram de utilizá-lo, aprenderam coisas e conseguiram interagir com os 

colegas, conforme tabela 7, a seguir.  

 

Tabela 7 - Questões relativas ao uso do tablet/TIM 

PERGUNTA ALUNO A ALUNO B 

Você gostou de utilizar o tablet enquanto esteve ausente da escola? Sim Sim 

Você acha que conseguiu aprender coisas através do tablet Sim Sim 

Você conseguiu conversar/interagir com os colegas através do tablet? Sim Sim 

Você acha importante estudar utilizando as TIMS? Sim Sim 
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Na questão “Você acha importante estudar utilizando as TIMS ?”, a resposta 

foi “Sim”. Na continuação da pergunta, “Por que?”, obtendo-se as respostas: 

 
Porque é mais fácil pra pesquisar (aluno A). 
 
Porque acho que muda um pouco o jeito de dar aula. Então os 
alunos aprendem e se divertem ao mesmo tempo (Aluno B).  

  
Com relação às ferramentas, em si, quando perguntados sobre qual delas 

mais gostaram de utilizar, o aluno A respondeu ”Todas” e o aluno B respondeu 

“Prezi”. Já com relação às ferramentas que menos gostaram, o aluno A respondeu 

“chat” e o aluno B respondeu “blog”, destacando que o chat, conforme já 

mencionado, não pôde ser realizado na escola A.  

O aluno A achou as tarefas solicitadas pelo professor por meio do blog “iguais 

às da escola” e o aluno B achou-as “mais fáceis que na escola”.  O aluno A acha que 

aprende mais no tablet lendo textos e o aluno B acha que aprende mais com vídeos. 

Por fim, ambos respondem “Sim” quando perguntados se gostariam de aprender 

mais sobre a utilização das tecnologias digitais nas aulas.  

 

8.3.2 Avaliação da proposta pelos colegas  

Os colegas responderam, ao final da intervenção, a um questionário 

contendo questões que buscam captar como estes encaram o aprendizado 

(individual ou coletivo) e como estes perceberam a aplicação da proposta com 

relação ao uso das tecnologias e às ferramentas utilizadas. Percebe-se que a ampla 

maioria respondeu que aprende mais em interação com colegas, corroborando, 

assim, a resposta dos alunos A e B, conforme gráfico 1:  

 
Gráfico  1 - Preferência de estudo 
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Quando perguntados “Você gostou de utilizar o computador para interagir 

com seus colegas durante as aulas ?”, a maioria disse “Sim”, conforme o gráfico 2.  

 
Gráfico  2 - Satisfação ao usar o computador nas aulas 

 
 

No momento de escolher qual ferramenta mais gostaram de utilizar, a 

maioria escolheu Prezi (gráfico 3) e a que menos gostaram foi vídeo (gráfico 4).  

 
Gráfico  3 - Ferramenta que mais gostou de utilizar 

 

 

 
Gráfico  4 - Ferramenta que menos gostou de utilizar.  
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Todos os alunos confirmaram que conseguiram conversar com os colegas 

utilizando as ferramentas propostas para as atividades. Observe no gráfico 5 qual a 

preferência dos alunos por cada uma das ferramentas.  

 
Gráfico  5 - Ferramenta utilizada para a interação.  

  

Como resposta à pergunta “Você acha que aprende mais no computador 

com vídeos do professor, lendo textos ou conversando com os colegas”, os alunos 

responderam conforme o gráfico 6 

 

Gráfico  6 - Como você aprende mais no computador 
 

 

8.3.3 Avaliação da proposta pelos professores regentes das turmas  

Com relação à avaliação pelos professores regentes, considera-se esta 

participação fundamental, já que estes atuaram diretamente com os alunos, e são 

agentes fundamentais para o sucesso do processo de aprendizagem.  
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Tanto o professor A quanto o professor B classificam como “Excelente” a 

experiência de utilizar as TIMS conectadas às ferramentas da web 2.0 para fins de 

aprendizagem. Ambos os professores apontaram também que, dentre as quatro 

ferramentas utilizadas na intervenção, o blog e o Prezi foram os mais fáceis de 

utilizar, e o vídeo a ferramenta de mais difícil utilização.  

Com relação à afirmação “Ocorre melhoria na motivação dos alunos nas 

aulas com a utilização das tecnologias digitais”, ambos os professores concordam 

com a afirmação. Complementando a questão, perguntou-se “Por que você acha 

que a motivação se apresenta dessa maneira?”, sendo que as respostas dos 

professores foram conforme a seguir: 

 

Querendo ou não, os alunos de hoje são de uma geração 
tecnológica. Utilizando essas ferramentas, eles ficam “mais 
conectados” à aula (professor A). 
 
Por ser algo diferente e que aproxima mais os alunos das 
tecnologias e informações (professor B).  

 

Ao confirmarem que utilizam relativamente pouco o laboratório de 

informática, os professores foram perguntados: “Por que você acha que você ou 

seus colegas não utilizam mais frequentemente o laboratório de informática?”. Os 

professores responderam “porque os equipamentos não funcionam adequadamente” 

(professor A) e “por causa da disponibilidade de horários” (professor B), já que há 

apenas um laboratório para todos os professores.  

Com relação aos alunos em exercício domiciliar, os professores A e B 

acreditam que, utilizando as TIMS para acessar o conteúdo escolar e se comunicar 

com professores e colegas, este voltará para a escola integrado aos conteúdos e à 

turma. Quantificando este grau de integração, os dois professores acreditam que, 

numa escala de 0 a 100%, o aluno retorne dominando de 71 a 80% do conteúdo.  

Questionados sobre “O que você pensa da utilização de TIMS na educação”, 

os professores responderam: 

 
Toda tecnologia é válida, se bem utilizada (professor A)  
 
Quando orientados para um uso educacional, penso que é um 
bom meio de aproximar os alunos das informações. Estes 
meios são presentes na vida dos alunos, que utilizam apenas 
para diversão. Penso que podemos fazer bons trabalhos 
orientando o uso destes aparelhos para a educação (professor 
B).  
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Por fim, os professores foram convidados a falar livremente sobre a 

experiência de utilização de tecnologias digitais no processo de ensino e 

aprendizagem:  

Eu pessoalmente gosto muito de utilizar as tecnologias em sala 
de aula... mas fico preso aos equipamentos, que muitas vezes 
não funcionam. E a escola não tem recursos financeiros ou 
técnicos para sanar o problema.  Mas a gente faz o que pode, 
com o que tem (professor A) 
 
Gostei da experiência, pois além de ser mais uma opção de 
trabalho, vi os alunos interessados nas atividades, devido a ser 
um meio mais moderno e diversificado de revisar (aprender) 
um conteúdo (professor B).  

 

Desse modo, a avaliação da atividade permitiu reconhecer claramente 

elementos de interação e cooperação, proporcionadas pelas ferramentas da web 

2.0, na realização das atividades em duplas ou trios, em mais uma mostra do 

potencial que tais recursos têm quando sua utilização é conduzida 

pedagogicamente.  

 



9 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A análise dos resultados deste estudo iniciou no resgate das categorias de 

análise, provenientes do corpus teórico que orientou esta pesquisa e previamente 

definidas na metodologia. A definição de tais categorias (LÜDKE & ANDRÉ, 1986) 

decorreu do caráter exploratório que o estudo de caso apresenta (YIN, 2001).  

Para Lüdke e André (1986), as categorias devem refletir o propósito da 

pesquisa. Assim, neste estudo qualitativo envolvendo pesquisa em educação, a 

elaboração das categorias de análise será efetuada com base no referencial teórico 

sobre o qual o estudo se apoia (LÜDKE e ANDRÉ, 1986).  

Baseadas no referencial teórico, na frequência com que temas, respostas, 

observações ou comentários aparecem e reaparecem em contextos e com sujeitos 

diferentes, as categorias definidas para análise neste estudo foram emergindo 

durante o processo de pesquisa.  

Individualmente, o resultado da análise das categorias responde aos 

objetivos específicos deste estudo. De modo mais abrangente, o conjunto de 

categorias responde ao objetivo geral, que é analisar como o potencial de 

cooperação das ferramentas da web 2.0, acessadas por meio das TIMS, pode 

oportunizar a interação de alunos em exercício domiciliar com o contexto escolar.  

Deste modo, as categorias43 provenientes do referencial teórico do estudo, 

agrupadas conforme a temática e submetidas ao processo de análise foram:  

* A escola e o exercício domiciliar; 

* A escola e as tecnologias digitais; 

* Formação docente; 

* TIMS e interação;  

* TIMS e cooperação; 

* TIMS e aprendizagem móvel.  

 

9.1 A ESCOLA E O EXERCÍCIO DOMICILIAR 

Direito do aluno brasileiro, o exercício domiciliar não deve ser confundido 

com o simples ato de envio de cópias ou exercícios isolados, uma ou outra vez, 

quando os familiares vão ao estabelecimento escolar solicitar tais materiais.  

 
                                                 
43 A descrição detalhada das categorias de análise encontra-se na Metodologia deste estudo, p. 53.  
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Alunos impossibilitados de frequentar a escola “devem ser atendidos em 

condições especiais, inclusive na forma domiciliar” (MEC, 2002, p 1).  

A análise dos resultados do estudo que ora se apresenta demonstra que as 

direções das escolas A e B afirmam estar cientes da legislação sobre o exercício 

domiciliar. Contudo, à despeito da obrigatoriedade legal, os resultados permitem 

considerar que, salvo atitudes isoladas de alguns professores, o exercício domiciliar 

não é operacionalizado adequadamente pelas escolas participantes do estudo, 

conforme propõe a legislação. 

As observações e entrevistas apontam que a maneira como tal atendimento 

é operacionalizado muda de uma escola para outra: a escola A prepara os trabalhos 

e os envia ao aluno se os pais ou familiares vêm buscá-lo, enquanto a escola B 

afirma contatar a família para combinar a forma de encaminhamento das atividades.  

A forma como esse material chega até o aluno também é diferenciado, 

conforme depoimento das direções, quando perguntados “De que forma esse 

atendimento (conteúdos, materiais) chega até o aluno em exercício domiciliar?”. A 

análise dos resultados aponta que a escola A opta por um método tradicional no 

envio das atividades, enquanto que a escola B já utiliza recursos tecnológicos para 

efetuar a comunicação com o aluno em exercício domiciliar, como o e-mail.  

 Causa estranheza o fato de que o MEC, instituição que reconhece e 

recomenda a adoção de tecnologias digitais em processos educativos, não consiga 

garantir a efetivação do exercício domiciliar através da utilização de tais tecnologias 

nas escolas. Numa época de pleno uso da internet e dos recursos da web 2.0 

(O’REILLY, 2007), os resultados apontam que a escola pública brasileira ainda não 

consegue utilizar as tecnologias digitais para a aprendizagem das classes regulares 

e nem para os alunos em exercício domiciliar.  

A própria direção das escolas A e B reconhece que não há previsão de 

horário remunerado para que o professor prepare material para o aluno em exercício 

domiciliar. Quando perguntados se há provisão de horas para que o professor 

prepare o material, a direção diz “Não. As horas-atividade são o tempo que o 

professor prepara esse tipo de trabalho” (Direção da escola A) e “Não” (direção da 

escola B). Portanto, se o exercício domiciliar é feito de maneira incompleta e 

desordenada, o regresso do aluno à escola é ainda mais traumático. Não há tempo 

previsto para a readaptação do aluno e sua continuidade na turma é incerta.  
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A resposta do professor A é emblemática de uma escola que, não utilizando 

os recursos tecnológicos digitais de que dispõe, não sabe o que fazer com esse 

aluno. Na análise das respostas à pergunta “Como é feita a reintegração do aluno 

em exercício domiciliar, quando do seu retorno?”, os professores dizem: 

 
Essa parte é mais complicada. O aluno deve acompanhar a 
matéria de onde parou. O aluno deve buscar os conteúdos 
perdidos perdida com colegas. (professor A) 
 
É feita uma sondagem para ver se o aluno consegue 
acompanhar a turma ou se precisa de um acompanhamento 
especial, providenciado pela direção (professor B). 
 

 
Observa-se que as palavras utilizadas (“complicada”, “matéria perdida”, 

“buscar conteúdos perdidos”) são indicativos de que não há um procedimento 

padrão estabelecido para atendimento domiciliar nem para o retorno desse aluno. 

Não se utilizam as tecnologias digitais para alcançar este aluno fora do contexto 

escolar e revela acomodação quando se diz que o tempo e a disciplina foram 

“perdidos”.   

O “acompanhamento especial”, mencionado pelo professor B, mencionado 

em conversa informal com docentes, familiares e amigos, quase nunca ocorre: o que 

é mais comum é a desistência do aluno, sua reprovação ou, o que é pior, sua 

aprovação mesmo sem condições de aprendizagem recomendadas.  

Com relação a dados estatísticos dos atendimentos de alunos em exercício 

domiciliar nos últimos 3 anos, a escola A afirma ter atendido 4 alunos  e a escola B 

“aproximadamente 5 alunos” em exercício domiciliar. As direções das escolas 

afirmam não ter dados estatísticos relacionados à aprovação/reprovação desses 

alunos quando retornam do tratamento.  

Há falta de exatidão na estatística das direções das escolas sobre os alunos 

em exercício domiciliar. Na medida em que não se sabe nem quantos casos 

ocorreram, como foi o procedimento ou qual a situação atual destes alunos, há um 

campo propício para a continuidade dessa situação.   

Talvez a mais emblemática resposta tenha sido a do professor B, numa 

demonstração de que o exercício domiciliar é um processo que não ocorre nos 

moldes preconizados legalmente. Quando perguntado “Você acha que o aluno volta 

do exercício domiciliar preparado para retomar os estudos?”, a resposta para a 

pergunta foi “Não sei”.   
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A análise dessa resposta revela, em outras palavras, que a execução 

inadequada do processo de exercício domiciliar faz com que nem o próprio professor 

do jovem tenha condições de dizer se o mesmo teve o acompanhamento curricular 

adequado para acompanhar a turma quando retorna à escola.  

Portanto, entende-se que a execução inadequada do exercício domiciliar 

compromete seriamente o desempenho e a aprendizagem dos alunos nessa 

condição. Os resultados das entrevistas com as direções das escolas revelam que a 

administração dos estabelecimentos escolares não possuem estatísticas das taxas 

de repetência, desistência e reprovação de alunos em exercício domiciliar. 

Entretanto, observações e conversas informais com os professores, pais, alunos e 

direção da instituição de apoio (AMO) revelaram que cerca de 80% dos alunos que 

ficam em exercício domiciliar por mais de 4 semanas desiste ou reprova, o que 

representa um grau de desistência e reprovação bastante alto entre os alunos nessa 

condição 

Acredita-se que a utilização de TIMS conectadas às ferramentas da web 2.0, 

com conteúdo organizado pelo professor regente da turma, devidamente preparado 

para utilização pedagógica das tecnologias digitais, possibilite um acompanhamento 

dos conteúdos pelos alunos em exercício domiciliar, auxiliando-os na aprendizagem, 

em cooperação e interação com o contexto escolar, representado por seus 

professores, colegas e conteúdo.  Tal processo representa a operacionalização dos 

conceitos de interação e cooperação, usuais nas classes regulares em espaços 

escolares tradicionais, voltados agora para os processos de construção do 

conhecimento que acontecem em espaços físicos e temporais diversos, mediados 

pelas tecnologias móveis e sem-fio (SCHLEMMER et al, 2008). 

 

9.2 A ESCOLA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS  

A validade da utilização das tecnologias digitais na educação resta 

amplamente demonstrada em diversos estudos realizados nas últimas duas décadas 

por Fagundes e Hoffmann (2002), Valentini e Soares (2005), Primo e Smaniotto 

(2006), Pereira (2007), Machado (2009) e Lemos (2010), entre outros.  

A mudança da concepção de interação entre produtor e consumidor de 

conteúdo, representada pela web 2.0 (O’REILLY, 2007) permitiu a criação de uma 

série de ferramentas interativas acessadas por meio dos dispositivos móveis do tipo 

TIMS. Versatilidade de uso, portabilidade, possibilidade de conexão à internet e 
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facilidade de operação tornaram estes dispositivos úteis para utilização em vários 

campos da atividade humana, incluindo a educação (SCHLEMMER et al., 2007, 

SACCOL et al, 2011). Torna-se, essencial, portanto, que a escola atual esteja atenta 

às possibilidades educativas que a utilização das tecnologias digitais oferece. 

Somando-as ao interesse demonstrado pelos alunos por dispositivos tecnológicos, 

surge uma chance de propiciar processos educativos mais abrangentes e  efetivos. 

No Brasil, após as fases de informatização das escolas, da popularização da 

internet e da utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, entre 1990 e 2005, a 

conexão dos dispositivos em redes e à internet revolucionou o acesso à informação 

e comunicação, exigindo da sociedade  e da escola novos modos de atuação e 

representação (SANTAELLA, 2009; WEEN E WRACKING, 2009).  

Nos resultados deste estudo, os professores A e B concordam que a 

utilização educacional das tecnologias digitais conectadas à internet representa uma 

importante possibilidade de contribuição para a condução bem-sucedida de 

processos didático-pedagógicos, possibilitando aos sujeitos acesso rápido, facilitado 

e interativo à informação (KUENZER, 2001; ALMEIDA, 2007; KENSKI, 2008). 

Os professores participantes deste estudo revelam estar conscientes dessa 

característica nos alunos da escola atual, ao considerar que “[...] os alunos de hoje 

são de uma geração tecnológica” (Professor A), identificando características de 

alunos que nasceram imersos nos recursos tecnológicos digitais. Ao mesmo tempo, 

alertam que tais recursos somente “quando orientados para um uso educacional, [...] 

são um bom meio de aproximar os alunos das informações” (PROFESSOR B).  

As tecnologias digitais móveis já fazem parte do cotidiano dos alunos, cujo 

uso frequente acaba possibilitando familiaridade e facilidade de utilização. Neste 

estudo, o aluno B, por exemplo, apresentou uma maior desenvoltura no uso do tablet 

por já utilizar o tablet do pai e possuir smartphone de operação semelhante.  

Percebe-se que a utilização da internet, entre os alunos, tem como objetivo 

maior os conteúdos de redes sociais, fotos, jogos e músicas, que possuem páginas 

coloridas e atraentes do ponto de vista visual. Por isso, talvez os mesmos façam uso 

constante de tais sites justamente por falta de atratividade nas páginas de conteúdos 

escolares. Após a apresentação e utilização da versão final do blog, os alunos 

afirmaram que gostaram “da animação da anatomia do olho que mostra tudo por 

dentro do nosso olho” e “achamos super interessante o blog pelas experiências e 

simulações” demonstrando que, quando o formato é adequado, o interesse surge.  
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Já os alunos A e B destacam que gostam das ferramentas porque “vou 

poder falar com meus amigos e tirar as dúvidas de trabalho da escola. Se eu não sei 

eles me explicam” (Aluno A). Acrescenta o aluno B que “assim é bom, porque senão 

eu fico sem estudar e fazer só os exercícios que a professora manda é chato“ e “não 

vou perder mais nenhum conteúdo, e ainda vou poder perguntar pro professor e falar 

e ajudar meus colegas” (Aluno B). 

Observa-se que os alunos conseguem ir além da visão informativa do blog, 

enxergando a ferramenta como um meio de comunicação, pelo qual ele vai poder 

“perguntar pro professor” ou “falar com meus colegas e tirar as dúvidas do trabalho 

da escola”.  Tal interação ocorre justamente quando há condições materiais para que 

a informatização conjugue o contexto escolar físico (professoras, colegas e 

conteúdo) ao aluno física ou temporalmente distante.  

Os professores percebem a motivação dos alunos quando dizem “ [...]  

quando falei que íamos ao laboratório de informática, foi uma festa. Todos ficaram 

motivados” (professor A) e “Gostei de vê-los motivados assim. Queria poder fazer 

assim sempre”(professor B).  

Apesar do interesse dos alunos e das grandes possibilidades existentes na 

utilização de ferramentas da web 2.0 com fins educacionais, o baixo número de 

laboratórios e computadores funcionando e a falta de preparação docente faz com 

que o potencial das tecnologias digitais não seja efetivamente utilizado.  

Atendendo cerca de 90% das crianças em idade escolar (INEP-MEC, 

201244), a escola pública brasileira busca acompanhar o ritmo das mudanças 

tecnológicas digitais, desde 199745, aparelhando as instituições escolares com 

computadores, objetivando “[...] promover o uso pedagógico de Tecnologias de 

Informática e Comunicações (TICs) na rede pública de ensino fundamental e médio” 

(BRASIL, 2012, p. 1).  No entanto, do total de 56.510 laboratórios entregues pelo 

PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia Educacional) no ano de 2011, por 

exemplo, 30% não foram instalados, por falta de estrutura física escolar ou questões 

burocráticas e em cerca de 30% dos laboratórios instalados, não há professores e 

técnicos habilitados a utilizar o equipamento (LOPES, 2013). 
                                                 
44 Dados do Censo Educacional 2012 (INEP-MEC, 2012), disponível no endereço eletrônico 
<http://portal.inep.gov.br/basica-censo> 
45 O primeiro programa público brasileiro abrangente de utilização de tecnologias na Educação foi o 
Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de 
abril de 1997, para promover o uso pedagógico de Tecnologias de Informática e Comunicações (TICs) 
na rede pública de ensino fundamental e médio (Fonte: BRASIL, 2013).  
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Neste estudo, concordando com Lopes (2013), verifica-se laboratórios em 

número insuficiente reportados pelo professor A. O professor B afirma que não utiliza 

o laboratório de informática com mais frequência “pela disponibilidade de horários”, 

já que outros professores também querem utilizar o espaço. Em outras palavras, o 

laboratório de informática é utilizado por cada disciplina no máximo uma vez por 

semana, por cerca de duas horas, observado que não são todas as disciplinas que 

utilizam o espaço.   

Os professores A e B vão além, ao tratar da falta de suporte técnico:  

 
Gosto muito de utilizar as tecnologias em sala de aula, mas fico 
preso aos equipamentos, que muitas vezes não funcionam. E a 
escola não tem recursos financeiros ou técnicos para sanar o 
problema (professor A). 
 
Quase toda semana tem computador estragado e a gente não 
sabe e nem tem ordem pra mexer. Não tem técnico nem 
professor no laboratório. Então, eles arrumam quando dá 
(professor B). 
 

Portanto, apesar da explícita demonstração de interesse e motivação dos 

alunos pela utilização das tecnologias digitais e da consciência dos professores da 

importância de tal utilização, os resultados deste estudo demonstram que os 

laboratórios de informática escolares são em número insuficiente e não há técnicos 

nem professores formados para operá-los.  

A questão de utilização dos laboratórios de informática, conectados com a 

internet e ferramentas da web 2.0, para poder atender mais eficientemente alunos 

em exercício domiciliar, caso tratado neste estudo, exige formação docente 

especializada e urgente.  Não se trata de responsabilizar docentes ou Estado, mas 

de definir quais entraves estão sendo colocados na operacionalização do exercício 

domiciliar. Portanto, aliada à questão da informatização escolar, outra questão 

determinante que se coloca é a formação do docente que irá utilizar tais recursos.  

 

9.3 FORMAÇÃO DOCENTE  

A educação brasileira, apesar das políticas públicas de informatização das 

escolas, não vem apresentando efetividade nos resultados de avaliações nacionais 

e internacionais. Um dos reflexos desse fato pode ser vista no rendimento 



125 
 

insuficiente dos alunos brasileiros, comprovado por pesquisas conduzidas por 

órgãos nacionais (SAEB46) e internacionais (PISA47). 

Relatos de experiências positivas de atividades educacionais mediadas 

pelas tecnologias digitais demonstram que a inserção tecnológica, quando 

conjugada com projetos pedagógicos, alteram substancialmente a efetividade do 

processo educacional. A utilização das tecnologias digitais como elemento 

estratégico na educação extrapola a aquisição do equipamento: fundamental 

também é a formação atualizada, em número suficiente e constante de docentes48. 

Para Moreira e Silva (2001) e Fagundes (2013), a formação dos professores é o 

maior gargalo da educação brasileira, pois a grande maioria não tem contato com 

tecnologias digitais durante a formação. Assim, não adianta receberem 

equipamentos que não sabem utilizar.    

O próprio governo brasileiro, através da Controladoria Geral da União 

reconhece a gravidade da situação. Em estudo divulgado em fevereiro de 2013, 

aponta deficiências na capacitação dos professores como operadores do importante 

suporte tecnológico representado pelos laboratórios de informática das escolas: 

 

Há fragilidade na capacitação dos professores, o que impacta diretamente a 
utilização dos laboratórios como suporte tecnológico ao processo de ensino-
aprendizagem de matérias regulares, como matemática, história, ciências, 
geografia e língua portuguesa (BRASIL, 2013, p. 38). 
 
 

A falta de suporte técnico especializado se mescla à própria falta de 

formação específica do professor que, não tendo conhecimento, precisa de ajuda 

nas tarefas mais simples. Os professores A e B relataram que, durante sua formação 

docente, não houve em seu currículo nenhuma disciplina específica para utilização 

pedagógica das tecnologias digitais (ZACCARON et al, 2012).  

                                                 
46 SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, do Governo Federal brasileiro, realizado pelo 
MEC para avaliar o desempenho dos alunos do Ensino Fundamental (MEC, 2011).  
47 PISA é um programa de avaliação internacional padronizada, desenvolvido conjuntamente pela 
OCDE (Organização para a Cooperação  e Desenvolvimento Econômico) e países convidados, como 
o Brasil. Aplicada  a alunos de 15 anos, ao final do Ensino Fundamental da Educação Básica, a 
avaliação do Pisa é realizado a cada 3 anos, envolvendo áreas da Linguagem, Matemática e 
Ciências, não somente quanto ao domínio curricular, mas quanto aos conhecimentos relevantes e 
habilidades necessárias à vida adulta (MEC, 2011). 
 

48 Se reconhece  a importância da distribuição dos computadores nas escolas. Mas o padrão de 
acesso não é homogeneamente distribuído, havendo concentração de usuários nas Regiões Sul e 
Sudeste, com predominância dos utilizadores em áreas urbanas, nas quais a infraestrutura favorece a 
difusão tecnológica (CGI, 2012). Este estudo foca sua atenção nas escolas que já tem seu laboratório 
e que, mesmo assim, não conseguem operacionalizar seu funcionamento satisfatoriamente.  



126 
 

Segundo o professor A, durante sua formação havia apenas uma disciplina, 

chamada Tecnologia e Educação, com softwares eram bem diversos dos recursos 

utilizados atualmente, especificamente as ferramentas da web 2.0.   

O professor B também afirma que sua formação docente inicial não incluiu 

no currículo disciplinas específicas para a utilização pedagógica das tecnologias 

digitais. Perguntados por que não faziam cursos de formação e atualização, a 

resposta de ambos os professores colocavam como impeditivo o fator custo. Apesar 

disso, o professor B fez cursos por conta própria e utiliza algumas ferramentas da 

web 2.0, como Facebook e Youtube, mas admite insuficiência de recursos e tempo.  

O docente, sem formação curricular para atuar neste novo cenário, não está 

preparado e não tem condições para realizar as mudanças que a sociedade e os 

alunos demandam. Compreendendo que não é a tecnologia que modificará a ação 

escolar, mas aquilo que o docente é capaz de fazer com a tecnologia que 

determinará seu sucesso, entende-se que comprar equipamentos não resolverá o 

problema, se o docente não tiver formação para atuar com tais recursos.  

A instrumentalização tecnológica e funcionamento adequado do laboratório 

de informática, bem como a formação docente para utilização das tecnologias 

digitais, tem estreita ligação com a operacionalização do exercício domiciliar, tanto 

com relação à escola quanto em relação ao aluno. Se estes alunos estão 

impossibilitados de ir à escola, por estarem em tratamento de saúde, devem ter 

atendimento especializado, mas os resultados da pesquisa mostram que esse 

atendimento “especializado” consiste, na maioria das vezes, em envio de cópias de 

materiais e exercícios de aula.  

Sem formação docente específica para atuar pedagogicamente com as 

tecnologias digitais, como exigir dos professores que as utilizem com os alunos 

regulares e como exigir que a utilizem para acionar o aluno em exercício domiciliar, 

envolvendo-o no processo de aprendizagem, mesmo à distância? 

Portanto, a análise da situação inicial do problema aponta para o fato de que 

o número de laboratórios é insuficiente e a manutenção de tais laboratórios em 

condições ideais de funcionamento não é realizada. Contudo, o entrave principal é 

que os professores não tem formação adequada para utilizar tais recursos 

pedagogicamente.  

Essa constatação ocorreu na pergunta aos professores se eles conheciam 

alguma ferramenta da web 2.0. Apesar de ambos responderem sim, precisaram de 



127 
 

auxílio do pesquisador tanto na criação do conteúdo quanto na postagem adequada 

no blog. Sem auxílio do pesquisador, a criação do blog seguiu um esquema muito 

rudimentar de postagem: a simples transposição para o formato digital, que foi 

acessada por alguns alunos. Essa é uma demonstração de uma utilização não 

pedagógica: o professor não sabia utilizar o blog para ensinar algo a alguém, apenas 

para colocar conteúdos ali, como se fosse um livro.  

Um claro exemplo é o professor saber utilizar o facebook para seu perfil 

pessoal. Isso não significa que ele saiba utilizá-lo pedagogicamente, isto é, usar o 

facebook para ensinar algo na sala de aula. Portanto, a utilização pessoal de uma 

ferramenta é muito diferente de sua utilização pedagógica. Para atuar 

pedagogicamente, o professor deve ter preparação específica.  

A falta de preparação para o uso das tecnologias digitais ficou mais visível 

ainda no vídeo. Excetuando a contribuição do professor com o conteúdo, todo o 

restante do processo, como edição, montagem e postagem foi executado pelo 

pesquisador, pois o professor não sabia usar um software básico de edição para 

editar a gravação nem postar o vídeo na internet.   

A descrição inicial do problema, portanto, demonstra um quadro de inserção 

tecnológica insuficiente, aliada à falta de formação específica para que os 

professores possam utilizar pedagogicamente as tecnologias digitais. Assim, 

desligada dos meios tecnológicos, a operacionalização do exercício domiciliar não 

apresenta execução adequada e, por consequência, não se consegue interação com 

esse aluno que ora está em casa, ora no hospital ou ora na instituição de apoio, em 

tratamento e recuperação. As TIMS, conectadas às ferramentas da web 2.0, 

representam uma real possibilidade deste aluno acessar o contexto escolar e 

aprender, em interação com professores, colegas e conteúdo. 

 

9.4 TIMS E INTERAÇÃO 

A aprendizagem não é um processo que decorre de estruturas internas do 

indivíduo, mas sim da interação que este possui com o objeto do conhecimento 

(PIAGET, 1973), havendo relação entre os níveis de interação e o sucesso no 

processo de construção do conhecimento (QUINTANAR, 2010). As redes eletrônicas 

propiciam a construção do conhecimento pelo sujeito por meio da interação mútua, 

que possibilita aos participantes respostas autônomas, criativas e não-previstas, 

algumas vezes, inclusive, escapando ao controle do proprietário do espaço.  
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As tecnologias digitais propiciam tal interação, revolucionando a maneira de 

produzir, distribuir e acessar o conhecimento (ALMEIDA, 2007; KENSKI, 2008). A 

criação da internet e sua evolução para a web 2.0 (O’REILLY, 2007) possibilitou criar 

ferramentas que facilitaram a criação, publicação, acesso e distribuição da 

informação: as ferramentas da web 2.0. Do mesmo modo, a evolução da tecnologia 

eletrônica digital possibilitou a criação de uma série de dispositivos móveis e sem-fio 

denominados TIMS (SCHLEMMER et. al, 2007; SACCOL et al., 2011).  

O fato de poderem conectar-se à internet de virtualmente qualquer local e 

permitirem o acesso à informação torna a utilização das TIMS extremamente versátil 

em diversas áreas, incluindo a utilização educacional móvel (SACCOL et al., 2011).   

Este estudo, ao investigar o potencial das TIMS em processos educativos baseados 

em interação e cooperação, buscou propiciar possibilidades de interação entre 

alunos impossibilitados de frequentar a escola com o contexto escolar.  

As TIMS, ao permitir tal conexão, representam a oportunidade de 

disponibilizar ao aluno conteúdos e experiências interativas que podem compensar 

sua ausência na classe regular.  

Tal utilização, ao mesmo tempo em que beneficia o aluno em exercício 

domiciliar, torna o aprendizado uma experiência interessante e atrativa para os 

alunos, conectando interativamente todos os envolvidos no processos. Assim, o 

papel das TIMS no processo da aprendizagem é possibilitar o acesso às ferramentas 

que permitem e estimulam a interação.  

Sendo que a interação ocorre na proporção do contato com o objeto, pode-

se motivar o interesse do aluno  utilizando recursos como objetos de interação mais 

atraentes, linguagem adequada ou exemplos mais próximos de sua realidade. 

Quando isso não acontece, a interação não ocorre ou ocorre em níveis insuficientes 

para possibilitar a construção do conhecimento.   

Na postagem da Atividade 1, com conteúdo mais técnico e onde o professor 

não estimulou a interação e o aprendizado no formato da pergunta, as respostas dos 

alunos ao pedido de comentarem sobre o blog foram lacônicas e desmotivadas.  

 
Gostei do blog  (KV, aluno da escola A).  
 
Achei legal (A, aluna escola A)  
 
Gostei das imagens (G, aluna da escola B).  
 
Gostei do blog (P, aluno da escola B). 
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Esse tipo de interação, denominada por Primo (2000) como interação 

reativa, é apenas uma resposta a um estímulo, uma resposta prevista. Nota-se que 

na primeira atividade nenhuma resposta ultrapassou o nível de retorno (não houve 

réplica, ou tréplica), caracterizando uma previsibilidade característica da interação 

reativa: apesar do aluno poder escrever um texto grande justificando a posição, sua 

resposta correspondeu, para todos os efeitos, a um retorno do tipo Sim (Sim, gostei 

do blog) ou Não (Não gostei do blog). 

Após a colocação de mais conteúdos interativos, imagens, animações e 

experiências que estimularam o contato dos alunos com o conteúdo, não só os 

alunos da sala de aula mostraram-se mais motivados como também os alunos em 

exercício domiciliar começaram a interagir.  

Também na Atividade 2, que envolveu vídeos e um questionamento 

formulado para gerar um nível de proximidade maior do conteúdo com a realidade 

da turma, o nível de entusiasmo na resposta foi bastante perceptível. Por conta de 

perguntas relacionadas ao contexto dos alunos, as respostas se tornam mais 

naturais, não se podendo prever o rumo das mesmas, caracterizando interação 

mútua (PRIMO, 2000): 

 
 [...]  Nós achamos legal , as artes ilusão óticas e é 
interessante e as aulas tinham que ser assim. Porque a gente 
pode mandar dúvidas e falar com as pessoas... e aprender  
(KV e BK, alunos da escola A)  
 

Isso mesmo, KV e BK, vocês também podem utilizar 
este espaço do blog para perguntar coisas que vocês 
não entenderam. Assim, podemos aprender sempre, 
certo? (Professor A).  

 
Gostei da proposta, porque auxilia as pessoas que não podem 
ir à aula. Aqueles que não entenderam a matéria podem 
perguntar pro professor e entender (F, aluna da escola A).  
 

Eu também gostei dessa, F. (PB, aluna da escola A).  
 

Além da interação mútua percebida acima, percebe-se a presença do 

professor como mediador do processo, estimulando e organizando o processo.  

 

Isso mesmo, KV e BK, vocês também podem utilizar 
este espaço do blog para perguntar coisas que vocês 
não entenderam. Assim, podemos aprender sempre, 
certo? (professor A).  
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Assim, a interação ocorre não só entre aluno e conteúdo, mas entre 

professor aluno (e vice-versa) e aluno e turma de colegas (e vice-versa), num 

exemplo claro de interação mútua, e não apenas reativa (PRIMO, 2000).   

Na interação mútua, observa-se maior envolvimento dos alunos, ocorrendo 

também uma capilarização dos comentários/respostas, com um aluno entrando na 

resposta do outro e a conversa se estendendo:  

 

 
Resposta 1 (ALUNO B, escola B)  
 
   

Réplica à resposta 1 
 
    

Tréplica à resposta 1 
 

  
Resposta ao ALUNO B.  

 
 
Resposta 2 (N e B, escola B) 
 
    

Réplica à resposta 2 
 
     

Tréplica à resposta 2 
   
 Resposta à tréplica  

 
   Réplica à resposta 2 
    

 

9.5 TIMS E COOPERAÇÃO 

Com relação a  cooperação, possibilitada  por ferramentas da web 2.0, 

acessadas através das TIMS, considerou-se que tal premissa considera a mesma 

como o mais alto grau de interação, validando a teoria de Piaget  

Já que a aprendizagem se constitui por meio da interação do aprendiz com o 

objeto de aprendizagem, as ferramentas da web 2.0, acessadas pelas TIMS, podem 

possibilitar o contato do aluno com o contexto escolar (professores, colegas e 

conteúdo) e estimular a construção do conhecimento.   

Observa-se que a presença do professor é fundamental para direcionar a 

turma. Por várias, vezes, quando o professor A ou B saiu da sala, os alunos sentiam-

se “perdidos”. Estimulados, por sua vez, todos voltavam a interagir.  
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Esta presença do professor, física ou virtual, observou-se no formato de 

retorno a questionamentos do aluno ou efetuando fechamentos de discussões, 

validando as opções verdadeiras e/ou corretas. Tal liderança, nociva se muito 

intrusiva, é desejável, para iniciar uma ou finalizar discussões, dirimir dúvidas ou 

fazer um fechamento, estimulando a interação e a cooperação.  

Percebeu-se uma gradação dos estímulos interativo-cooperativos da 

primeira à última atividade. Na Atividade 1, blog, apenas se pedia que o aluno 

acessasse o conteúdo e desse uma opinião. Já na Atividade 2, além da inclusão de 

mais conteúdos e vídeos, era necessário responder questões. Na atividade 3, as 

questões deviam ser respondidas em conjunto e  na Atividade 4, uma apresentação 

devia ser construída coletivamente. Assim, tanto a interação como a cooperação se 

tornam mais intensas, tanto para trocar informações sobre as possibilidades de 

resposta, construindo o conceito, quanto para decidir quem faz o quê na tarefa.  

No caso de cada aluno da dupla resolver responder uma questão, observa-

se que a interação não ocorre ou ocorre apenas na forma reativa. A interação mútua 

aparece com força no chat onde, tendo que discutir um assunto, não é possível 

prever as respostas. Uma vez iniciada a discussão, não é mais possível determinar 

como ela será encerrada. Pode, inclusive, segundo Primo (2000) ultrapassar o limite 

da pergunta inicial, estabelecendo-se outro nível de diálogo. Daí a importância do 

professor como mediador do processo e como alguém que pode recolocar a(s) 

discussão(ões) novamente alinhada(s) com o assunto.  

Reafirma-se aqui a concepção de Fuks e Pimentel in Lobato (2009) segundo 

os quais a colaboração é entendida como sendo qualquer ajuda entre indivíduos, em 

função de um objetivo comum. Apesar da contribuição de cada indivíduo, não 

acontece diálogo entre os participantes para pensar em conjunto a obra. É uma 

simples contribuição para alcançar um resultado que não poderia ser alcançado 

individualmente. 

Baseados em Piaget (1973) e colocando a cooperação como o mais alto 

grau de interação, Fuks e Pimentel in Lobato (2009) argumentam que cooperar é 

agir em conjunto. Na última atividade proposta à turma, pôde-se observar a 

cooperação aparecendo com força. Para que dois alunos consigam criar uma 

apresentação, a partir de informações colocadas no blog, assistidas no vídeo e 

complementadas com um bate-papo, é imprescindível que os alunos ajam em 

conjunto, operem em conjunto, cooperem.  
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Duas situações, ocorridas durante a aplicação da proposta, evidenciam a 

ocorrência do conceito de cooperação explicitado: a discussão em torno de um 

conceito de biologia e a elaboração de uma apresentação, ambas as tarefas 

coletivas.  

A primeira delas surge num questionamento colocado pela professora B 

sobre a membrana plasmática e transporte celular, indagando por que uma pessoa 

que tem uma dieta rica em proteínas deve ingerir uma quantidade grande de água. 

Essa discussão envolveu vários alunos, conforme a seguir:  

  
Por que qualquer pessoa tem que ingerir uma grande 
quantidade de água para ficar saudável e hidratada e também 
quem consome muitas proteínas deve tomar água para digerir 
os alimentos (Aluno B, escola B).  
 
Porque quando ingerimos muitas proteínas, nós perdemos 
grandes quantidades de água. (N e B, alunos da escola B).  
 

Uma pessoa com dieta rica em proteína deve ingerir 
bastante água porque proteínas necessitam de liquido 
para serem dissolvidas. (A e T, alunas da escola B).  

 
Sim, uma pessoa que tem uma dieta rica em 
proteína deve ingerir bastante água porque a 
proteína precisa de água para ser dissolvida. 
Se fosse um vegetal, não, ele dissolve fácil 
(R., aluna da escola B).  

 
 Mas os alimentos são digeridos só com 
água? Se fosse assim, era fácil emagrecer: 
era só tomar bastante água (A e J, alunos da 
escola B).   

 

Não só com água, mas é que quando 
os alimentos ficam em contato com a 
água, eles são digeridos mais 
rapidamente. A água também auxilia 
na hidratação e evacuação, 
reequilibrando o equilíbrio celular, 
entendeu? (Aluno B, escola B).   

 
Ah, agora entendi. É que eu 
não estava ligando célula com 
os processos internos do 
organismo. Vlw (A e J, alunos 
da escola B).   

 
Agora entendi melhor (N e B, 
alunos da escola B). 

 
Era isso que a gente estava 
tentando explicar. (A e T, 
alunas da escola B).  
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Valeu pela explicação, Aluno 
B (N e B, alunas da escola B).  

 
Valeu, aí (A e J, alunas escola 
B).  
 
 

Ao utilizar as ferramentas da web 2.0, conectadas pelas TIMS, a 

presencialidade é substituída pelo diálogo, que pode ser potencializado ou não, 

dependendo da ferramenta utilizada e formato de apresentação do conteúdo.  

Percebe-se que o chat é uma ferramenta interativo-cooperativa por excelência, pois 

não há diálogo sem o outro. Portanto, nas interações virtuais, aquele com o qual o 

emissor dialoga cresce em importância, conforme Heppel (2012).  

Com relação à visibilidade (HEPPEL, 2012), as ferramentas blog e vídeo 

estimularam a interação e colaboração entre os colegas do grupo (We). Ao mesmo 

tempo, ao ficar público na web, faz parte do espaço See, pois é público.  

Com relação aos alunos da escola A, que realizaram a atividade no 

laboratório, não houve problemas, já que os mesmos podiam se comunicar 

pessoalmente. Na escola B, entretanto, o tamanho do laboratório e a exigência da 

professora por silêncio fez com que muitos optassem pelo chat do facebook, para 

conversarem com os colegas ou pegarem dicas.  

Na atividade final, de avaliação, os prezis criados demonstram a criatividade 

dos alunos, ao mesmo tempo em que exibe toda a versatilidade que a ferramenta 

proporciona, por utilizar conceitos de apresentação não-linear e permitir a 

construção coletiva. O Prezi, ao agregar texto, imagem, som, vídeos e ainda permitir 

a organização espacial dos elementos e suas conexões dentro dele, permitem 

acompanhar, como na sequencia de imagens a seguir, o fluxo de pensamento dos 

alunos, avaliando mais adequadamente a aquisição do conhecimento. 

As imagens a seguir dão um exemplo de uma sequência de animações 

produzidas com o Prezi, destacando a capa de uma apresentação criada 

cooperativamente por 3 alunas da escola B.  

As figuras 15, 16 e 17, a seguir, embora não representem toda a 

apresentação, dão uma ideia da capacidade do Prezi de representar todo o cenário 

e aprofundar pontos específicos do conteúdo. Observe as conexões criadas 

interligando os conceitos, importantíssimos para seguir o fluxo de pensamento dos 

alunos e de difícil expressão mais difícil utilizando texto ou ferramenta linear:  
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Figura 15 - Capa do prezi         
 

 
Figura 16 - Conceitos e conexões      
 

 
Figura 17 - Detalhamento gráfico de um conceito  
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O aluno B, em exercício domiciliar, com seu colega, no laboratório, 

representaram sua compreensão do conteúdo de acordo com as figuras 18, 19 e 20:  

 
Figura 18 - Capa do prezi        
 

 
Figura 19 - Tipos de transporte celular.  
 

 
Figura 20 - Detalhamento de um conceito.  
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A criação da apresentação de maneira coletiva ocorreu tanto por falta de 

computadores disponíveis, permitindo que cada um sentasse sozinho em um 

equipamento, mas também foi planejado desta maneira, para que o aluno em 

exercício domiciliar conseguisse trabalhar com atividades síncronas. 

Portanto, a análise das ferramentas chat e Prezi serviu para analisar os tipos 

de agrupamento que cada ferramenta proporciona e/ou estimula. 

O blog abre possibilidade para a rede o vídeo ocorrem num espaço de 

grupo, pois todos os colegas se conhecem e tem o objetivo comum de aprendizado 

do conteúdo. O estímulo para a contribuição vem do próprio grupo, como no chat, 

onde a professora B deu o estímulo inicial para a conversa, conforme Dron & 

Anderson (2007) e onde a contribuição de um aluno estimula os demais. 

No caso do chat sobre o transporte celular, os alunos contribuíram 

espontaneamente, buscando criar uma definição mais completa, que não estavam 

conseguindo resolver sozinhos. Nesse caso, de acordo com Dron & Anderson 

(2007), os alunos trabalharam em grupo.  

O Prezi foi um exemplo de momento onde se viu a emergência do coletivo. 

No momento em que os alunos resolveram tornar pública e reutilizável sua 

apresentação na rede social facebook, disponibilizam a mesma para ferramentas de 

busca na web e ao alcance de qualquer internauta (Dron & Anderson, 2007).  

A análise permite constatar, portanto, que a interação e cooperação foi 

estimulada através do formato da postagem feita pelos professores somado às 

potencialidades das ferramentas da web 2.0 que, ao apresentarem a possibilidade 

de utilização móvel, permitiu que os alunos não só se mantivessem em contato com 

o contexto escolar, mas  também que os mesmos cooperassem virtualmente, 

permitindo a construção do conhecimento.  

Esse fato representa possibilidades de incluir nos processos educativos 

regulares alunos que, por qualquer motivo que impossibilitem sua presença numa 

sala de aula regular, possam utilizar as tecnologias digitais, especialmente as TIMS 

para, em interação e cooperação, construir seu conhecimento.  

   

9.6 TIMS E APRENDIZAGEM MÓVEL 

Ao permitir o acesso através de dispositivos móveis do tipo TIMS as 

ferramentas da web 2.0 possibilitam a operacionalização da aprendizagem móvel. 

Neste estudo, o tablet permitiu aos alunos em exercício domiciliar acessar o contexto 
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escolar. Esse acesso às ferramentas da web 2.0 – e, consequentemente, ao 

contexto de aprendizado - permitindo interação e cooperação com os colegas e os 

professores só foi possível graças às TIMS, pois os alunos A e B estavam em 

exercício domiciliar, sem condições de deslocar-se até a escola.  

Ao utilizar tais recursos, o professor regente não só disponibilizou conteúdo, 

mas o fez em ferramentas que propiciaram o desenvolvimento de processos 

interativo-cooperativos que permitem a construção do conhecimento (PIAGET, 1973; 

PRIMO, 2001).  

O amplo crescimento na utilização de dispositivos móveis no Brasil  e no 

mundo (IDC BRASIL, 2012; CGI, 2012) faz aumentar o número de potenciais alunos 

que podem beneficiar-se da utilização de tais dispositivos no campo educacional, 

operacionalizando a aprendizagem móvel (SACCOL et al., 2011).  

O atual cenário tecnológico, que apresenta padrão crescente de conexão 

permanente à web possibilita a emergência de novos padrões sociais, entre eles a 

aprendizagem móvel ou mobile learning (m-learning) (SACCOL et al, 2011). A 

totalidade dos professores possuíam dispositivos do tipo TIMS, os alunos A e B 

responderam que seus smartphones acessavam a internet e 65% dos colegas, da 

turma regular, possui smartphone com possibilidades de acesso à rede49.  

A possibilidade de atingir potenciais alunos, impossibilitados de estarem 

presentes em espaços educativos formais (GADOTTI, 2005) impõe uma nova 

reflexão sobre o conceito de educação, proximidade e distância, no processo 

interativo de construção do conhecimento. A confluência das TIMS com as 

ferramentas da web 2.0 permite ao aluno em aprendizagem móvel dos dias atuais 

participar interativamente do processo de aprendizagem. 

Como exemplo, as TIMS conectadas às ferramentas da web 2.0 

possibilitaram aos alunos A e B, participantes deste estudo, acesso ao conteúdo em 

condições similares a de seus pares no laboratório de informática, permitindo o 

aprendizado móvel nos padrões preconizados pela ABED (2012). A validade dessa 

utilização aparece nos estudos de utilização de dispositivos móveis conectados à 

internet para operacionalizar interação entre sujeitos (MOREIRA, 2011; CBB, 2012).  

                                                 
49 Deve-se considerar que a possibilidade de acesso não significa, necessariamente, acesso efetivo, 
pois condições socioeconômicas podem permitir adquirir o aparelho, mas não o pagamento da 
mensalidade da assinatura de acesso a internet. O mesmo vale para os professores, pois o acesso 
ao dispositivo e às ferramentas da web 2.0 não significa, necessariamente, que o mesmo tenha 
preparação para a utilização pedagógica do mesmo (o autor)  
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Os experimentos conduzidos nos estudos supracitados, assim como os 

exemplos relatados, ao centrar o aprendizado na experiência do aluno, reafirmam ao 

mesmo o papel de protagonista no processo de construção de seu conhecimento, 

com a mediação do professor (SHARPLES, 2000). Assim, a aprendizagem móvel 

apresenta-se como uma possibilidade real de utilização das TIMS para promover 

processos educacionais mais abrangentes e inclusivos. 

Por fim, o advento e crescimento da computação ubíqua (LEMOS, 2009; 

SILVA, 2011; TUJOL, 2011; BARBOSA, 2012) é um avanço que se apresenta como 

uma promessa concreta de avanço do conceito de aprendizagem móvel, através da 

naturalização da utilização tecnológica digital, integrando os recursos digitais às 

ações e comportamentos naturais das pessoas. Ao apresentar a informação 

relevante para o contexto onde a pessoa está, a computação ubíqua se coloca como 

a última fronteira dos processos educativos, permitindo aprender em todos os 

momentos, de todas as maneiras, em todos os lugares.  

 

 



10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A possibilidade de operacionalizar a aprendizagem através das tecnologias 

digitais já é questão definida na literatura sobre utilização tecnológica em processos 

educativos. O que este estudo procurou investigar é como potencializar este 

aprendizado na mobilidade, ou seja, como sujeitos impossibilitados e de reunirem-se 

num mesmo espaço físico podem construir seu conhecimento através da utilização 

das tecnologias digitais conectadas ás ferramentas da web 2.0.  

Dois alunos em tratamento de saúde e em exercício domiciliar utilizaram-se 

de dispositivos móveis do tipo tablet para acessar conteúdos utilizando ferramentas 

da web 2.0 previamente selecionadas. Utilizando-se de uma proposta que previu a 

utilização das ferramentas blog, vídeo, chat e apresentação, os alunos realizaram 

tarefas em processos de interação e cooperação, consideradas fundamentais no 

processo de construção do conhecimento. As turmas regulares de cada escola 

realizaram as tarefas no laboratório de informática escolar, enquanto os alunos em 

exercício domiciliar acessaram o mesmo contexto, via tablet, de suas residências.  

Os resultados apontam que o exercício domiciliar, tal qual é 

operacionalizado pelas escolas estudadas, não possibilita ao aluno acompanhar o 

andamento dos conteúdos na sua totalidade, pois o simples envio de cópias e 

exercícios não contempla todos os conteúdos transmitidos em sala de aula e, 

portanto, não possibilita que o mesmo construa seu conhecimento.  

Constatou-se, também, que os laboratórios de informática das escolas são 

insuficientes para atender o número total de alunos, faltando ainda suporte técnico 

para manter o equipamento em níveis que permitam sua utilização. Os professores 

que utilizam o laboratório com os alunos também não tem formação percebida como 

suficiente para que possam fazer uso pedagógico das tecnologias digitais.  

As ferramentas utilizadas permitiram níveis diferentes de comunicação e 

aprendizado. O tipo de questionamento utilizado no blog permitiu interação mútua, 

estimulados pela forma de apresentação do conteúdo. O vídeo permitiu 

aprendizagem através de recursos audiovisuais. O chat e o Prezi foram as 

atividades que os alunos mais gostaram, por permitirem maior rapidez no contato 

(chat) e maior liberdade de expressão e criação coletiva (Prezi).  
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Com relação aos espaços de ocupação online, as ferramentas utilizadas 

ocuparam, em momentos distintos, os espaços colaborativos (chat e Prezi) e 

também públicos (vídeo e blog). Com relação ao agrupamento, os alunos 

trabalharam nos níveis de grupo e rede e, em menor escala, no nível coletivo.  

Foi possível observar a construção de conhecimento utilizando a interação e 

a cooperação, notadamente quando os questionamentos postados pelo professor 

estimularam os alunos a participar. A construção de conceitos através das 

discussões envolvendo os alunos do laboratório e os alunos em exercício domiciliar 

confirmam a validade da utilização pedagógica das tecnologias digitais.  

Considera-se que a utilização das TIMs possa contribuir para que os 

processos educativos, cada vez mais, possam ocorrer com qualidade, independente 

do local onde os alunos estejam. Utilizar TIMS conectadas às ferramentas da web 

2.0, com conteúdo adequadamente selecionado e preparado pelo professor 

devidamente habilitado para tal, pode significar um potencial avanço ás enormes 

possibilidade de interação e cooperação que possibilita a aprendizagem móvel.  

As tecnologias foram colocadas nas escolas, mas o suporte técnico e o 

currículo de preparação e atualização docente para utilização na mediação dos 

processos educativos não foi contemplado na mesma amplitude. É, portanto, dever 

das políticas públicas inserir instrumentos legais que deem conta de uma 

informatização mais abrangente, providenciando suporte técnico aos laboratórios e 

capacitando os professores adequadamente nas formações inicial e continuada.  

Considera-se que este estudo, devido às sua natureza e características, 

apresenta resultados em níveis indicativos, já que analisou apenas duas escolas. 

Sugere-se que o estudo aqui apresentado seja estendido, de maneira a cobrir um 

espectro mais amplo da situação educacional, validando os dados aqui 

apresentados de uma maneira representativa. Os resultados desta pesquisa podem, 

conjugados com outros estudos da área e continuados, representar avanços na área 

da aprendizagem móvel.  

Por fim, verifica-se crescente tendência de que a internet 3.0, ou internet das 

coisas, introduza novos dispositivos de acesso e novas ferramentas de interação e 

cooperação, por meio dos quais seria possível estabelecer processos educativos 

mais simplificados e efetivos. Assim, será possível utilizar as tecnologias digitais 

para o propósito último de qualquer processo de aprendizagem: a construção do 

conhecimento. 
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Revisão de literatura. 
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Encaminhamento do projeto ao 
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Tabulação, análise e interpretação 

dos resultados. 

                    

Redação do relatório 
                    

Entrega da dissertação 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM A DIREÇÃO ESCOLAR 

 
1. Qual é o procedimento adotado pela escola em caso de estudante em exercício 

domiciliar?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

2. Quantos alunos com necessidade de exercício domiciliar a escola já atendeu nos 
últimos 3 anos? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

3. Em qual procedimento legal escolar (ou civil) o procedimento do exercício domiciliar é 
amparado? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4. De qual forma esse atendimento (conteúdos, materiais) chega até o aluno em 
tratamento?  

      _______________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
5. Há provisão de horas para que o professor prepare este material, além das horas 

destinadas ao planejamento para as turmas regulares?      
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

6. Como é o processo avaliativo adota pelo professor para avaliar a aprendizagem do aluno 
quando este retorna do tratamento para a escola? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

7. Como ocorre a relação da escola com a família do aluno em tratamento domiciliar, 
enquanto este está afastado? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

8.  Qual o índice aproximado de reprovação de alunos que retornam de tratamento 
oncológico? 
(   )1 a 10% (  )11 a 25%  (  )26 a 40%   ( )50%  (  )51ª 70% (  )71 a 90% (  )100%      

 
9. Quantos computadores estão disponíveis para utilização no laboratório de informática da 

escola?  
_______________________________________________________________________ 

 
10. Quantas vezes por semana as turmas de 5ª à 8ª série utilizam o laboratório?  
_______________________________________________________________________ 

 
11. As aulas no laboratório de informática são conduzidas pelos próprios professores das 

turmas ou pelo(a) professor(a) responsável pelo laboratório? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

12. Em sua opinião, qual o grau médio de conhecimento dos professores para a 
utilização pedagógica das mídias digitais 9computador, internet, etc..?) 

(    ) Excelente        (    ) Bom        (      ) Regular      (       ) Fraco    (   ) Insuficiente?   
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM O PROFESSOR REGENTE DA TURMA 

 

1. Qual sua disciplina na escola? 
_______________________________________________________________________ 

2. Qual o procedimento utilizado por você em relação ao(s) aluno(s) em exercício 
domiciliar para tratamento oncológico? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

3. Como é feita a reintegração do aluno em tratamento, quando do seu retorno? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4. Qual processo avaliativo você utiliza em relação ao aluno que retorna à escola, após o 
atendimento especial? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

5. Você acha que o aluno volta do tratamento preparado para retomar os estudos ? 
(  ) Sim       (    ) Não    (   ) Não sei 
 

6. Você utiliza o laboratório de informática nas suas aulas? 
 (  ) Sim       (    ) Não  

 
7. Se Não, qual o motivo? 

_______________________________________________________________________ 
 

8. Você fez algum curso de atualização nos últimos 2 anos?  
(  ) Não   (  ) Sim, com auxílio financeiro da escola  
               (   ) Sim, sem auxílio financeiro da escola  
 
9. Se Não, qual o motivo para não ter feito nenhuma atualização? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

10. Você acha possível aprender utilizando a tecnologia e a internet ? 
(  ) Sim       (    ) Não  
 

11. Justifique sua resposta: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

12. Internet é um termo que se refere mais à estrutura física que garante as conexões de 
redes de computadores, enquanto web é a teia de links que conectam os milhares de 
sites que formam a rede. Já as ferramentas da web 2.0 são recursos baseados na 
interação e cooperação que possibilitam, entre outros recursos, a utilização educacional. 
Cite abaixo as ferramentas da web 2.0 que você conhece... 
_______________________________________________________________________ 

13. Você já utilizou alguma dessas ferramentas da web 2.0 com fins educativos? Se sim, 
qual delas?: 
_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO COM O ALUNO EM EXERCÍCIO DOMICILIAR 

1. Na sua escola, qual o local que você mais gosta de frequentar para estudar e aprender? 
_______________________________________________________________________ 
 

2. Você tem e-mail? 
(  ) Sim       (    ) Não  
 
 

3. Você participa de redes sociais, como Orkut, facebook, etc.? 
(  ) Sim       (    ) Não  
 

4. Você tem tablet? 
(  ) Sim       (    ) Não  
 

5. Seu celular acessa a internet? 
(  ) Sim       (    ) Não     (     ) Não tenho celular 
 

6. O que você mais acessa na internet?  
(  ) redes sociais (Orkut, facebook,...)    (    ) Músicas   (    ) Fotos    
(    ) Notícias      (  ) material de estudo    (    )  jogos             
Outro: _________________________________________________________________       
 
 
 

7. Você gostaria que seu professor fizesse atividades nas quais você pudesse conversar e 
trocar ideias com seus colegas via internet?  
 (  ) Sim       (    ) Não  
 

8. Por que?  (responda apenas se a resposta acima for Sim) 
(   ) É mais divertido       (    ) Posso acessar de qualquer lugar    
(   ) acho que posso aprender mais  com meus colegas ajudando  
(   )  outro _________________________________________________________________ 
 

9. Quantas vezes você esteve em tratamento este ano?  
 (   ) 1    (   ) 2  (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5    (   ) 6 
 

10. Pensando na escola, colegas e professores, do que você sente mais falta quando está 
em tratamento? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Você gostaria de poder acompanhar as aulas pelo tablet ou pelo celular, quando está em 
tratamento? 
(  ) Sim       (    ) Não     (  ) Tanto faz 

12. Você se importaria em ler textos, trocar informações com os colegas e fazer as 
atividades que o(a) professor(a) propõe  por meio do tablet? 
(  ) Sim       (    ) Não     (  ) Tanto faz 
 

13. Como você classificaria a ideia de poder estudar  em casa utilizando o tablet? 
(  ) Ruim       (    ) Boa     (    ) Excelente     (  ) Tanto faz



APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA – ALUNO EM 
EXERCÍCIO DOMICILIAR 

 

1. Você acha que aprende melhor os conteúdos da aula  

(   )  Estudando sozinho    (    ) estudando com os colegas 

 

2. Você gostou de utilizar o tablet enquanto estava ausente da escola? 

      (    ) Sim        (    ) Não          
 
 

3. Qual a ferramenta que você mais gostou de utilizar? 
(   )     blog    (   ) vídeo  (   ) Prezi  (   ) chat    (   ) todas 

 
 

4. Qual a ferramenta que você menos gostou de utilizar? 
(   )     blog    (   ) vídeo  (   ) Prezi  (   ) chat    (   ) todas 

 

5. Você acha que conseguiu aprender coisas por meio do tablet? 
  (    ) Sim        (    ) Não    

      

6. Você conseguiu conversar com os colegas? 

        (    ) Sim        (    ) Não          
 

7. Qual a ferramenta que você usou para conversar com os colegas? 
(   )     blog    (   ) vídeo  (   ) Prezi  (   ) chat    (   ) todas 

 

8. Você achou as tarefas dadas pelo docente: 

(   ) mais fáceis que na escola    (   ) iguais à escola    (   ) mais difíceis que na escola     
 

9. Você acha que aprende mais no tablet : 

(  ) com vídeos do professor   (   ) lendo textos    (   ) conversando com os colegas 

 

10. Você gostaria de aprender mais sobre utilização das tecnologias digitais nas aulas? 

(    ) Sim        (    ) Não      

11. Você acha importante estudar utilizando o tablet ou o computador? 

 (  ) Sim       (    ) Não  

12. Por que? 
__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA - COLEGAS 

 

1. Você acha que aprende melhor os conteúdos da aula  

(   )  Estudando sozinho    (    ) estudando com os colegas 

 

2. Você gostou de utilizar o computador para interagir com seus colegas durante as aulas?  

      (    ) Sim        (    ) Não          
 
 

3. Qual  ferramenta você mais gostou de utilizar? 
(   )     blog    (   ) vídeo  (   ) Prezi  (   ) chat    (   ) todas 

 
 

4. Qual a ferramenta que você menos gostou de utilizar? 
(   )     blog    (   ) vídeo  (   ) Prezi  (   ) chat    (   ) todas 

 

5. Você acha que conseguiu aprender coisas por meio do tablet? 
 (    ) Sim        (    ) Não    

       

6. Você conseguiu conversar com os colegas? 

     (    ) Sim        (    ) Não          
 

7. Qual a ferramenta que você usou para conversar com os colegas? 
(   )     blog    (   ) vídeo  (   ) Prezi  (   ) chat    (   ) todas 

 

8. Você acha que aprende mais no computador : 

(  ) com vídeos do professor   (   ) lendo textos    (   ) conversando com os colegas 
 

9. Você acha que as aulas de informática são melhores: 
(   ) utilizando computador de mesa (desktop) 
(   ) utilizando notebook 
(   ) utilizando tablet 

10. Com que frequência você utiliza o laboratório de informática  

(   ) 1 vez semana   (  ) 2 vezes semana  (  ) 3 vezes semana   (  ) 4 vezes semana 

(   )  todos os dias da semana   (    ) nunca utilizo   
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APÊNDICE G  – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA – PROFESSOR 

REGENTE 

Nome do professor:  _________________________________________________________ 

Escola:  ___________________________________________________________________ 

Série: ________________________  Disciplina: ___________________________________ 

 

1. Como você classifica a experiência de utilizar a internet com os alunos? 

(    ) Ruim      (     ) Indiferente       (      ) Regular   (    ) Boa        (      ) Excelente  
 

2. Qual  ferramenta você considera mais fácil utilizar (escolha somente aquelas que foram 

utilizadas na experiência) ? 

(   )     blog    (   ) vídeo  (   ) Prezi  (   ) chat    (   ) todas 
 

3. Qual  ferramenta você considera  mais difícil utilizar (escolha somente aquelas que foram 

utilizadas na experiência)? 

(   )     blog    (   ) vídeo  (   ) Prezi  (   ) chat    (   ) todas 

 

4.  Com relação à afirmação “Ocorre melhoria na motivação dos alunos nas aulas com a 

utilização das tecnologias digitais”, você:  

(     )  Discorda     (     ) Discorda em parte      (   )  Concorda      

(    ) Concorda em parte    (     )  Concorda plenamente  
 

5. Por que você acha que a motivação se apresenta desta maneira?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Você gostaria de fazer um curso sobre utilização das tecnologias digitais nas aulas? 

(    ) Sim        (    ) Não          
 

7. Por que você acha que você ou seus colegas não utiliza mais frequentemente o 

laboratório de informática? 

(   ) porque acho que as tecnologias digitais não ajudam a ensinar      

(   ) porque os equipamentos não funcionam adequadamente  

(   ) porque não tive formação e não sei como utilizar pedagogicamente as tecnologias 

digitais 

 (   ) não sei/não quero mencionar o motivo 

(    )  Outro: descreva: ________________________________________________________ 

 

8. Você já teve outros alunos pacientes em situação de exercício domiciliar? 

(    ) Sim        (    ) Não          
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9. No retorno à escola, como este(s) aluno(s)se apresentava(m): 

(   ) desintegrado da turma e do conteúdo     

(   ) integrados à turma e ao conteúdo 

(     )  Outra situação: descreva  
 

10. Você acredita que o aluno em exercício domiciliar que utiliza as tecnologias digitais para 

acessar o conteúdo escolar e se comunicar com os colegas  voltará para a escola: 

(   ) desintegrado da turma e do conteúdo     

(   ) integrados à turma e ao conteúdo 

(     )  Outra situação: descreva  
 

11. Numa escala de 0 a 100%, quanto você considera que o aluno em exercício domiciliar 

consegue absorver do conteúdo por meio da utilização das tecnologias digitais 

(     )  0% 

(  ) 1 a 10% 

(  ) 11 a 20% 

(  ) 21 a 30% 

(  ) 31 a 40% 

(  ) 41 a 50% 

(  ) 51 a 60% 

(  ) 61 a 70% 

(  ) 71 a 80% 

(  ) 81 a 90% 

(  ) 91 a 100% 

12. O que você pensa sobre a utilização das tecnologias móveis (tablet, smartphone) na 

educação? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

13. Justifique sua resposta 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

14. Fale livremente sobre esta experiência de utilização de tecnologias digitais, por meio do 

uso de TIMS, ou tecnologias móveis, nos processos de ensino e de aprendizagem realizado.  

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



 
 
 
 

APÊNDICE G  
Tabela 9 - Relação de alunos atendidos pela AMO em Abril de 2013 

 

NOME DATA_NASCIMENTO ESCOLA CIDADE INSTRUCAO 

ALUNO 1 04/01/2005 EMEF LUCIA MOSSMANN CAMPO BOM 1º ANO EF-2012 

ALUNO 2 01/08/2006 EMEF ELVIRA BRANDI GRIN NOVO HAMBURGO 1º ANO EF-2012 

ALUNO 3 24/04/2005 EMEF BORGES DE MEDEIROS NOVO HAMBURGO 1º ANO EF-2012 

ALUNO 4 02/06/1996 EEEM FERNANDO FERRARI CAMPO BOM 1º ANO EM-2012 

ALUNO 5 01/08/1997 EEEM FERNANDO FERRARI CAMPO BOM 1º ANO EM-2012 

ALUNO 6 05/06/1993 UNIVERSIDADE FEEVALE NOVO HAMBURGO 1º SEMESTRE-2012 

ALUNO 7 09/04/2003 EMEF PRES. RODRIGUES ALVES NOVO HAMBURGO 2º ANO EF-2012 

ALUNO 8 25/11/2005 EMEF EDGARD COELHO SÃO LEOPOLDO 2º ANO EF-2013 

ALUNO 9 20/05/1995 EEEF DR. WOLFRAM METZLER  NOVO HAMBURGO 2º ANO EM-2012 

ALUNO 10 12/05/1995 EEEM OSVALDO ARANHA NOVO HAMBURGO 2º ANO EM-2012 

ALUNO 11 31/10/1996 IEE PROF PEDRO SCHNEIDER SÃO LEOPOLDO 2º ANO EM-2012 

ALUNO 12 30/05/1990 UNIVERSIDADE FEEVALE SÃO LEOPOLDO 2º SEMESTRE-2012 

ALUNO 13 27/10/2003 EMEF JOSE BONIFACIO NOVO HAMBURGO 3º ANO EF-2012 

ALUNO 14 27/07/2003 EMEF DR. ANTONIO BEMFICA FILHO NOVO HAMBURGO 3º ANO EF-2012 

ALUNO 15 17/05/2003 EMEF DR. JACOB KROEFF NETO NOVO HAMBURGO 3º ANO EF-2012 

ALUNO 16 05/07/2003 EMEF TANCREDO NEVES NOVO HAMBURGO 3º ANO EF-2012 

ALUNO 17 19/07/2003 EMEF BORGES DE MEDEIROS SÃO LEOPOLDO 3º ANO EF-2012 

ALUNO 18 21/03/2003 EMEF BARÃO DO RIO BRANCO SÃO LEOPOLDO 3º ANO EF-2012 

ALUNO 19 14/01/1996 ESCOLA ADVENTISTA RB NOVO HAMBURGO 3º ANO EM-2012 

ALUNO 20 28/04/2002 EMEF DOM PEDRO II CAMPO BOM 4º ANO EF-2012 

ALUNO 21 17/08/2002 EMEF WALTER JACOB BAUERMANN ESTÂNCIA VELHA 4º ANO EF-2012 

ALUNO 22 11/04/2002 EMEF BOA SAÚDE NOVO HAMBURGO 4º ANO EF-2012 

ALUNO 23 08/08/2001 EMEF MARTHA WARTENBERG NOVO HAMBURGO 4º ANO EF-2012 

ALUNO 24 12/01/2001 EMEF FRANCISCA F. P. SAILE NOVO HAMBURGO 4º ANO EF-2012 

ALUNO 25 19/05/1999 EMEF IRMÃO NILO NOVO HAMBURGO 4º ANO EF-2013 

ALUNO 26 11/03/2000 ESCOLA ADVENTISTA CAN CAMPO BOM 5º ANO EF-2013 - M 

ALUNO 27 05/11/1994 EEEM ANTONIO A. BORGES DE MEDEIROS NOVO HAMBURGO 6º ANO EF-2009 

ALUNO 28 20/11/1999 EMEF MARECHAL CÂNDIDO RONDON ESTÂNCIA VELHA 6º ANO EF-2012 

ALUNO 29 29/11/1999 EMEF FERNANDO FERRARI- APAE ESTÂNCIA VELHA 6º ANO EF-2012 

ALUNO 30 29/09/2000 EEEF AYRTON SENNA DO BRASIL NOVO HAMBURGO 6º ANO EF-2012 
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ALUNO 31 19/02/1998 EEEM ANTONIO A. BORGES DE MEDEIROS NOVO HAMBURGO 6º ANO EF-2012 

ALUNO 32 04/01/1998 EEEF FREDERICA S. PACHECO NOVO HAMBURGO 6º ANO EF-2012 

ALUNO 33 13/10/1995 MARISTA SÃO MARCELINO C. PIO XII NOVO HAMBURGO 6º ANO EJA-2012 

ALUNO 34 19/03/1999 EEEF PROFª LUIZA TEIXEIRA LAUFFER NOVO HAMBURGO 7º ANO EF-2012 

ALUNO 35 24/07/1999 EMEF MARTHA WARTENBERG NOVO HAMBURGO 7º ANO EF-2012 

ALUNO 36 09/03/1998 EEEF VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO SÃO LEOPOLDO 7º ANO EF-2012 

ALUNO 37 09/06/1999 EMEF MACHADO DE ASSIS NOVO HAMBURGO 7º ANO EF-2012  

ALUNO 38 11/07/1992 EEEM ANTONIO A. BORGES DE MEDEIROS NOVO HAMBURGO 8º ANO EF-2012 

ALUNO 39 24/01/1996 EEEF VILA BECKER NOVO HAMBURGO 8º ANO EF-2012 

ALUNO 40 05/09/1998 EEEF AYRTON SENNA DO BRASIL NOVO HAMBURGO 8º ANO EF-2012 

ALUNO 41 13/05/1998 EMEF ZAIRA HAUSCHILD SÃO LEOPOLDO 8º ANO EF-2012 

ALUNO 42 15/09/1997 EMEF SANTOS DUMONT CAMPO BOM 9º ANO EF-2012 

ALUNO 43 28/05/1992 EMEF ELVIRA BRANDI GRIN NOVO HAMBURGO EF COMPLETO-2011 

ALUNO 44 05/02/1993 ETE FREDERICO G. SCHMIDT NOVO HAMBURGO EM COMPLETO-2011 

ALUNO 45 05/04/1994 ESCOLA ADVENTISTA RB NOVO HAMBURGO EM COMPLETO-2011 

ALUNO 46 25/10/2008 EMEI VOVO WERNO NOVO HAMBURGO FAIXA ETÁRIA 3 ANOS-2012 

ALUNO 47 02/02/2009 EMEI FAVO DE MEL NOVO HAMBURGO FAIXA ETÁRIA 3 ANOS-2012 

ALUNO 48 10/02/2008 EMEI FAVO DE MEL NOVO HAMBURGO FAIXA ETÁRIA 4 ANOS-2012 

ALUNO 49 17/08/2006 EMEF PROFº ADOLFINA J.M. DIEFENTHALER NOVO HAMBURGO FAIXA ETÁRIA 5 ANOS-2012 

ALUNO 50 22/02/1998 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 31 DE JANEIRO CAMPO BOM PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO 

ALUNO 51 09/06/2000 INSTIT. ESTADUAL MADRE BENICIA NOVO HAMBURGO PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO 

ALUNO 52 20/03/2001 EMEF PROFº ADOLFINA J.M. DIEFENTHALER NOVO HAMBURGO PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO 

ALUNO 53 18/08/2005 E.M.E.F. DILZA FLORES ALBRECHT SÃO LEOPOLDO PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

APÊNDICE H    
Tabela 10 - Tabela de critérios de seleção a serem aplicado aos participantes 

 

 

ALUNO IDADE 
CONDIÇÕES TÉCNICAS DA ESCOLA 

(TEM LABORATÓRIO E INTERNET (SIM/NÃO) TRATAMENTO DE SAÚDE? ANO ESCOLAR CIDADE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

  

 


